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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την προσομοίωση βραχοπτώσεων με 

τριδιάστατα διακριτά στοιχεία όπως αυτή εφαρμόζεται στον κώδικα PFC3D της 

Itasca. Ο κώδικας ροής σωματιδίων (PFC3D) προσομοιώνει την κίνηση και 

αλληλεπίδραση σφαιρικών και ακανόνιστων σωματιδίων σε τρεις διαστάσεις. Επίσης, 

ενσωματώνει τη γλώσσα προγραμματισμού FISH δίνοντας την δυνατότητα στον 

χρήστη να τροποποιήσει τις δυνατότητες του κώδικα ή να τις καθορίσει εκ νέου. 

 

Αρχικά γίνεται αναφορά στα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος. Τα 

δεδομένα αυτά βρέθηκαν από την γεωλογική χαρτογράφηση του ΙΓΜΕ στην περιοχή, 

καθώς επίσης και από την επιτόπου διερεύνηση. Η τοπογραφική αποτύπωση είναι 

βασισμένη στον αντίστοιχο χάρτη της Γ.Υ.Σ. Στη στενή περιοχή ενδιαφέροντος 

εντοπίζονται κυρίως οι μαργαϊκοί σχηματισμοί της κατώτερης ενότητας της 

ιζηματογενούς λεκάνης. 

 

Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία ανάλυσης των 

βραχοπτώσεων καθώς επίσης και στην αρχή λειτουργίας του κώδικα που 

χρησιμοποιείται στις μετέπειτα αναλύσεις. Βασική παράμετρος του κώδικα που 

επηρεάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι η επιλογή του κατάλληλου 

μοντέλου επαφής. Το μοντέλο επαφής που υιοθετείται είναι το υστερητικό που 

ενσωματώνει ιξωδοελαστικό αποσβεστήρα. Για την ανάλυση των βραχοπτώσεων 

γίνετε χρήση δύο βασικών μεγεθών, του ορθού και του εφαπτομενικού συντελεστή 

αναπήδησης. 

 

Δεδομένου ότι τα μεγέθη αυτά δεν εισάγονται απευθείας στων κώδικα ως 

παράμετροι, πραγματοποιούνται παραμετρικές αναλύσεις σε απλουστευτικό 

προσομοίωμα για την ευκολότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Σκοπός των 

αναλύσεων είναι η συσχέτιση της κάθε παραμέτρου του προγράμματος με τους 

βιβλιογραφικά χρησιμοποιούμενους συντελεστές αναπήδησης. 

 

Με καθοδηγητικά τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων γίνεται 

ανάστροφη ανάλυση στην κατάπτωση της μεγάλης βραχόπτωσης του 2008 στην 

περιοχή της Κύμης. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται χρησιμοποιώντας την πραγματική 

γεωμετρία του τεμάχους της κατάπτωσης, το τοπογραφικού της περιοχής και 

δεδομένα από τις θέσεις πρόσκρουσης του τεμάχους στο πρανές. Μέσω των 

αναλύσεων αυτών, γίνετε εκτίμηση των βέλτιστων αντιπροσωπευτικών παραμέτρων 

του κώδικα για την περίπτωση που εξετάζετε.  

 

Τέλος, οι παράμετροι αυτοί χρησιμοποιούνται στις μετέπειτα αναλύσεις 

συμπεριλαμβάνοντας τα άμεσα και μόνιμα μέτρα ανάσχεσης που εφαρμόστηκαν 

στην περιοχή διερεύνησης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών τεκμηριώνουν 

την καταλληλόλητα του κώδικα για την προσομοίωση βραχοπτώσεων. 
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Abstract 
This thesis deals with the simulation of rockfalls with three dimensional distinct 

element method (DEM) as applied in PFC3D of Itasca. Particle flow code (PFC3D) 

models the movement and interaction of spherical and clump particles in three 

dimensions. Moreover, the code includes the programming language FISH, providing 

the capability to redefine elements of the code, or define new ones. 

 

Initially, a brief of the geological data at the area under study is presented. This data 

were derived from the geological mapping of I.G.M.E. at the area, by taking into 

account the in situ investigation. The topography of the ground surface is based on 

the relative map of H.M.G.S. The dominant geological formation at the area of 

interest is the marls of the lower unit of a sedimentary basin. 

 

Afterwards, the rockfall analysis method is outlined, following a principles description 

of the code used for the simulations. The results of the code are strongly related to 

the contact model. Hence, the selection a suitable contact model is essential. The 

selected contact model is the hysteretic which incorporates a viscous dashpot. For 

the rockfall simulation, two basic parameters are used. The normal restitution 

coefficient and the tangential coefficient of restitution. 

  

The restitution coefficients are not directly inserted to the code, thus a set of 

parametric analysis is held out in a simplified model for the interpretation of the 

results. With the results of the parametric analysis the program parameters are 

correlated to the bibliographically used restitution coefficients. 

With respect to the parametric analysis results, a back analysis is held out at the 

case study of the major Kymi Rockfall in 2008. This analysis are held out with the 

real geometry of the rock and the slope by taking into account the real impact points 

of the rock to the slope. With this analysis, the representative parameters are 

estimated for the examined simulation. 

Finally, the representative estimated parameters were used for the simulation of the 

immediate and permanent protection measures constructed at the area under study. 

The results of this analysis validate the suitability of the code for rockfall simulation. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η προσομοίωση βραχοπτώσεων σε τρεις 

διαστάσεις με χρήση της μεθόδου των διακριτών στοιχείων, όπως αυτή εφαρμόζεται 

στον κώδικα PFC3D της Itasca, που πέραν των άλλων δυνατοτήτων του, μπορεί να 

επιλύσει το συγκεκριμένο προσομοίωμα. 

 

Για την ανάλυση των βραχοπτώσεων, συνήθως γίνονται επιλύσεις σε δύο 

διαστάσεις. Οι αναλύσεις αυτές έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω των χαμηλών 

τους υπολογιστικών απαιτήσεων. Έτσι, παρέχουν την δυνατότητα παραμετρικής και 

πιθανοτικής ανάλυσης από διάφορες θέσεις αποκόλλησης σε σύντομο χρόνο. 

Περιορίζονται όμως σημαντικά στην γεωμετρία του τεμαχίου που συνήθως είναι 

κυκλικό, ελλειπτικό ή πλακοειδές και στην επίδραση της τρίτης διάστασης. Η εν γένει 

αδυναμία να προεκτιμήσουμε την γεωμετρία του τεμαχίου που θα αποκολληθεί και η 

γενικότερη ασάφεια του προβλήματος, οδηγεί στην επικράτηση της συγκεκριμένης 

μεθόδου.  

 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις σημαντικών καταπτώσεων, έχει ήδη επιλυθεί η μία βασική 

συνιστώσα του προβλήματος. Είναι γνωστή η γεωμετρία του τεμαχίου που 

αποκολλήθηκε, και από την επιτόπου έρευνα μπορεί να εκτιμηθεί και η τροχιά που 

ακολούθησε καθώς επίσης και οι ενδιάμεσες θέσεις πρόσκρουσης. Με αυτά τα 

δεδομένα, και έχοντας τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, μπορούν να γίνουν 

ανάστροφες αναλύσεις και να εκτιμηθούν οι κρίσιμες παράμετροι για ένα λεπτομερές 

προσομοίωμα. Η ακρίβεια του προσομοιώματος εξαρτάται βεβαίως από την 

λεπτομέρεια της κάθε συνιστώσας του προβλήματος, αγνοώντας επιπρόσθετους 

τυχηματικούς παράγοντες που μπορεί να επεισέλθουν. Επιπλέον, σε περιπτώσεις 

που υπάρχει μεγάλη συχνότητα αποκολλήσεων, μπορεί να εκτιμηθεί και η πιθανή 

γεωμετρία μελλοντικά αποκαλούμενου τεμαχίου. 

 

Όλα τα προαναφερθέντα τηρούνται στην περίπτωση των βραχοπτώσεων της Κύμης 

που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Με βάση τα δεδομένα από την μεγάλη 

βραχόπτωση του 2008, γίνεται ανάστροφη ανάλυση και εξεύρεση βέλτιστων 

παραμέτρων. Στη συνέχεια εξετάζεται η τροχιά των βραχοπτώσεων για συγκεκριμένα 

σχήματα τεμαχών και θέσεις αποκόλλησης, συμπεριλαμβάνοντας στις αναλύσεις και 

τα άμεσα και έμμεσα μέτρα ανάσχεσης που κατασκευάστηκαν. Εδώ σημειώνεται ότι 

παράμετροι που επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα, όπως η ακρίβεια του 

τοπογραφικού, δεν ήταν διαθέσιμα στον βαθμό που απαιτεί μια τόσο λεπτομερής 

προσομοίωση. Σημειώνεται επίσης ότι, οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται έχουν ως 

σκοπό την διερεύνηση της καταλληλότητας εφαρμογής του συγκεκριμένου κώδικα 

διακριτών στοιχείων στη μελέτη του προβλήματος των βραχοπτώσεων και όχι στην 

ανάλυση της επάρκειας καταλληλότητας των κατασκευασθέντων μέτρων ανάσχεσης. 

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται, παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής πραγματικού 

ανάγλυφου και γεωμετρία τεμαχίου. Οι δυνατότητες αυτές αξιοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα για όλες τις συνιστώσες του 

προβλήματος να αποτελούνται από διακριτά στοιχεία, με δυνατότητα αστοχίας και 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

κανέναν περιορισμό στην παραμόρφωση. Τα τελευταία θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν μία επέκταση της παρούσας εργασίας, όπως περιγράφεται στα 

συμπεράσματα και στις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

1.2 Διάρθρωση 
 
Αρχικά γίνεται αναφορά στα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος. Τα 

δεδομένα αυτά βρέθηκαν από την γεωλογική χαρτογράφηση του ΙΓΜΕ στην περιοχή 

(Εικόνα 1.1), καθώς επίσης και από την επιτόπου διερεύνηση. 

 

Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία ανάλυσης των 

βραχοπτώσεων καθώς επίσης και στην αρχή λειτουργίας του κώδικα που 

χρησιμοποιείται στις μετέπειτα αναλύσεις 

 

Ακολουθούν παραμετρικές αναλύσεις και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα 

δεδομένα. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με βιβλιογραφικές παρατηρήσεις και 

εντοπίζεται η συσχέτιση της κάθε παραμέτρου του προγράμματος με τα τελικά 

εκτιμώμενα μεγέθη. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε απλουστευτικό προσομοίωμα για 

την ευκολότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 

Με καθοδηγητικά τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων γίνεται 

ανάστροφη ανάλυση στην κατάπτωση της Κύμης του 2008 και υπολογίζονται οι 

βέλτιστες παράμετροι.  

 

Τέλος, οι παράμετροι αυτοί χρησιμοποιούνται στις μετέπειτα αναλύσεις 

συμπεριλαμβάνοντας τα άμεσα και μόνιμα μέτρα ανάσχεσης που εφαρμόστηκαν 

στην περιοχή διερεύνησης. 

 

1.3 Γεωλογία περιοχής ενδιαφέροντος 
 

Η γεωλογία της περιοχής προσεγγίζεται με βάση τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ 

κλίμακας 1:5000. Ο χάρτης αυτός έχει αποτυπωθεί στο αντίστοιχο τοπογραφικό της 

ΓΥΣ (ισοδιάσταση 4m) στο οποίο βασίστηκε και το ανάγλυφο της περιοχής. 
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Εικόνα 1.1: Γεωλογικός χάρτης Παραλίας Κύμης – Πλατάνας - Στομίου, (Κουτσουβέλης και 

Μυλωνάκης, 1996) 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με 

τον χάρτη του ΙΓΜΕ, είναι: 

Αλλουβιακές αποθέσεις: ασύνδετα υλικά από άμμους και κροκαλολατύπες στις 

κοίτες των χειμάρρων, προσχώσεις από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, ερυθρογή με 

κροκαλολατύπες και υλικά χειμαρρωδών αναβαθμίδων μικρού ύψους. 

 

Νεογενή ιζήματα αδιαίρετα: Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργιλούχες μάργες που 

εναλλάσσονται με ηφαιστιακούς τόφφους. 

 

Κατώτερα νεογενή ιζήματα, τα οποία από πάνω προς τα κάτω είναι: 

 Τεφρές μάργες ελαφρά πτυχωμένες με λεπτές διαστρώσεις αργίλου, 

ψαμμίτη και ψηφιδοκροκαλοπαγών. 

 Τεφρές,  συμπαγείς  μάργες  με  διαστρώσεις  αργίλου  και  ψαμμίτη, έντονα 

πτυχωμένες και διαρρηγμένες. 

 Ανοιχτότεφρες συμπαγείς ασβεστολιθικές μάργες και μαργαϊκοί 

ασβεστόλιθοι. 

 Απολιθωματοφόρες καστανές, συμπαγείς μάργες. 

 Λιγνίτες με παρεμβολές κυανό – μελανότεφρης αργίλου. 

 Πλαστικές άργιλοι, με ψηφίδες ή κροκάλες ή διαστρώσεις ψαμμίτη. 

 

Ηφαιστειακά πετρώματα: Λάβες δακιτικές, δακιτοειδείς και ανδεσιτικές, γενικά 

κοκκινωπές, που συνιστούν ηφαιστειακούς δόμους και ρεύματα καθώς και 

λατυποπαγή δόμων και αναβλήματά τους. Οι δόμοι διατέμνουν τα κατώτερα 

τουλάχιστον μέλη των νεογενών σχηματισμών. 

 
Η μορφολογία της περιοχής είναι χαρακτηριστική και ελέγχεται από την πρόσφατη 

ρηξιγενή τεκτονική που επικρατεί, καθώς επίσης και από τη φύση των σχηματισμών 
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που απαντούνται στην περιοχή. Οι σχηματισμοί αυτοί ανήκουν στη μεγάλη 

ιζηματογενή νεογενή λεκάνη Κύμης- Αλιβερίου. 

Η λεκάνη αυτή είναι τεκτονικής προέλευσης, έχει έκταση περίπου 200 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και περιορίζεται από τα όρη Μαυροβούνι στα ΒΔ/κά και Οκτόνια στα 

ΝΑ/κά, ενώ προς ΒΑ/κά φτάνει μέχρι τη θάλασσα του Αιγαίου. Η έκταση της 

νεογενούς αυτής λεκάνης προς το Αιγαίο είναι άγνωστη. 

Τα νεογενή ιζήματα της λεκάνης αυτής είναι λιμναίας προέλευσης και έχουν χωριστεί 

σε δύο μεγάλες ενότητες (την κατώτερη και την ανώτερη), οι οποίες χωρίζονται με 

μια εμφανή ασυμφωνία, ενώ προς τα βόρεια στην περιοχή της Κύμης, το πάχος των 

ιζημάτων αφ’ ενός είναι πολύ μεγαλύτερο και αφ’ ετέρου οι δύο ενότητες περνούν η 

μία την άλλη. 

 

Στη στενή περιοχή μελέτης και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου Παραλία 

Κύμης - Πατάνα-Στόμιο εμφανίζονται σχηματισμοί της κατώτερης κυρίως ενότητας, 

όπου έχουν μεγάλο πάχος και αποτελούνται από κλαστικές αργίλους, μάργες, 

άμμους και κροκαλοπαγή. (Γεωλογική μελέτη και χαρτογράφηση κατά μήκος του 

οδικού εθνικού δικτύου Παραλίας Κύμης-Πλατάνας-Στομίου, Κουτσουβέλης Αν., 

Μυλωνάκης Ι., 1996) 

Τα ιζήματα των σχηματισμών αυτών έχουν διαπυρηθεί από λάβες που έχουν 

διαμορφώσει μικρά ηφαίστεια (Οξύλιθος) νότια της Κύμης. Η ηλικία των 

ηφαιστειακών πετρωμάτων έχει προσδιοριστεί στα 13 εκατομμύρια χρόνια περίπου. 

Από τον παλαιότερο προς το νεότερο, οι σχηματισμοί που εμφανίζονται σύμφωνα 

με χαρτογράφηση του ΙΓΜΕ (Γεωλογική μελέτη και χαρτογράφηση κατά μήκος του 

οδικού εθνικού δικτύου Παραλίας Κύμης-Πλατάνας-Στομίου, Κουτσουβέλης Αν., 

Μυλωνάκη Ι., 1996) είναι οι ακόλουθοι: 

 
Γκρίζες αργιλικές μάργες: Έχουν μικρή εξάπλωση και απαντώνται σε μικρές 

εμφανίσεις. Αποτελούνται από εναλλαγές συμπαγών αργιλικών ή αμμο-αργιλικών 

ενστρώσεων και από ψαμμιτο- αργιλικούς πάγκους πάχους 10-15 εκατ. στα 

βαθύτερα μέλη. Το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 25-30 μέτρα. 

 

Ανοικτόφαιες αργιλικές-αμμούχες μάργες: Ανοικτόφαιες ενστρώσεις αποτελούμενες 

από ψαμμίτες, άμμους και αργίλους. Στα βαρύτερα κυρίως μέλη τους, 

παρατηρούνται και γκριζόφαιοι αργιλικοί πάγκοι, πάχους 30-40 εκατ. Κατά θέσεις 

παρατηρούνται σκληροί ασβεστοψαμμιτικοί πάγκοι μικρού πάχους. Το ορατό πάχος 

ξεπερνά τα 100 μέτρα. 

 
Λευκές φυλλώδεις μάργες: Υπόλευκες αργιλικές, αργιλοαμμούχες ενστρώσεις που 

εναλλάσσονται με σκληρές συμπαγείς ψαμμιτικές ή αργιλικές ενστρώσεις με 

κυμαινόμενο πάχος 5-10 εκατ. Εμφανίζονται σε επαφή με τις υποκείμενες γκρίζες 

αργίλους. Στα βαθύτερα μέλη παρατηρούνται γκριζόφαιοι αργιλλικοί πάγκοι που το 

πάχος τους φθάνει τα 40 εκατ. Στα ανώτερα μέλη αυτοί αραιώνουν, (το πάχος τους 

ελαττώνεται στα 10 εκατ.) και επικρατούν οι φυλλώδεις μαργαϊκές λευκές 

ενστρώσεις που σχηματίζουν πάγκους, πάχους 40-50 εκατ. με οξειδώσεις κατά 
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θέσεις. Συνήθως οι λευκές   αυτές   φυλλώδεις   ενστρώσεις   έχουν   μεγάλη   κλίση   

και   είναι   έντονα ρηγματωμένες. Το πάχος τους είναι 200-250 μέτρα περίπου. 

 

Χακί φυλλώδεις μάργες και ψαμμίτες: Εμφανίζονται μεταξύ Πλατάνας και Στομίου 

και επίκεινται των γκρίζων ή των ανοικτόφαιων αργιλικών μαργών. Αποτελούνται 

στα ανώτερα μέλη από γκριζοπράσινες αργιλικές ή ασβεστο-αργιλικές ενστρώσεις 

(περίπου 5 εκατ.) έως αργιλοαμμούχες ή αμμούχες μάργες με μικρούς φακούς από 

λατυποπαγή. Τα λατυποπαγή αυτά αποτελούνται από λατύπες πράσινου ή μαύρου 

χρώματος ασβεστολιθικής ή πρασινο-σχιστολιθικής προέλευσης με διάμετρο 2-3 

εκατ και συγκολλητική ύλη αργιλοψαμμιτική. Στα ανώτερα μέλη επικρατούν οι 

φυλλώδεις αργιλικές μάργες σε ενστρώσεις πάχους 3-10 εκατ. 

 
Κροκαλοπαγή: Αποτελούν τα κορυφαία μέλη της σειράς στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Είναι μετρίως συνεκτικά και απαντώνται συνήθως σε πάγκους ή απολελυμένα λόγω 

διάβρωσης. Συνίστανται από κροκαλο-λατύπες μικρού σχετικά μεγέθους (d=2-4 

εκατ.) προέλευσης κυρίως ασβεστολιθικής ή μαργαϊκής. Ενίοτε προέρχονται και από 

πρασινίτες. Κατά θέσεις απαντώνται εντός αυτών, φακοειδείς ενστρώσεις όπου η 

διάμετρος των κροκαλών είναι μικρότερη των 2 εκατ. Η συγκολλητική ύλη είναι 

αργιλοψαμμιτική γκρίζου χρώματος. Το πάχος της κυμαίνεται από 20-30 μέτρα. 

 

Ποτάμιες αναβαθμίδες: Στο ρέμα Πλατάνας απαντώνται ποτάμιες αναβαθμίδες οι 

οποίες συνίστανται από πολύμικτο αδρομερές κροκαλοπαγές με κροκάλες 

οφιολιθικές, ασβεστολιθικές, ψαμμιτικές, ανδεσιτικές κ.α. Η διάμετρος των κροκαλών 

ποικίλει (d=5-30 εκατ.) αλλά επικρατεί το μέγεθος d=10- 15 εκατ. και είναι συνήθως 

πεπλατυσμένες. Ενίοτε απαντούν και ογκόλιθοι με d>50 εκατ. Η συγκολλητική ύλη 

είναι αργιλο-μαργαϊκή γκρίζου-γκριζόφαιου χρώματος. Ακόμη κατά θέσεις 

παρατηρούνται φακοειδείς λεπτόκοκκες ενστρώσεις με μικρής διαμέτρου κροκάλες 

d<5 εκατ. και συγκολλητική ύλη ψαμμιτική. Μέσα σ’ αυτές τις ενστρώσεις 

απαντώνται μικρά κομμάτια μεταφερμένου λιγνίτη. 

 
Κύρια τεκτονικά στοιχεία στην περιοχή αυτή, καθοριστικά της όλης γεωλογικής και 

γεωμορφολογικής δομής, είναι τα δυο συστήματα κανονικών ρηγμάτων με γενικές 

διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ/κή και Α-Δ έως Α.ΒΑ/κή-Δ.ΝΔ/κή. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Θεωρητική προσέγγιση βραχοπτώσεων 
 

Ο ορθότερος τρόπος προσέγγισης της κρούσης βραχώδους τεμαχίου σε πρανές 

είναι η ανάλυσης της μηχανικής της κρούσης κατά την επαφή του τεμαχίου με το 

πρανές. Κατά τη διαδικασία αυτή αρχικά το τεμάχιο συμπιέζεται και στην συνέχεια 

απομονώνεται. Το φαινόμενο αυτό είναι ανελαστικό με αποτέλεσμα την απώλεια 

μεγάλου ποσοστού της ενέργειας κατά την πρόσκρουση. Στο διάγραμμα που 

ακολουθεί (Διάγραμμα 1.1) παρουσιάζεται η δύναμη που αναπτύσσεται στην επαφή 

κατά την ιξωδοελαστική πρόσκρουση σφαίρας σε οριζόντια επιφάνεια (rσφαίρας = 1m 

και Hπτώσης = 2m). 

 

Διάγραμμα 1.1: Δύναμη επαφής σε ιξωδοελαστική πρόσκρουση 

 

Στην γενική περίπτωση κρούσης ακανόνιστου τεμαχίου επί κεκλιμένου πρανούς, η 

μεταφορική και η περιστροφική ταχύτητα μετά την κρούση προσδιορίζονται ως εξής 

(Αστερίου και Τσιαμπάος, 2014): 

𝑣𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑖⃗⃗⃗  + ∫ ∫ 𝑑𝐹 
 

𝑆𝑐

𝑑𝑡
𝑡𝑟

𝑡𝑖

 

Η επίλυση των παραπάνω σχέσεων απαιτεί την γνώση της δύναμης F, η οποία 

εξαρτάται από την μεταφορική και γωνιακή επιτάχυνση και τον προσανατολισμό του 

τεμαχίου που μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της επαφής, καθώς και της ακριβούς 

γεωμετρίας του τεμαχίου και της επιφάνειας. Οι πληροφορίες αυτές είναι πρακτικώς 

αδύνατο να αποκτηθούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον αναλυτικό προσδιορισμό 

της αναπήδησης. Συνεπώς, η καλύτερη προσέγγιση επιτυγχάνεται με εφαρμογή 

στοχαστικών – πιθανοτικών μεθοδολογιών ανάλυσης (Lambert και Nicot, 2011). 

Η αναπήδηση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσομοιωθεί καθώς επηρεάζεται από 

πληθώρα παραμέτρων, όπως είναι: οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών, η τραχύτητα 
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και η κλίση του πρανούς, το μέγεθος, η γωνιακή και η μεταφορική ταχύτητα, η γωνία 

πρόσκρουσης και ο προσανατολισμός του τεμαχίου κατά την κρούση (Labiouse and 

Heidenreich, 2009). Για την προσομοίωση της αναπήδησης, χρησιμοποιούνται οι 

συντελεστές αναπήδησης, οι οποίοι εκφράζουν την μεταβολή των κινηματικών 

χαρακτηριστικών της τροχιάς εξ αιτίας της κρούσης. 

Η έννοια του συντελεστή αναπήδησης εισήχθη τον 17ο αιώνα από τον Νεύτωνα, ως ο 

λόγος των σχετικών ταχυτήτων μετά και πριν την κρούση. Στην περίπτωση των 

καταπτώσεων βραχωδών τεμαχίων, όπου το πρανές έχει μηδενική ταχύτητα, ο 

κινηματικός συντελεστής αναπήδησης (vCOR) ορίζεται ως (Αστερίου και Τσιαμπάος, 

2014): 

𝑣𝐶𝑂𝑅 =
𝑣𝑟
𝑣𝑖

 

Όπου v η ταχύτητα του τεμαχίου και οι δείκτες i και r προσδιορίζουν την φάση πριν 
και μετά την κρούση αντίστοιχα (Εικόνα 1.2).  
 
Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει τιμές στο εύρος 0 έως 1. Το κάτω όριο αντιστοιχεί σε 

πλήρως πλαστική κρούση, ενώ το άνω όριο αντιστοιχεί σε μηδενική απώλεια 

ταχύτητας, δηλαδή σε ελαστική συμπεριφορά. 

 

Εικόνα 1.2: Γεωμετρία και εξεταζόμενα μεγέθη (Asteriou, Sarogloy και Tsiambaos, 2012) 

 

Στην περίπτωση μη-κεντρικών κρούσεων, ο περιορισμός της κίνησης οφείλεται σε 

δυο διακριτούς μηχανισμούς. Στην κάθετη, αναφορικά με το πρανές διεύθυνση, η 

αναπήδηση εξαρτάται από την ελαστοπλαστική απόκριση του πρανούς και την 
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διάδοση των ελαστικών κυμάτων. Στην εφαπτομενική διεύθυνση, η αναπήδηση 

καθορίζεται από την αναπτυσσόμενη τριβή μεταξύ τεμαχίου και πρανούς. Έτσι, έχει 

προταθεί ο διαχωρισμός του συντελεστή αναπήδησης στον κάθετο (nCOR) και τον 

εφαπτομενικό (tCOR), ως εξής (Αστερίου και Τσιαμπάος, 2014): 

𝑛𝐶𝑂𝑅 =
𝑣𝑛𝑟
𝑣𝑛𝑖

 

𝑡𝐶𝑂𝑅 =
𝑣𝑡𝑟
𝑣𝑡𝑖

 

Οι δείκτες n και t προσδιορίζουν την ορθή και εφαπτομενική διεύθυνση, σε σχέση με 

την επιφάνεια του πρανούς αντίστοιχα 

Οι συντελεστές αυτοί έχουν οριστεί με την παραδοχή της σημειακής μάζας, συνεπώς 

αφορούν το κέντρο βάρους του τεμαχίου και δεν λαμβάνουν υπόψη το σχήμα του. 

Επίσης, οι συντελεστές εφαρμόζονται σε επίπεδο διατομής, καθιστώντας τις 

αναλύσεις διδιάστατες. Έτσι, απουσιάζει η δυνατότητα προσδιορισμού της εκτροπής, 

απλουστεύοντας την τριδιάστατη φύση του φαινομένου (Αστερίου και Τσιαμπάος, 

2014). Η πλευρική εκτροπή (e) ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των 

επίπεδων που περιέχουν την κίνηση του τεμαχίου πριν και μετά την κρούση 

σύμφωνα με την Εικόνα 1.3 (Bourrier et al., 2012). 

 

Εικόνα 1.3: Πλευρική εκτροπή κατά την κρούση (Αστερίου και Τσιαμπάος, 2014) 

Γενικά, όσο μεγαλύτερη η ενέργεια πρόσκρουσης, τόσο περισσότερη η έκταση των 

πλαστικών παραμορφώσεων, με συνέπεια την αύξηση της ενέργειας που 

καταναλώνεται κατά την κρούση και τη μείωση των συντελεστών αναπήδησης. Στην 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές σχέσεις που συνδέουν τον συντελεστή αναπήδησης 

με την ταχύτητα πρόσκρουσης ή την μάζα του τεμαχίου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη 

η επίδραση της ενέργειας κατά την κρούση. Η πλέον χρησιμοποιούμενη σχέση 

αποδίδεται στους Pfeiffer and Bowen (1989) (Αστερίου και Τσιαμπάος, 2014). Στο 

σχήμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 1.2) παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές 

τις σχέσεις. 
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Διάγραμμα 1.2: Απομείωση συντελεστή αναπήδησης με ταχύτητα πρόσκρουσης 
 

2.2 Περιγραφή κώδικα PFC3D 
2.2.1 Γενικά 

Ο κώδικας ροής σωματιδίων (PFC3D) προσομοιώνει την κίνηση και αλληλεπίδραση 

σφαιρικών σωματιδίων σε τρεις διαστάσεις μέσω της μεθόδου των διακριτών 

στοιχείων (DEM), όπως αυτή περιγράφηκε από τους Cundall και Strack (1979). 

Αρχικά η μέθοδος εφαρμόστηκε  ως εργαλείο έρευνας της συμπεριφοράς κοκκώδους 

υλικού, όπου αντιπροσωπευτικά στοιχεία που περιλάμβαναν αρκετές χιλιάδες 

σωματίδια δοκιμάστηκαν αριθμητικά. Το μοντέλο των σωματιδίων χρησιμοποιήθηκε 

για την κατανόηση της συμπεριφοράς των στοιχείων, ενώ μέθοδοι συνεχούς μέσου 

εφαρμόστηκαν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που περιλάμβαναν 

περίπλοκες διαδρομές παραμορφώσεων. Η προσέγγιση αυτή επέφερε αλλαγές σε 

δύο βασικούς παράγοντες. Αρχικά, η διαδικασία εξαγωγής καταστατικών νόμων από 

αποτελέσματα σε εργαστηριακές δοκιμές συσσωματωμάτων είναι πολύ δύσκολη. Εν 

συνεχεία, με την θεαματική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των προσωπικών 

υπολογιστών, δύναται να προσομοιώνονται ολόκληρα προβλήματα με χρήση 

σωματιδίων, με αυτόματη ενσωμάτωση καταστατικών νόμων στο μοντέλο. 

Ένα πρόβλημα κίνησης και αλληλεπίδρασης σφαιρικών σωματιδίων μπορεί να 

προσομοιωθεί απευθείας με χρήση του PFC3D. Επιπλέον, δύναται να δημιουργούνται 

σωματίδια ακανόνιστου σχήματος μέσω συσσωμάτωσης σφαιρικών σωματιδίων, τα 

οποία δρουν σαν αυτόνομα σώματα. Ο κώδικας δύναται επίσης να προσομοιώσει 

ψαθυρά στερεά σώματα, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των σωματιδίων. Το τελικό 

συσσωμάτωμα μπορεί να συμπεριφέρεται σαν στερεό σώμα με ελαστικές ιδιότητες 

και δυνατότητα ρωγμάτωσης ενώ προοδευτικά λύονται οι δεσμοί. Τέλος, τα 

συσσωματώματα μπορεί να είναι ομοιογενή ή να διαχωρίζονται από διακριτές 

ασυνέχειες, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στην παραμόρφωση, τόσο της 

προϋπάρχουσας ασυνέχειας, όσο και των μικρορωγμών που δημιουργούνται 

προοδευτικά στο σώμα του μητρικού υλικού 
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2.2.2 Μέθοδος διακριτών στοιχείων 

Το PFC3D προσομοιώνει την κίνηση και τασική αλληλεπίδραση των 

συσσωματωμάτων σφαιρικών σωματιδίων κάνοντας χρήση της μεθόδου των 

διακριτών στοιχείων (DEM). Η μέθοδος των διακριτών στοιχείων παρουσιάστηκε από 

τον Cundall (1971) για την ανάλυση προβλημάτων βραχομηχανικής και στην 

συνέχεια εφαρμόστηκε στην εδαφομηχανική από τους Cundall και Strack (1979).  Το 

PFC3D κατατάσσεται στους κώδικες διακριτών στοιχείων που βασίζονται στον ορισμό 

που δόθηκε στην αναθεώρηση από τους Cundall και Hart (1992), καθώς επιτρέπει 

πεπερασμένη μετατόπιση και περιστροφή των διακριτών σωμάτων (έως και πλήρη 

αποκόλληση), και εντοπίζει νέες επαφές αυτόματα κατά την υπολογιστική διαδικασία.  

Στη μέθοδο των διακριτών στοιχείων, η αλληλεπίδραση των σωματιδίων 

αντιμετωπίζεται υπολογιστικά ως μια δυναμική διαδικασία με καταστάσεις 

ισορροπίας να επιτυγχάνονται όποτε εξισορροπείται η εσωτερική δύναμη. Οι 

δυνάμεις επαφής και οι μετατοπίσεις ενός υπό ένταση συσσωματώματος 

υπολογίζονται εντοπίζοντας την κίνηση κάθε ανεξάρτητου σωματιδίου. Η κίνηση είναι 

αποτέλεσμα της διάδοσης μέσω του συστήματος των σωματιδίων διαταράξεων που 

οφείλονται στην κίνηση τοιχωμάτων (εν είδη συνοριακών συνθηκών) ή σωματιδίων 

καθώς επίσης και βαρυτικών δυνάμεων. Αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την 

οποία η ταχύτητα της διάδοσης εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

διακριτού συστήματος. 

Η δυναμική αυτή συμπεριφορά προσομοιώνεται αριθμητικά μέσω αλγορίθμου 

γένεσης χρονικών βημάτων, κατά τα οποία θεωρείται ότι οι ταχύτητες και οι 

επιταχύνσεις παραμένουν σταθερές. Η μέθοδος επίλυσης είναι παρεμφερής με αυτή 

που χρησιμοποιείται στην μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών για την ανάλυση 

συνεχούς μέσου. Η μέθοδος των διακριτών στοιχείων (DEM) βασίζεται στην ιδέα ότι 

τα χρονικά βήματα είναι τόσο μικρά, ώστε κατά την διάρκεια ενός χρονικού βήματος 

η διατάραξη του ενός σωματιδίου δεν δύναται να διαδοθεί στα γειτνιάζοντα 

σωματίδια. Τότε, διαχρονικά, η δύναμη που δρα σε κάθε σωματίδιο προσδιορίζεται 

αποκλειστικά από την αλληλεπίδραση του με τα σωματίδια που βρίσκεται σε επαφή. 

Δεδομένου ότι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται η διατάραξη διαμέσω του 

συστήματος είναι συνάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων των στοιχείων του, το χρονικό 

βήμα μπορεί να επιλέγεται ώστε να τηρείται ο προαναφερθείς περιορισμός.  

Οι υπολογισμοί που διεξάγονται με την μέθοδο των διακριτών στοιχείων 

εναλλάσσονται μεταξύ της εφαρμογής του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στα 

σωματίδια και του νόμου δύναμης – μετατόπισης στις επαφές τους. Ο δεύτερος 

νόμος του Νεύτωνα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της κίνησης του κάθε 

σωματιδίου που οφείλεται στις δυνάμεις επαφής και στην βαρυτική δύναμη που του 

εφαρμόζεται, ενώ ο νόμος δύναμης – μετατόπισης εφαρμόζεται για τον περιοδικό 

προσδιορισμό των δυνάμεων που αναπτύσσονται λόγω της σχετικής κίνησης της 

κάθε επαφής.  

2.2.3 Επιμέρους στοιχεία 

Κάθε σωματίδιο συμβολίζεται ως σώμα για να διευκρινίζεται ότι δεν είναι σημείο 

συγκεντρωμένου βάρους, αλλά είναι διακριτό στερεό σώμα, με πεπερασμένη έκταση 

και ακριβώς καθορισμένη επιφάνεια. Κάθε μοντέλο αποτελείται από σώματα, τεμάχια 

και επαφές. Υπάρχουν τρία είδη σωμάτων: σφαίρες, όγκοι και τοίχοι. Κάθε σώμα 
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αποτελείται από ένα ή περισσότερα τεμάχια. Οι όγκοι αποτελούνται από ακανόνιστα 

συνδεδεμένα σωματίδια που δύναται να αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά δεν 

δημιουργούν επαφές μεταξύ τους. Αντίθετα, επαφές δημιουργούνται μεταξύ όγκων 

και άλλων στοιχείων στερεών σωμάτων. Οι τοίχοι αποτελούνται από τριγωνικές 

έδρες που σχηματίζουν τεθλασμένες και προσανατολισμένες επιφάνειες. Τα σώματα 

δύναται να έχουν ιδιότητες επιφάνειας που μπορούν να οριστούν σε κάθε τμήμα της. 

Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλληλοεπίδραση μεταξύ 

των τεμαχίων. Τα σώματα δεν μπορούν να κινηθούν εκτός των ορίων του μοντέλου. 

Η κίνηση των σφαιρών και των όγκων υπακούει τους νόμους του Νεύτωνα, ενώ η 

κίνηση των τοίχων ορίζεται από τον χρήστη. Έτσι, μόνο οι σφαίρες και οι όγκοι  

έχουν μάζα και συνθήκες φόρτισης. 

Θεωρίες μηχανικής επαφής ενσωματώνονται στους νόμους αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των σωματιδίων (μοντέλα επαφής),  μέσω των οποίων το σύνολο των 

παραμορφώσεων εντοπίζεται στις θέσεις επαφής των στερεών σωμάτων. Η 

μηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο επιφανειών συμβαίνει σε ένα η περισσότερα 

ζεύγη μηχανικών επαφών. Οι επαφές δημιουργούνται και διαγράφονται αυτόματα 

κατά την διαδικασία εντοπισμού κάθε κύκλου υπολογισμού σύμφωνα με την εγγύτητα 

τους. Η επαφή δημιουργεί μια προσωρινή διεπιφάνεια μεταξύ των δύο τεμαχίων 

(Εικόνα 2.1).  

 

Εικόνα 2.1: Διεπιφάνεια μεταξύ των δύο τεμαχίων σε επαφή 

Η διαεπιφάνεια αποτελείται από μια επιφάνεια επαφής με θέση (xc), ορθή διεύθυνση 

(nc), και σύστημα συντεταγμένων(nst). Η επικεντρική θέση της επιφάνειας επαφής 

εντοπίζεται εντός των αλληλεπικαλυπτόμενων όγκων των δύο τεμαχίων, με 

διεύθυνση εφαπτομενική των δύο τεμαχίων και στροφή ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

σχετική κίνηση των επιφανειών των τεμαχίων παραμένει συμμετρική ως προς την 
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επιφάνεια επαφής. Σε κάθε επαφή αποθηκεύεται μια δύναμη (Fc) και μία ροπή (Mc), 

που δρουν στην περιοχή επαφής μεταξύ των δυο σωμάτων και είναι ίσες και 

αντίθετες. Οι εσωτερικές δυνάμεις και ροπές  ανανεώνονται περιοδικά μέσω του 

νόμου αλληλεπίδρασης των τεμαχίων. Ο νόμος αλληλεπίδρασης χρησιμοποιεί την 

θέση και σχετική κίνηση των δύο τεμαχίων για την περιοδική ανανέωση των 

δυνάμεων και των ροπών. 

 

2.2.3.1 Σφαίρες 

Οι σφαίρες  είναι στερεά σώματα που η επιφάνεια τους ορίζεται από την ακτίνα (R) 

και αποτελούνται από ένα μόνο σύνολο επιφανειακών ιδιοτήτων. Οι σφαίρες 

μπορούν να μετατίθενται λόγω της γραμμικής ταχύτητας (v) και να περιστρέφονται 

λόγω της περιστροφικής ταχύτητας (w). Η κίνηση των σφαιρών υπακούει στις 

κινηματικές εξισώσεις. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ιδιοτήτων μάζας, συνθηκών 

φόρτισης και ταχύτητας. Οι ιδιότητες της μάζας αποτελούνται από την μάζα, την θέση 

του κεντροειδούς και τον αδρανειακό τανυστή ({𝒎, 𝒙, 𝑰}). Οι ιδιότητες της μάζας 

ορίζονται μέσω της πυκνότητας (ρ) και της ακτίνας. Οι συνθήκες φόρτισης ορίζονται 

μέσω των δυνάμεων (Fc) και ροπών (Mc) επαφής και μέσω των βαρυτικών 

δυνάμεων. 

2.2.3.2 Όγκοι: 

Οι όγκοι είναι στερεά συσσωματώματα που αποτελούνται από n στερεά σφαιρικά 

τεμάχια. Η επιφάνεια τους ορίζεται από τη θέση των τεμαχίων και την ακτίνα 

({𝒙(𝒊), 𝑹(𝒊)}, 𝒊 = 𝟏, 𝟐,… , 𝒏). Οι επιφανειακές ιδιότητες των όγκων μπορούν να οριστούν 

ανεξάρτητα για κάθε τεμάχιο. Οι όγκοι μπορούν να μετατίθενται λόγω της 

γενικευμένης ταχύτητας (v) και να περιστρέφονται λόγω της περιστροφικής 

ταχύτητας (w). Η κίνηση των όγκων υπακούει στις κινηματικές εξισώσεις. Αυτό 

απαιτεί την ύπαρξη ιδιοτήτων μάζας, συνθηκών φόρτισης και ταχύτητας. Οι ιδιότητες 

της μάζας αποτελούνται από την μάζα, την θέση του κεντροειδούς και τον 

αδρανειακό τανυστή ({𝒎, 𝒙, 𝑰}). Οι ιδιότητες της μάζας ορίζονται μέσω (1) της 

διάταξης αναφοράς και της πυκνότητας του όγκου, (2) της διάταξης αναφοράς και 

του αδρανειακού τανυστή ({𝒎, 𝒙, 𝑰}) της διάταξης αναφοράς και (3) μιας κλειστής 

επιφάνειας και σχετικών ιδιοτήτων μάζας που υπολογίζονται από την πυκνότητα του 

όγκου. Και στις τρεις περιπτώσεις η διάταξη αναφοράς ορίζει την επιφάνεια του 

όγκου που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την ανάλυση των επαφών.  Κατά 

τον πρώτο τρόπο οι ιδιότητες της μάζας προσεγγίζονται μέσω της θέσης και του 

μεγέθους των τεμαχίων στην διάταξη αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 

αλληλοεπικαλύψεων των σφαιρών. Κατά τον δεύτερο τρόπο,  οι ιδιότητες της μάζας 

προσεγγίζονται άμεσα διαχωρίζοντας την κατανομή της μάζας και των τεμαχίων 

ώστε τα τεμάχια να χρησιμοποιούνται μόνο για τον προσδιορισμό της επιφάνειας. 

Κατά τον τρίτο τρόπο, οι ιδιότητες της μάζας προσεγγίζονται μέσω αυτόματου 

υπολογισμού, θεωρώντας ότι η διάταξη αναφοράς ταυτίζεται με την κλειστή 

επιφάνεια. Οι συνθήκες φόρτισης ορίζονται μέσω των δυνάμεων  (Fc) και ροπών (Mc) 

επαφής και μέσω των βαρυτικών δυνάμεων. 
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2.2.3.3 Τοίχοι 

Οι τοίχοι είναι σώματα που αποτελούνται από τριγωνικό πλέγμα n εδρών {𝑭(𝒊)}, 𝒊 =

𝟏, 𝟐,… , 𝒏. Κάθε τριγωνική έδρα (Εικόνα 2.2) αποτελείται από μια όψη που 

περικλείεται από τρεις ακμές {𝑬𝒌
(𝒊)
} , 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑. Οι ακμές καταλήγουν σε σημεία που 

ορίζονται ως κορυφές. {𝑽𝒌
(𝒊)
} , 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑. 

  

Εικόνα 2.2: Τριγωνική έδρα τοίχου 

 

Οι τρεις κορυφές που περιγράφουν την έδρα πρέπει να είναι μοναδικές. Τα 

διανύσματα των ακμών ορίζονται ως 𝑬𝟏
(𝒊)
= 𝑽𝟐

(𝒊)
− 𝑽𝟏

(𝒊)
, 𝑬𝟐

(𝒊)
= 𝑽𝟑

(𝒊)
− 𝑽𝟐

(𝒊)
 και 𝑬𝟑

(𝒊)
=

𝑽𝟏
(𝒊)
− 𝑽𝟑

(𝒊)
 αντίστοιχα. Οι κορυφές διατάσσονται ώστε το ορθό – κάθετο διάνυσμα της 

έδρας να ορίζεται μέσω του κανόνα του δεξιού χεριού. 

𝒏(𝒊) =
(𝑬𝟏

(𝒊)
× 𝑬𝟐

(𝒊)
)

‖𝑬𝟏
(𝒊)
× 𝑬𝟐

(𝒊)
‖

 

Ο κώδικας προκαθορίζει ότι η διεύθυνση των ορθών διανυσμάτων της κάθε έδρας 

του τοίχου βρίσκεται σε συνέπεια με τις γειτνιάζουσες έδρες ή τις έδρες που έχουν 

κοινές ακμές ή κορυφές. Η απόσταση  μίας έδρας i από ένα αυθαίρετο σημείο 

αναφοράς (P) ορίζεται στον χώρο 𝒔𝒅 = 𝒏(𝒊)(𝑷 × 𝑷 
(𝒊)), όπου 𝑷 

(𝒊) είναι οποιοδήποτε 

σημείο στο επίπεδο της έδρας. Η απόσταση sd έχει θετικό πρόσημο για σημεία που 

υπέρκεινται της έδρας ενώ μηδενίζεται για συνεπίπεδα σημεία.  

Η κίνηση των τοίχων δεν υπακούει στις κινηματικές εξισώσεις. Οι τοίχοι μπορούν να 

είναι άκαμπτοι ή εύκαμπτοι. Στους άκαμπτους τοίχους μπορεί να εισαχθεί μεταθετική 

(v) και περιστροφική (w) κίνηση. Η περιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

εφαρμογής πινάκων κανονικοποιημένων χρονικών κβατερνίων q(1,wxΔt, wyΔt, wzΔt) 

σε όλες τις κορυφές, έτσι ώστε το προσδιοριστικό σημείο (Wr) να παραμένει 

αμετάθετο. Η προσέγγιση με κβατέρνια χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η 

απώλεια του βαθμού ελευθερίας που εντοπίζεται όταν γίνεται χρήση πινάκων 

περιστροφής Euler. Όσον αφορά τους εύκαμπτους τοίχους, μεταθετική ταχύτητα 
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{𝑽 
(𝒊)}, 𝒊 = 𝟏, 𝟐,… ,𝒎 μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε κορυφή της έδρας του τοίχου. Οι 

ταχύτητες αυτές πρέπει να τηρούν την μη συνεχή αλληλεπίδραση της έδρας.  

Μηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ τοίχων δεν μπορεί να υπάρξει. Μηχανική 

αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρξει μόνο μεταξύ δύο σωμάτων ή μερών του κάθε 

σώματος. Έτσι, η μηχανική αλληλεπίδραση δρα ως συνιστώσα όλων των δυνάμεων 

και ροπών των  μηχανικών επαφών των σωμάτων. Η μηχανική αλληλεπίδραση 

δημιουργείται –καταστρέφεται μέσω λογικού κώδικα, όταν τα σώματα βρίσκονται σε 

σχετικά κοντινή απόσταση ή διαχωρίζονται. Ο εντοπισμός της εγγύτητας γίνεται 

μέσω οριοθέτησης ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων που περικλείουν την κάθε έδρα 

(Εικόνα 2.3). 

 

Εικόνα 2.3: Μέθοδος εντοπισμού της εγγύτητας 

Μηχανική αλληλεπίδραση μπορεί να υπάρξει μεταξύ τοίχων και σφαιρών ή όγκων. 

Καθώς οι όγκοι αποτελούνται από σφαιρικά τεμάχια, στην συνέχεια θα αναλυθεί η 

επαφή σφαιρών – τοίχων που εφαρμόζεται και στους όγκους. Αλληλεπιδράσεις 

δημιουργούνται κατά την διαδικασία εντοπισμού των επαφών, όταν η έκταση μιας 

σφαίρας αλληλεπικαλύπτεται με τουλάχιστον μία οριοθετημένη επιφάνεια έδρας του 

τοίχου. Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει όλες τις επαφές μεταξύ της σφαίρας και του 

τοίχου. Επαφές υφίστανται μεταξύ της σφαίρας και κάθε έδρας που η οριοθετημένη 

επιφάνειά της αλληλεπικαλύπτεται με τη σφαίρα. Η ανάλυση των επαφών είναι η 

διαδικασία κατά την οποία η γεωμετρία και οι συνθήκες  επαφής περιγράφονται με 

ακρίβεια. Το σημείο επαφής του τοίχου ορίζεται ως το κοντινότερο σημείο της 

αλληλεπικαλυπτόμενης επιφάνειας του τοίχου με το κεντροειδές της σφαίρας. 

  

Εικόνα 2.4: Εντοπισμός σημείου επαφής του τοίχου 
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Υποθέτοντας ότι εντοπίστηκαν 𝑙 επαφές κατά την διαδικασία εντοπισμού τους, αυτές 

ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον βαθμό αλληλοεπικάλυψης τους 

και υπολογίζονται τα σημεία επαφής του τοίχου 𝑊𝑃𝑖 , 𝑖 = 1… 𝑙, και η μοναδιαία ορθή 

κατεύθυνση της επαφής 𝑖 με φορά από το κεντροειδές προς το σημείο επαφής, 

υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝑛𝑖
𝐵,𝑊 =

𝑊𝑃𝑖 − 𝑥

𝑑𝑖
 

Όπου, 𝑑𝑖 = ‖𝑊𝑃𝑖 − 𝑥‖ είναι η απόλυτη τιμή της απόστασης του κεντροειδούς της 

σφαίρες από το σημείο επαφής του τοίχου 𝑊𝑃𝑖. Η ορθή αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της 

σφαίρας και της αντίστοιχης έδρας του τοίχου είναι  𝑈𝑖
𝐵,𝑊 = 𝑅 − 𝑑𝑖, όπου 𝑅 είναι η 

ακτίνα της σφαίρας. Η επαφή είναι ενεργή όσο 𝑈𝑖
𝐵,𝑊 > 0, εκτός αν το μοντέλο επαφής 

υποδεικνύει διαφορετικές αδρανειακές συνθήκες. Η θέση των σημείων επαφής που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ταχύτητας και μετατόπισης δίνεται από τη 

σχέση. 

𝐶𝑃𝑖 = 𝑥 + (𝑅 −
1

2
𝑈𝑖
𝐵,𝑊)𝑛𝑖

𝐵,𝑊 

Σε μερικές περιπτώσεις η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλαπλών επαφών μπορεί να 

είναι ανεπιθύμητη (Εικόνα 2.5). Υποθέτοντας ότι μια σφαίρα αλληλεπικαλύπτεται με 

πολλές έδρες ενός επίπεδου τοίχου,  όλες η επαφές με  𝑈𝑖
𝐵,𝑊 > 0 ενεγοποιούνται, με 

αποτέλεσμα η ενεργός ορθή και διατμητική δυσκαμψία την επαφής να είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την περίπτωση ενεργοποίησης μόνο μίας επαφής. Αυτή η 

συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, οπότε σχετικός λογικός κώδικας χρησιμοποιείται για 

να καθορίσει την κατάσταση ενεργοποίησης των επαφών.  

 

Εικόνα 2.5: Ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλαπλών επαφών. 

 

2.2.4 Μοντέλα επαφής 

Τα σωματίδια αλληλοεπιδρούν στις  θέσεις επαφής τους μέσω της γενικευμένης 

εσωτερικής δύναμης. Θεωρίες μηχανικής επαφής ενσωματώνονται στους νόμους 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων (μοντέλα επαφής),  μέσω των οποίων το 

σύνολο των παραμορφώσεων εντοπίζεται στις θέσεις επαφής των στερεών 

σωμάτων.  

Οι επαφές δημιουργούνται και διαγράφονται αυτόματα κατά την διαδικασία του 

υπολογισμού σε χρονικά βήματα. Οι κινηματικές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται 

για την περιγραφή της κίνησης των σωμάτων και των επαφών και από τα μοντέλα 

επαφής για να προσδιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων 

περιγράφονται στη συνέχεια.  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία ανίχνευσης των επαφών, ανάλυσης 

τους  και υπολογισμός των σχετικών ιδιοτήτων. Αυτά τα προκαταρκτικά θέματα 

ενεργούν ως προοίμιο για την διεξοδική περιγραφή των μοντέλων επαφής που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

2.2.4.1 Ανάλυση επαφών 

Η ανάλυση των επαφών πραγματοποιείται όταν μια νέα επαφή εντοπίζεται κατά την 

διαδικασία της επαναλαμβανόμενης κυκλικής επίλυσης και πριν από τον υπολογισμό 

των δυνάμεων και παραμορφώσεων. Κατά την διαδικασία της ανάλυσης των 

επαφών η μεταβλητή της κατάστασης της επαφής ενημερώνεται σε κάθε χρονικό 

βήμα.  

Η επαφή που παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 2.6) δημιουργήθηκε 

μεταξύ των τεμαχίων δύο σωμάτων. Κάθε επαφή έχει δύο άκρα (άκρο 1 και άκρο 2), 

που σχετίζονται με τα αντιστοίχως αριθμούμενα τεμάχια και σώματα. Τα σώματα 

είναι άκαμπτα, επομένως η κίνηση του σώματος (b) περιγράφεται μέσω της 

γωνιακής ταχύτητας (𝜔(𝑏)) και της μεταφορικής ταχύτητας (�̇�(𝑏)) του κεντροειδούς 

(𝑥(𝑏)). 

 

Εικόνα 2.6: Δημιουργία επαφής μεταξύ δύο σωμάτων 
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Οι αρχικές μεταβλητές της επαφής είναι, η ενεργός αδρανειακή μάζα της επαφής 

(𝑚𝑐), η θέση (𝑋𝑐), η ορθή διεύθυνση (�̂�𝑐), το σύστημα συντεταγμένων (𝑛𝑠𝑡) της 

επιφάνειας επαφής και το διάκενο της επαφής (𝑔𝑐) που είναι η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ των επιφανειών των σωμάτων. Η μάζα της επαφής υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

𝑚𝑐 = {

𝑚(1)𝑚(2)

𝑚(1) +𝑚(2)
, 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼

𝑚(1),              𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝜏𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

Όπου (𝑚(𝑏)) είναι η μάζα του σώματος (b). Ο υπολογισμός της θέσης, τη ορθής 

διεύθυνσης και του διάκενου εξαρτάται από την γεωμετρία της επιφάνειας των δύο 

σωμάτων στη θέση της επαφής τους. 

Μετά από τον υπολογισμό των ανωτέρω, το μοντέλο επαφής είναι υπεύθυνο για την 

ενημέρωση του διάκενου της επαφής σε κάθε χρονικό βήμα. Αν δεν βρεθεί ενεργή 

επαφή, γίνεται επιπρόσθετη αναζήτηση για να εκτιμηθεί εάν υπό τις υπάρχουσες 

συνθήκες δύναται να ενεργοποιηθεί στα επόμενα χρονικά βήματα. Τόσο οι ενεργές 

όσο και οι επαφές που πιθανόν θα ενεργοποιηθούν συμμετέχουν στην εκτίμηση του 

χρονικού βήματος. Εάν η επαφή είναι ενεργή ακολουθεί ο υπολογισμός των 

μεταβλητών της σχετικής κίνησης. 

Με την επαφή δημιουργείται μια διεπιφάνεια μεταξύ των δύο τεμαχίων. Η διεπιφάνεια 

αποτελείται από μια επιφάνεια επαφής με θέση (𝑋𝑐), ορθή διεύθυνση (�̂�𝑐) και 

σύστημα συντεταγμένων (𝑛𝑠𝑡), όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 

2.7). Το κέντρο της επιφάνειας βρίσκεται εντός του όγκου αλληλεπίδρασης (διάκενο ή 

αλληλοεπικάλυψη) των δύο τεμαχίων, με διεύθυνση εφαπτομενική στα δυο τεμάχια 

και περιστραμμένη ώστε να διασφαλίζεται ότι η σχετική κίνηση της επιφάνειας του 

τεμαχίου στην θέση της επαφής παραμένει συμμετρική ως προς την επιφάνεια 

επαφής. 
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Εικόνα 2.7: Σύστημα συντεταγμένων και ορθή διεύθυνση στη διεπιφάνεια μιας επιφάνειας επαφής 

Το κέντρο της  επιφάνειας επαφής βρίσκεται εντός το όγκου αλληλεπίδρασης των 

δύο τεμαχίων, με διεύθυνση από το τεμάχιο 1 προς το τεμάχιο 2 και φορά 

εφαπτομενική στο τεμάχιο 1. Η θέση (Xc) και ορθή διεύθυνση (�̂�𝑐) της επιφάνειας 

επαφής περιγράφονται από τις ακόλουθες σχέσεις. 

𝑥𝑐 = 𝑥
(1) + (𝑅(1) +

𝑔𝑐
2
) �̂�𝑐 

Με: 

𝑔𝑐 = {
‖𝑥(2) − 𝑥(1)‖, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼

‖𝑥𝑓 − 𝑥
(1)‖, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝑇𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

Και:   

�̂�𝑐 =

{
 

 
𝑥(2) − 𝑥(1)

𝑑
, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼

𝑥𝑓 − 𝑥
(1)

𝑑
, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝑇𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

Όπου: 

𝑑 = {
‖𝑥(2) − 𝑥(1)‖, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼

‖𝑥𝑓 − 𝑥
(1)‖, 𝛴𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝑇𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

Με 𝑥(𝑏) και 𝑅(𝑏) το κέντρο και την ακτίνα της σφαίρας (b) ενώ 𝑥𝑓 το κοντινότερο 

σημείο του τοίχου από το 𝑥(1). Αντίστοιχα, 𝑥𝑤 είναι το κέντρο στροφής του τοίχου και 
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𝑔𝑐 το διάκενο της επαφής (Εικόνα 2.8). Το διάκενο της επαφής είναι η ελάχιστη 

απόσταση που διαχωρίζει τις επιφάνειες των τεμαχίων έτσι ώστε να λαμβάνει 

αρνητική τιμή όταν οι επιφάνειες επικαλύπτονται. 

 

Εικόνα 2.8: Κέντρο στροφής και διάκενο της επαφής  

Το σύστημα συντεταγμένων της επιφάνειας επαφής (nst) είναι προσανατολισμένο 

έτσι ώστε ο άξονας n να ταυτίζεται με την ορθή διεύθυνση της επαφής, ενώ s και t 

είναι ορθογώνιες συντεταγμένες επί την επιφάνεια με �̂�𝑐 = �̂�𝑐 × �̂�𝑐. Το σύστημα 

συντεταγμένων της επιφάνειας επαφής μετατίθεται και περιστρέφεται ώστε να 

τηρείται η συμμετρία του ως προς την επιφάνεια επαφής κατά την σχετική κίνηση του 

τεμαχίου. 

Κατά την τριδιάστατη ανάλυση, ο άξονας s είναι αρχικά ευθυγραμμισμένος με την 

προβολή των γενικών x ή y συντεταγμένων στην επιφάνεια επαφής και στη συνέχεια 

η περιστροφή ενημερώνει την κατεύθυνση του άξoνα κατά s (Εικόνα 2.9). 

�̂�𝑐 =
𝑠2
‖𝑠2‖

 

Όπου: 

𝑠2 = 𝑠1 − 𝑠2 × �̃�𝛥𝑡 

Με: 

�̃� = (
1

2
(𝜔(1) +𝜔(2)) ∙ �̂�𝑐) �̂�𝑐 

𝑠1 = �̂�𝑐
∗ − �̂�𝑐

∗ × (�̂�𝑐
∗ × �̂�𝑐) 

Όπου η πρώτη περιστροφή (𝑠1) είναι σχετική με την κοινή γραμμή της παλαιάς και 

νέας επιφάνειας και η δεύτερη περιστροφή (𝑠2) είναι περί την ορθή διεύθυνση. Ο 

αστερίσκος συμβολίζει την τιμή κατά το τέλος του προηγούμενου χρονικού βήματος, 

ενώ τα 𝜔(𝑝) και �̃� συμβολίζουν την γωνιακή ταχύτητα του τεμαχίου (p) και την μέση 

γωνιακή ταχύτητα των δύο τεμαχίων κατά την ορθή διεύθυνση αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2.9: Ενημέρωση άξονα περιστροφής 

Η διανυσματική τιμή που αποδίδεται στην επιφάνεια επαφής (S) μπορεί να εκφραστεί 

με αναφορά στο σύστημα συντεταγμένων της επαφής μέσω των σχέσεων: 

𝑆 = 𝑆(𝑠, 𝑡) = 𝑆𝑠�̂�𝑠 + 𝑆𝑡�̂�𝑡 

Με: 

𝑆𝑠 = 𝑆 ∙ �̂�𝑐 

Και: 

𝑆𝑡 = 𝑆 ∙ �̂�𝑐 

Η σχετική κίνηση της επιφάνειας του τεμαχίου κατά την επαφή περιγράφεται μέσω 

της σχετικής μεταθετικής (�̇�) και περιστροφικής (�̇�) ταχύτητας. 

�̇� = �̇�𝑐
(2)
− �̇�𝑐

(1)
 

�̇� = 𝜔 
(2) −𝜔 

(1) 

Σύμφωνα με τη ακόλουθη διατύπωση, �̇�𝑐
(𝑏)

 είναι η εφαπτομενική ταχύτητα του 

σώματος (b) στην θέση της επαφής. 

�̇�𝑐
(𝑏)
= �̇� 

(𝑏) +𝜔 
(𝑏) × (𝑥𝑐

 − 𝑥 
(𝑏)) 

Όπου, �̇� 
(𝑏) είναι η εφαπτομενική ταχύτητα του σώματος (b), 𝜔 

(𝑏) η περιστροφική 

κίνηση του σώματος και 𝑥 
(𝑏) είναι είτε το κεντροειδές του σώματος ή το κέντρο 

περιστροφής του τοίχου. Η θέση της επαφής ορίζει ένα σημείο που είναι σταθερό ως 

προς το κάθε σώμα, ως εκ τούτου, είναι η μεταθετική ταχύτητα του σημείου αυτού για 

το σώμα (b) (Εικόνα 2.10). 
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Εικόνα 2.10: Μεταθετική ταχύτητα στη θέση της επαφή 

Κάθε σώμα έχει ένα σημείο αναφοράς (x) και μια περιστροφική ταχύτητα (ω) (Εικόνα 

2.11). Το σημείο αναφοράς παραμένει σταθερό ως προς το σώμα. Το σημείο 

αναφοράς των σφαιρών και των όγκων ταυτίζεται με το κετροειδές τους, ενώ το 

σημείο αναφοράς του τοίχου είναι το κέντρο περιστροφής του. Η μεταθετική ταχύτητα 

ενός σημείου 𝑥𝑝
  που παραμένει σταθερό ως προς το σώμα δίνεται από τη σχέση: 

�̇�𝑝
 = �̇� 

 +𝜔 
 × 𝑟𝑝

  

Όπου: 

𝑟𝑝
 = 𝑥𝑝

  − 𝑥 

Με: 

𝑥 = {
𝑥 
(𝑏), 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼 ή ό𝛾𝜅𝜊𝜍
𝑥𝑤
  ,                     𝜏𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

Όπου 𝑟𝑝
  είναι η σχετική θέση του σημείου, 𝑥 

(𝑏)είναι το κετροειδές του σώματος (b) και 

𝑥𝑤
   είναι το κέντρο στροφής του τοίχου. 
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Εικόνα 2.11: Σημείο αναφοράς και περιστροφική ταχύτητα σώματος 

Η σχετική μεταθετική κίνηση μπορεί να εκφραστεί ως: 

�̇� 
 = �̇�𝑛

 + �̇�𝑠
  

Με: 

�̇�𝑛
 = (�̇� 

 ∙ �̂�𝑐)�̂�𝑐 = �̇�𝐧
 �̂�𝑐 

Και: 

�̇�𝑠
 = �̇� 

 − �̇�𝑛
  

Όπου, �̇�𝑛
  και �̇�𝑠

  είναι αντίστοιχα η σχετική ορθή και εφαπτομενική ταχύτητα ως προς 

την επιφάνεια επαφής, με τους δείκτες n και s να υποδηλώνουν την ορθή και 

εφαπτομενική τους δράση (Εικόνα 2.12). 
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Εικόνα 2.12: Σχετική ορθή και εφαπτομενική ταχύτητα ως προς την επιφάνεια επαφής 

Η σχετική στροφική ταχύτητα μπορεί να εκφραστεί: 

�̇� 
 = �̇�𝑡

 + �̇�𝑏
  

Με: 

�̇�𝑡
 = (�̇� 

 ∙ �̂�𝑐)�̂�𝑐 = �̇�𝒕
 �̂�𝑐 

Και: 

�̇�𝑏
 = �̇� 

 − �̇�𝑡
  

 

Όπου, �̇�𝑡
  και �̇�𝑏

  είναι αντίστοιχα η σχετική ορθή και εφαπτομενική στροφική ταχύτητα 

ως προς την επιφάνεια επαφής, με τους δείκτες t και b  να υποδηλώνουν την 

στρεπτική και καμπτική τους δράση (Εικόνα 2.13). 

Η σχετική μεταβολή της μετατόπισης και της στροφής  μπορεί να εκφραστεί 

συνάρτηση του χρόνου ως: 

𝛥𝛿 = 𝛥𝛿𝑛�̂�𝑐 + 𝛥𝛿𝑠    [𝛥𝛿𝑠𝑠 = 𝛥𝛿𝑠�̂�𝑐 , 𝛥𝛿𝑠𝑡 = 𝛥𝛿𝑠 �̂�𝑐   ] 

𝛥𝜃 = 𝛥𝜃𝑡�̂�𝑐 + 𝛥𝜃𝑏    [𝛥𝜃𝑏𝑠 = 𝛥𝜃𝑏�̂�𝑐 , 𝛥𝜃𝑏𝑡 = 𝛥𝜃𝑏�̂�𝑐   ] 

 

Όπου: 

𝛥𝛿𝑛 = �̇�𝑛
 𝛥𝑡, 𝛥𝛿𝑠 = �̇�𝑠

 𝛥𝑡 

𝛥𝜃𝑡 = �̇�𝑡
 𝛥𝑡, 𝛥𝜃𝑏 = �̇�𝑏

 𝛥𝑡 
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Με, 𝛥𝛿𝑛 τη σχετική ορθή μεταβολή της μετατόπισης, 𝛥𝛿𝑠 τη σχετική διατμητική 

μεταβολή της παραμόρφωσης, 𝛥𝜃𝑡 τη σχετική μεταβολή της στρέψης και 𝛥𝜃𝑏 τη 

σχετική μεταβολή της κάμψης. 

Εικόνα 2.13: Σχετική ορθή και εφαπτομενική στροφική ταχύτητα ως προς την επιφάνεια επαφής 

 

2.2.4.2 Μοντέλο επαφής Hertz (Hertz contact model) 

Το μοντέλο επαφής Hertz είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο βασισμένο στη θεωρία των 

Mindlin και Deresiewicz (Mindlin, 1953) που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε επαφές 

μεταξύ σφαιρών όσο συστήματος σφαίρας – τοίχου. Το μοντέλο αυτό παράγει τόσο 

ορθή, όσο και διατμητική δύναμη βάσει της θεωρητικής ανάλυσης της 

παραμόρφωσης λείων, ελαστικών σφαιρών σε επαφή με τριβή. Υπάρχει η 

δυνατότητα προσθήκης ιξώδους αποσβεστήρα για περαιτέρω απομείωση της 

ενέργειας σε αναλύσεις που περιλαμβάνουν κρούση. Και οι δύο συνιστώσες 

μεταβιβάζουν μόνο δύναμη. 

Η σύγχρονη εφαρμογή του μοντέλου που περιγράφικε από των Cundall (1988α) δεν 

παρουσιάζει την συνεχή μη γραμμικότητα σε διάτμηση. Αντίθετα, γίνεται χρήση του 

αρχικού μέτρου διάτμησης, το οποίο εξαρτάται από την ορθή δύναμη. Η διατύπωση 

αυτή προϋποθέτει πεπερασμένο μέγεθος περιοχής επαφής εξαρτώμενο από την 

ακτίνα καμπυλότητας των ταμαχιών που βρίσκονται σε επαφή. Η διεπιφάνεια δεν 

αντιστέκεται σε σχετική περιστροφή, άρα δεν αναπτύσσονται ροπές κατά την επαφή 

(𝑀𝑐 ≡ 0). Η δύναμη επαφής αναλύεται στην συνιστώσα κατά Hertz και στην 

συνιστώσα του αποσβεστήρα (𝐹𝑐 = 𝐹
ℎ + 𝐹𝑑). 
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Εικόνα 2.14: Δυνάμεις και ορθά – διατμητικά στοιχεία επαφής 

Η επαφή ενεργοποιείται εάν και μόνο εάν το διάκενο της επαφής (𝑔𝑐) είναι μικρότερο 

από ή ίσο με 0. Όπως περιγράφηκε κατά την ανάλυση των επαφών, ο υπολογισμός 

δύναμης – παραμόρφωσης παραλείπεται εάν οι επαφές είναι ανενεργές. 

Ο ακόλουθος νόμος δύναμης – παραμόρφωσης, κατά το μοντέλο αυτό, ενημερώνει 

την δύναμη επαφής και την ροπή: 

𝐹𝑐 = 𝐹
ℎ + 𝐹𝑑 ,𝑀𝑐 ≡ 0 

Όπου 𝐹ℎ είναι η μη γραμμική δύναμη κατά Hertz και 𝐹𝑑 είναι η δύναμη του 

αποσβεστήρα. Και οι δύο δυνάμεις αναλύονται στην ορθή και διατμητική δύναμη: 

𝐹ℎ = −𝐹𝑛
ℎ�̂�𝑐 + 𝐹𝑠

ℎ , 𝐹𝑑 = −𝐹𝑛
𝑑�̂�𝑐 + 𝐹𝑠

𝑑 

Όπου 𝐹𝑛
{ℎ,𝑑} > 0 κατά τον εφελκυσμό. Οι δύο διατμητικές δυνάμεις βρίσκονται επί της 

επιφάνειας επαφής και σε σύστημα συντεταγμένων της επιφάνειας μπορούν να 

εκφραστούν: 

𝐹𝑠
ℎ = 𝐹𝑠𝑠

ℎ�̂�𝑐 + 𝐹𝑠𝑡
ℎ �̂�𝑐 

Ο νόμος δύναμης – παραμόρφωσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα. 

1) Ενημέρωση της ορθής δύναμης κατά Hertz: 

𝐹𝑛
ℎ = {

−ℎ𝑛|𝑔𝑐|
𝑎, 𝑔𝑐 < 0.0

0.0, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά 
  

Ο συντελεστής ℎ𝑛 εξαρτάται από τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των 

τεμαχίων σε επαφή σύμφωνα με τη σχέση: 

ℎ𝑛 =
2〈𝐺〉√2�̅�

3(1 − 〈𝜈〉)
 

Όπου, 〈𝐺〉, 〈𝜈〉 και �̅� είναι το ενεργό μέτρο διάτμησης, ο λόγος του Poisson και η 

ακτίνα της επαφής αντίστοιχα. Το ενεργό μέτρο διάτμησης και ο λόγος του Poisson 
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μπορούν να εισαχθούν απευθείας, ή να προέρχονται από τα τεμάχια σε επαφή 

σύμφωνα με τις σχέσεις: 

〈𝐺〉 =
1

2
(𝐺(1) + 𝐺(2)) 

〈𝜈〉 =
1

2
(𝜈(1) + 𝜈(2)) 

Η ενεργός ακτίνα της επαφής υπολογίζεται μέσω της ακτίνας των επιφανειών των 

τεμαχίων που βρίσκονται σε επαφή (με την ακτίνα των τοίχων να είναι ∞) μέσω της 

σχέσης: 

1

 �̅�
=
1

2
(
1

𝑅(1)
+

1

𝑅(2)
) 

2) Ενημέρωση της διατμητικής δύναμης κατά Hertz: 

 Αρχικά υπολογίζεται η προσωρινή διατμητική δύναμη κατά Hertz σύμφωνα με τη 

σχέση: 

𝐹𝑠
∗ = (𝐹𝑠

ℎ)
0
+ 𝑘𝑠𝛥𝛿𝑠 

Όπου (𝐹𝑠
ℎ)
0
 είναι η αρχική διατμητική δύναμη κατά Hertz του εκάστοτε χρονικού 

βήματος και 𝛥𝛿𝑠 είναι η σχετική διατμητική  προσαύξηση (𝛥𝛿𝑠 = �̇�𝑠
 𝛥𝑡) όπως 

παρουσιάστηκε στην ανάλυση των επαφών. Στην παραπάνω σχέση, 𝑘𝑠 είναι η 

αρχική εφαπτομενική διατμητική δυσκαμψία, που εξαρτάται από την εκάστοτε ορθή 

δύναμη σύμφωνα με τη σχέση: 

𝑘𝑠 =
2(1 − 𝜈)

2 − 𝜈
𝑎ℎ𝑛(𝐹𝑛

ℎ)
(1−𝑎) 𝑎⁄

 

Η τιμή της (𝐹𝑠
ℎ)
0
 εξαρτάται από την μέθοδο κλιμάκωσης (𝑀𝑠): 

(𝐹𝑠
ℎ)
0
= {

𝑘𝑠
(𝑘𝑠)0

(𝐹𝑠
ℎ)
0
, 휀ά𝜈 𝑀𝑠 = 1 𝜅𝛼𝜄 𝐹𝑛

ℎ < (𝐹𝑛
ℎ)
0

(𝐹𝑠
ℎ)
0
, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 

Όπου (𝐹𝑛
ℎ)
0
, (𝐹𝑠

ℎ)
0
 και (𝑘𝑠)0 η ορθή δύναμη, η διατμητική δύναμη και το 

εφαπτομενικό μέτρο διάτμησης που υπολογίστηκαν στην αρχή της κυκλικής 

υπολογιστικής διαδικασίας αντίστοιχα. Η αντοχή σε διάτμηση υπολογίζεται: 

𝐹𝑠
𝜇
= 𝜇𝐹𝑛

ℎ 

Η διατμητική δύναμη κατά Hertz ενημερώνεται βάση της σχέσης: 

𝐹𝑠
ℎ = {

𝐹𝑠
∗, ‖𝐹𝑠

∗‖ ≤  𝐹𝑠
𝜇

𝐹𝑠
𝜇
(
𝐹𝑠
∗

‖𝐹𝑠
∗‖⁄ ) , 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 

Η κατάσταση ολίσθησης ενημερώνεται όταν: 

𝑠 = {
𝛢𝜆𝜂𝜃έ𝜍, ‖𝐹𝑠

ℎ‖ =  𝐹𝑠
𝜇

 𝛥𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά 𝛹휀𝜐𝜌έ𝜍
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3) Ενημέρωση της ορθής δύναμης του αποσβεστήρα βάση της μεθόδου 

συμπεριφοράς του. 

Η ενημέρωση της ορθής δύναμης του αποσβεστήρα για τις διάφορες μεθόδους 

απόσβεσης περιγράφεται από τη σχέση: 

𝐹𝑛
𝑑 = {

𝐹 
∗, 𝑀𝑑 = {0,2}

𝑚𝑖𝑛(𝐹 
∗, −𝐹 𝑛

𝐼 ),𝑀𝑑 = {1,3}
 

Όπου: 

𝐹 
∗ = (2𝛽𝑛√𝑚𝑐𝑘𝑛)�̇�𝑛

  

Με: 

𝑚𝑐 = {

𝑚(1)𝑚(2)

𝑚(1) +𝑚(2)
, 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼

𝑚(1),              𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼 − 𝜏𝜊ί𝜒𝜊𝜍

 

 

4) Ενημέρωση της διατμητικής δύναμης του αποσβεστήρα βάσει της μεθόδου 

συμπεριφοράς του. 

Η ενημέρωση της ορθής δύναμης του αποσβεστήρα για τις διάφορες μεθόδους 

απόσβεσης περιγράφεται από τη σχέση: 

𝐹𝑠
𝑑 = {

(2𝛽𝑠√𝑚𝑐𝑘𝑠)�̇�𝑠
 , 𝑠 = 𝛹휀𝜐𝛿έ𝜍 ή 𝑀𝑑 = {0,1}

0, 𝑠 = 𝛢𝜆𝜂𝜃έ𝜍 𝜅𝛼ί 𝑀𝑑 = {2,3}
 

Η κατανομή της ενέργειας γίνεται στην ενέργεια λόγω παραμόρφωσης, στην ενέργεια 

λόγω ολίσθησης και στο έργο απόσβεσης. 

Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο ελατήριο λόγω παραμόρφωσης ενημερώνεται 

μέσω της σχέσης: 

𝐸𝑘 =
𝑎

(𝑎 + 1)
(
(𝐹𝑛

ℎ)
2

𝑘𝑛
) +

1

2

 ‖𝐹𝑠
ℎ‖

2

𝑘𝑠
 

Η συνολική απώλεια ενέργειας λόγω τριβής κατά την ολίσθηση ενημερώνεται μέσω 

του έργου ολίσθησης σύμφωνα με τη σχέση: 

𝐸𝜇: = 𝐸𝜇 +
1

2
((𝐹𝑠

ℎ)
0
+ 𝐹𝑠

ℎ)𝛥𝛿𝑠
𝜇
 

Όπου: 

𝛥𝛿𝑠
𝜇
= 𝛥𝛿𝑠

 − 𝛥𝛿𝑠
𝑘 = 𝛥𝛿𝑠

 − (
𝐹𝑠
ℎ − (𝐹𝑠

ℎ)
0

𝑘𝑠
) 

Και η συνολική απώλεια ενέργειας λόγω των αποσβεστήρων ενημερώνεται μέσω του 

έργου απόσβεσης σύμφωνα με τη σχέση: 

𝐸𝛽: = 𝐸𝛽 + 𝐹 
𝑑(�̇� 

 𝛥𝑡) 
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 Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παράμετροι του μοντέλου 

επαφής Hertz, καθώς επίσης και το εύρος των τιμών που μπορούν να λάβουν. 

 

Πίνακας 2.1: Παράμετροι μοντέλου επαφής Hertz 

 

 

2.2.4.3 Υστερητικό μοντέλο επαφής (Hysteretic contact model) 

Το υστερητικό μοντέλο επαφής αποτελεί έναν συνδυασμό της ελαστικής συνιστώσας 

του μοντέλου επαφής Hertz συνδυασμένης με ομάδα διαδοχικών αποσβεστήρων 

που αποτελούνται από μη γραμμικά ιξωδοελαστικά στοιχεία κατά την ορθή 

διεύθυνση.  

Παρομοίως με το μοντέλο επαφής κατά Hertz, το υστερητικό μοντέλο επαφής 

μεταφέρει μόνο δύναμη και όχι ροπή. Η δύναμη περιλαμβάνει μια μη γραμμική 

ελαστική συνιστώσα 𝐹(ℎ) και μια ιξωδοελαστική συνιστώσα 𝐹(𝑑). Η μη γραμμική 

δύναμη μπορεί να αναλυθεί σε ορθή και διατμητική όπως και στο μοντέλο επαφής 

Hertz. Αντίθετα, η δύναμη απόσβεσης περιλαμβάνει μόνο ορθή συνιστώσα. 

𝐹𝑑 = −𝐹𝑛
𝑑�̂�𝑐 

Όπου η διατύπωση του 𝐹𝑛
𝑑 μπορεί να εκφραστεί σε όρους υστερητικής απόσβεσης 

μέσω του παράγοντα 𝛸: 

𝐹𝑛
𝑑 = 𝛸𝛿𝑛

𝛼�̇�𝑛 

Με 𝛿𝑛
 = −𝑔𝑐

  να αντιπροσωπεύει την φυσική επικάλυψη και �̇�𝑛 = �̇��̂�𝑐 την ορθή 

συνιστώσα της σχετικής μεταθετικής ταχύτητας. Η υστερητική απόσβεση εξαρτάται 

από την μέθοδο απόσβεσης 𝑀𝑑, τον επιδιωκόμενο συντελεστή αναπήδησης  𝑒𝑛, τον 

συντελεστή ορθής δύναμης  ℎ𝑛 κατά Hertz και την ορθή ταχύτητα πρόσκρουσης 

�̇�𝑛
(−)

. Η σχέση που περιγράφει τον συντελεστή υστερητικής απόσβεσης για τις 

διάφορες μεθόδους απόσβεσης είναι: 

 

Σύμβολο Περιγραφή Εύρος τιμών 

G Μέτρο Διάτμησης 0,0 ∞ 

ν Λόγος του Poisson 0,0 ∞ (wtf?) 

μ Συντελεστής τριβής 0,0 ∞ 

Ms Μέθοδος κλιμάκωσης της Διατμητικής Δύναμης 0, 1 

α Εκθέτης 0,0 ∞ 

s Κατάσταση ολίσθησης Αληθές ή Ψευδές 

Fh Δύναμη κατά Hertz ℝ3 

βn Κρίσιμος συντελεστής ορθής απόσβεσης 0,01,0 

βs Κρίσιμος συντελεστής διατμητικής απόσβεσης 0,01,0 

Md Μέθοδος απόσβεσης  0,1,2,3 

Fd Δύναμη απόσβεσης ℝ3 
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𝛸 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

1 − 𝑒𝑛
2

𝑒𝑛

ℎ𝑛

�̇�𝑛
(−)
, 𝑀𝑑 = 0 

3(1 − 𝑒𝑛
2)

4

ℎ𝑛

�̇�𝑛
(−)
, 𝑀𝑑 = 1

3(1 − 𝑒𝑛
2)𝑒𝑛

2(1−𝑒𝑛)

4

ℎ𝑛

�̇�𝑛
(−)
, 𝑀𝑑 = 2

 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την μέθοδο απόσβεσης με 𝑀𝑑 = 1, ο επιδιωκόμενος 

συντελεστής αναπήδησης κυμαίνεται μεταξύ της τιμής 𝑒𝑛 και  𝑒𝑛
∗. 

Η κατανομή της ενέργειας γίνεται όπως περιγράφηκε και για το μοντέλο επαφής 

Hertz. 

Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παράμετροι του υστερητικού 

μοντέλου επαφής, καθώς επίσης και το εύρος των τιμών που μπορούν να λάβουν. 

 

Πίνακας 2.2: Παράμετροι υστερητικού μοντέλου επαφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβολο Περιγραφή Εύρος τιμών 

G Μέτρο Διάτμησης 0,0 ∞ 

ν Λόγος του Poisson 0,0 ∞ 

μ Συντελεστής τριβής 0,0 ∞ 

Ms Μέθοδος κλιμάκωσης της Διατμητικής Δύναμης 0, 1 

α Εκθέτης 0,0 ∞ 

s Κατάσταση ολίσθησης Αληθές ή Ψευδές 

Fh Δύναμη κατά Hertz ℝ3 

Md Μέθοδος απόσβεσης  0,1,2 

𝒆𝒏 Επιδιωκόμενος Συντελεστής αναπήδησης 0,0 1,0 

𝒆𝒏
∗  Ελάχιστη τιμή του  συντελεστή αναπήδησης 0,0 1,0 

Fd Δύναμη απόσβεσης ℝ3 
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3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

3.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των παραμέτρων του κώδικα 

PFC3D με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα μεγέθη για την προσομοίωση των 

βραχοπτώσεων, όπως αυτά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2.1. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω παραμετρικών αναλύσεων των κρίσιμων σε φαινόμενα πρόσκρουσης μεγεθών 

του υστερητικού μοντέλου επαφής (hysteretic contact model). Τα μεγέθη αυτά, που 

αναφέρονται διεξοδικά στο κεφάλαιο 2.2.4.3, είναι ο συντελεστής τριβής και ο 

συντελεστής αναπήδησης (en). 

Η παραμετρική διερεύνηση έγινε μέσω ενός απλού μοντέλου, ώστε να είναι εύκολη η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, σώμα σφαιρικού σχήματος βάλλεται 

προς επίπεδη και λεία οριζόντια επιφάνεια με διάφορες ταχύτητες. Αρχικά, η πορεία 

του σώματος ήταν κάθετη προς την επιφάνεια πρόσκρουσης και έγινε χρήση τριών 

τιμών του επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης (en). Οι τιμές αυτές ήταν en=0.4, 

en=0.6, en=0.8  ενώ η  ταχύτητα της σφαίρας κυμαινόταν από 2,5 m/sec έως 20 

m/sec με βήμα 2,5 m/sec. Το σύνολο των παραμέτρων του μοντέλου επαφής 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.1: Παράμετροι μοντέλου επαφής κατά τις παραμετρικές αναλύσεις 

 

Καταγράφοντας την τιμή της μεταβολής της ταχύτητας πριν και μετά την 

πρόσκρουση, υπολογίστηκε ο ορθός συντελεστής αναπήδησης που τελικά 

επιτεύχθηκε. Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3.1) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. 

Σύμβολο Περιγραφή Εύρος τιμών 

G Μέτρο Διάτμησης 1×108 

ν Λόγος του Poisson 0,25 

μ Συντελεστής τριβής 0,0 0,5 

Ms Μέθοδος κλιμάκωσης της Διατμητικής Δύναμης 0 

α Εκθέτης 1,5 

s Κατάσταση ολίσθησης Ψευδές 

Md Μέθοδος απόσβεσης 0 

𝒆𝒏 Επιδιωκόμενος Συντελεστής αναπήδησης 0,4 0,8 
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Διάγραμμα 3.1: Ορθός συντελεστής αναπήδησης και ταχύτητα για κάθετη πρόσκρουση 

Είναι εμφανές ότι ο κώδικας καταφέρνει να υπολογίσει τον επιδιωκόμενο συντελεστή 

αναπήδησης για όλο το εύρος των ταχυτήτων. Δεδομένου ότι βιβλιογραφικά έχει 

παρατηρηθεί ότι ο συντελεστής αναπήδησης μειώνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα 

πρόσκρουσης, έγινε χρήση της ενσωματωμένης στον κώδικα γλώσσας 

προγραμματισμού FISH. Έτσι, σε κάθε βήμα υπολογισμού, επαναϋπολογίζεται ο 

επιδιωκόμενος συντελεστής αναπήδησης (en) βάσει της ταχύτητας του σώματος, 

μέσω της σχέσης που προτάθηκε από τους Pfeiffer & Bowen (1989). Η σχέση αυτή 

επιλέχθηκε ανάμεσα από όσες αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.1 καθώς αποτελεί την 

πιο ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιούμενη από πακέτα προσομοίωσης 

βραχοπτώσεων (π.χ. RocFall της Rocsience). Ο νέος αυτός συντελεστής εισάγεται 

στην επαφή κατά τη δημιουργία της, όπου και παραμένει σταθερός όσο η επαφή 

είναι ενεργή. Η σειρά των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται  στο 

Παράρτημα. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για κάθετη πρόσκρουση σε οριζόντια επιφάνεια, 

με χρήση του κώδικα που δημιουργήθηκε, παρουσιάζονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί (Διάγραμμα 3.2) για τις τρείς τιμές του επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης (en) που αναφέρθηκαν. 
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Διάγραμμα 3.2: Ορθός συντελεστής αναπήδησης και ταχύτητα για κάθετη πρόσκρουση με εφαρμογή 

της σχέσης των Pfeiffer & Bowen (1989) 

Ο ορθός συντελεστής αναπήδησης που τελικά επιτεύχθηκε βρίσκεται σε άμεση 

συσχέτιση με την εισαγόμενη στον κώδικα σχέση των Pfeiffer & Bowen (1989). Μικρή 

απόκλιση παρουσιάζεται μόνο για μικρές τιμές ταχύτητας πρόσκρουσης η οποία 

γίνεται εντονότερη όσο αυξάνεται ο επιδιωκόμενος συντελεστής αναπήδησης. Στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

με χρήση του κώδικα που αναφέρθηκε και για διάφορες γωνίες πρόσκρουσης. Οι 

γωνίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από 15ο έως 75ο με βήμα 15ο ενώ η τριβή 

κυμαινόταν από 0,0 έως 0,5 με βήμα 0,1. Για το εύρος ταχυτήτων που ήδη 

αναφέρθηκε και για επιδιωκόμενο συντελεστή αναπήδησης en =0,6 εξαρτώμενο από 

την ταχύτητα πρόσκρουσης, το σύνολο των αναλύσεων ήταν 264. 

Τα εύρη των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο των παραμέτρων του 

προγράμματος, όσο και των γεωμετρικών παραμέτρων θεωρούνται αρκετά ώστε να 

εξασφαλίζουν μια επαρκή πληροφόρηση για τα εξαγόμενα μεγέθη του κώδικα και της 

συσχέτιση του με τις βιβλιογραφικά αναφερόμενες τιμές.  

Η παραμετρική διερεύνηση έγινε μέσω ενός απλού μοντέλου, ώστε να είναι εύκολη η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, και για να ταυτίζονται οι άξονες της 

επιφάνειας κρούσης με τους άξονες του κώδικα για όλες της γωνίες της πρώτης, αντί 

για κεκλιμένη επιφάνεια έγινε περιστροφή του βαρυτικού πεδίου, με την επιφάνεια να 

παραμένει οριζόντια. Τα δύο αυτά μοντέλα είναι απολύτως ισοδύναμα όσον αφορά 

τα εξεταζόμενα μεγέθη. 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 3.1) παρουσιάζεται η γεωμετρία του μοντέλου 

κατά την κρούση της σφαίρας στην επιφάνεια με ταχύτητα 10 m/sec και γωνία 

πρόσκρουσης 75ο. Παρουσιάζεται επίσης η τροχιά του σώματος και η μεταβολή της 

ταχύτητας του, με τις τιμές της να παρουσιάζονται στο υπόμνημα σε m/sec. Εδώ 

σημειώνεται ότι όλα τα εισαγόμενα μεγέθη όσο και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

σε πινακοποιημένη μορφή στο Παράρτημα Α. 
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Εικόνα 3.1: Γεωμετρία του μοντέλου παραμετρικών αναλύσεων 

Τα μεγέθη που συγκρίνονται στη συνέχεια είναι συνοπτικά: 

 Ορθή ταχύτητα πρόσκρουσης με ορθό συντελεστή αναπήδησης 

 Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης με γωνία πρόσκρουσης 

 Συντελεστής τριβής, περιστροφή και εφαπτομενικός συντελεστής 

αναπήδησης 

 Γωνία πρόσπτωσης και ορθός συντελεστής αναπήδησης 

 Γωνία αναπήδησης και κινηματικός συντελεστής αναπήδησης 

3.2 Ορθή ταχύτητα πρόσκρουσης και ορθός συντελεστής 

αναπήδησης 
Στην συνέχεια γίνεται συσχέτιση της ορθής ταχύτητας πρόσκρουσης με τον ορθό 

συντελεστή αναπήδησης για επιδιωκόμενο συντελεστή αναπήδησης en =0,6 

εξαρτώμενο από την ταχύτητα πρόσκρουσης. Η συσχέτιση γίνεται για όλους τους 

συνδυασμούς ταχύτητας, τριβής και γωνίας πρόσκρουσης που εξετάζονται και 

αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αρχικά η σύγκριση αυτή γίνεται σε αναφορά ορθής 

ταχύτητας και ορθού συντελεστή αναπήδησης για τις διάφορες γωνίες πρόσπτωσης. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

καθώς επίσης και η καμπύλη των Pfeiffer & Bowen (1989). 

Είναι εμφανής η πολύ καλή συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την καμπύλη των 

Pfeiffer & Bowen (1989) για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. Από το ακόλουθο 

διάγραμμα (Διάγραμμα 3.3) μπορεί να εξαχθεί το λογικό συμπέρασμα ότι ο ορθός 

συντελεστής αναπήδησης είναι ανεξάρτητος της γωνίας πρόσπτωσης. 
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Διάγραμμα 3.3: Ορθή ταχύτητα πρόσκρουσης και ορθός συντελεστής αναπήδησης για διάφορες 

γωνίες πρόσπτωσης 

Ομοίως, γίνεται σύγκριση σε αναφορά ορθής ταχύτητας και ορθού συντελεστή 

αναπήδησης για τις διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής. Στο διάγραμμα 3.4 που 

ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών καθώς επίσης και η 

καμπύλη των Pfeiffer & Bowen (1989). 

Διάγραμμα 3.4: Ορθή ταχύτητα πρόσκρουσης και ορθός συντελεστής αναπήδησης για διάφορες  τιμές 

του συντελεστή τριβής  

Είναι εμφανής η πολύ καλή συσχέτιση των αποτελεσμάτων με την καμπύλη των 

Pfeiffer & Bowen (1989) για όλες τις τιμές της τριβής.  Επίσης παρατηρείται ότι για 

κάθε τιμή της ταχύτητας και ανεξαρτήτως της τιμής τριβής υπολογίζεται ο ίδιος 

συντελεστής αναπήδησης. Από το διάγραμμα 3.4 μπορεί να εξαχθεί επίσης το λογικό  

συμπέρασμα ότι ο ορθός συντελεστής αναπήδησης είναι ανεξάρτητος του 

συντελεστή τριβής. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που παρατίθενται στο 

διάγραμμα 3.2 καθώς επίσης και το συμπέρασμα ότι ο ορθός συντελεστής 

αναπήδησης είναι ανεξάρτητος τόσο από την γωνία πρόσπτωσης όσο και από τον 
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συντελεστή τριβής διαπιστώνεται ότι ο ορθός συντελεστής αναπήδησης είναι 

εξαρτώμενος μόνο από τον επιδιωκόμενο συντελεστή αναπήδησης. 

3.3 Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης με γωνία 

πρόσκρουσης 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφορικά με την 

σχέση της εφαπτομενικής ταχύτητας πρόσκρουσης με την γωνία πρόσκρουσης και 

τον τελικά υπολογιζόμενο εφαπτομενικό συντελεστή αναπήδησης. Η σύγκριση 

γίνεται για όλες τις τιμές του συντελεστή τριβής που χρησιμοποιήθηκαν, ανεξάρτητα 

για την κάθε γωνία πρόσπτωσης. Στο ακόλουθο, πρώτο διάγραμμα (Διάγραμμα 3.5) 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για γωνία πρόσπτωσης 75ο και για όλες τις τιμές 

τριβής. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κάποια άμεση συσχέτιση του τελικά 

υπολογιζόμενου συντελεστή αναπήδησης με την ταχύτητα πρόσκρουσης για όλο το 

εύρος τιμών συντελεστή τριβής, αλλά ο συντελεστής εφαπτομενικής αναπήδησης 

παραμένει σχετικά σταθερός. Δηλαδή είναι γενικά ανεξάρτητος από την ταχύτητα 

πρόσκρουσης και εξαρτάται άμεσα από τον συντελεστή τριβής. Μεγαλύτερες τιμές 

του συντελεστή τριβής παράγουν μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή εφαπτομενικής 

αναπήδησης. Σε όλες τις περιπτώσεις ο εφαπτόμενος συντελεστής αναπήδησης 

κυμαινόταν σε εύρος τιμών 0,6 με 0,95, τιμές βιβλιογραφικά αποδεκτές. 

Διάγραμμα 3.5: Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης και εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης 

για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής και γωνία πρόσπτωσης 75ο 

Ομοίως, στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 3.6) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για γωνία πρόσκρουσης 60ο. Και σε αυτή την περίπτωση ο 

συντελεστής εφαπτομενικής αναπήδησης φαίνεται να εξαρτάται από τον συντελεστή 

τριβής. Ωστόσο, παρατηρείται αντιστροφή στον τελικά υπολογιζόμενο συντελεστή 

εφαπτομενικής αναπήδησης, όπου πλέον ο μικρότερος συντελεστής τριβής 

παρουσιάζει τον μεγαλύτερο συντελεστή εφαπτομενικής αναπήδησης, αποτέλεσμα 

που είναι πιο λογικό από το προαναφερθέν. Και σε αυτή την περίπτωση δεν 

παρουσιάζεται απόλυτη κανονικότητα, καθώς η μείωση τις τιμής στον συντελεστή 

τριβής δεν έρχεται πάντα σε αντιστοιχία με την μείωση του εφαπτομένου συντελεστή 

αναπήδησης. O τελικά υπολογιζόμενος συντελεστής αναπήδησης σε αύτη την 
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περίπτωση έχει ένα εύρος τιμών από 0,6 έως 0,85, ελαφρά μικρότερο από αυτόν για 

μεγαλύτερη γωνία πρόσπτωσης. 

Διάγραμμα 3.6: Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης και εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης 

για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής και γωνία πρόσπτωσης 60ο 

Τα αποτελέσματα για γωνία πρόσπτωσης 45ο παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα (Διάγραμμα 3.7). Γενικά παρατηρείται μια ελαφρά αύξουσα τάση στον 

εφαπτομενικό συντελεστή αναπήδησης με τη αύξηση της ταχύτητας. Ωστόσο η 

αύξηση αυτή δεν είναι σημαντική και δεν παρατηρείται για όλες τις τιμές του 

συντελεστή τριβής. Και σε αυτή την περίπτωση δεν παρουσιάζεται απόλυτη 

κανονικότητα, καθώς η μείωση της τιμής του συντελεστή τριβής δεν έρχεται πάντα σε 

αντιστοιχία με την μείωση του εφαπτομένου συντελεστή αναπήδησης. Το εύρος του 

τελικά υπολογιζόμενου συντελεστή αναπήδησης σε αύτη την περίπτωση κυμαίνεται 

από 0,6 έως 0,85, ελαφρά μικρότερο από αυτόν για μεγαλύτερη γωνία πρόσπτωσης. 

Διάγραμμα 3.7: Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης και εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης 

για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής και γωνία πρόσπτωσης 45ο 
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Για γωνία πρόσπτωσης 30ο, ο συντελεστής εφαπτομενικής αναπήδησης παραμένει 

γενικά σταθερός με την αύξηση της ταχύτητας. Επιπλέον παρατηρείται μείωση του 

συντελεστή αναπήδησης με αύξηση του συντελεστή τριβής σε όλο το εύρος τιμών 

τριβής που εξετάζεται. Ο τελικά υπολογιζόμενος συντελεστής αναπήδησης 

κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 0,95. Όλα τα προαναφερθέντα αποτυπώνονται στο 

Διάγραμμα 3.8 

Διάγραμμα 3.8: Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης και εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης 

για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής και γωνία πρόσπτωσης 30ο 

Τα αποτελέσματα για γωνία πρόσπτωσης 15ο παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.9 και 

είναι ανάλογα με αυτά για γωνία 30ο, με την ελάχιστη τιμή όμως να είναι αυξημένη σε 

τιμή κοντά στο 0,8. 

 

Διάγραμμα 3.9: Εφαπτομενική ταχύτητα πρόσκρουσης και εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης 

για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής και γωνία πρόσπτωσης 15ο 

Συμπερασματικά σε όλες τις περίπτωσεις ο τελικά υπολογιζόμενος συντελεστής 

εφαπτομενικής αναπήδησης είναι κοντά στις προτεινόμενες βιβλιογραφικά τιμές και 
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γενικά είναι ανεξάρτητος από την ταχύτητας κρούσης. Επιπλέον παρατηρείται 

καλύτερη συμπεριφορά για μικρές τιμές στην γωνίας πρόσπτωσης, όπου και για 

μικρότερες τιμές γωνίας τριβής υπολογίζεται μεγαλύτερος συντελεστής αναπήδησης. 

Ωστόσο, εντοπίζεται μια αντιστροφή του τελικά υπολογιζόμενου συντελεστή 

αναπήδησης σε κάποια γωνία και για συγκεκριμένη τιμή του συντελεστή 

αναπήδησης. 

Για να διερευνηθεί η παρατήρηση αυτή κατασκευάστηκε το ακόλουθο διάγραμμα 

(Διάγραμμα 3.10). Θεωρώντας γενικά σταθερό συντελεστή αναπήδησης για κάθε 

γωνία και συντελεστή τριβής βρέθηκε η μέση – μέγιστη και ελάχιστη τιμή του. Η μέση 

τιμή αντιστοιχεί στα σημεία του διαγράμματος και τα μέγιστα και ελάχιστα στις 

μπάρες σφάλματος. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται αρχικά μία μείωση του 

συντελεστή εφαπτομενικής αναπήδησης με την αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης. 

Πέραν κάποιας τιμής του συντελεστή τριβής ο τελικά υπολογιζόμενος συντελεστής 

εφαπτομενικής αναπήδησης αυξάνεται. Για μεγαλύτερες τιμές τριβής, το σημείο αυτό 

(σημείο καμπής) εντοπίζεται σε μικρότερες τιμές γωνίας πρόσπτωσης. 

 

Διάγραμμα 3.10: Εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης για διάφορες  τιμές του συντελεστή τριβής  

Βρίσκοντας τα σημεία αυτά, όπου ήταν δυνατό για το εύρος τιμών τριβής που 

εξετάζεται, κατασκευάζεται το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 3.11). Η θέση του 

σημείου καμπής παρουσιάζει γενικά μια γραμμική σχέση με τον συντελεστή τριβής 

που εισάγεται στον κώδικα. Για μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή τριβής η γωνία για 

την οποία παρατηρείται το σημείο καμπής είναι μικρότερη. 
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Διάγραμμα 3.11: Σημείο καμπής και συντελεστή τριβής  

 

3.4 Συντελεστής τριβής, περιστροφή και εφαπτομενικός 

συντελεστής αναπήδησης 
Στο σημείο αυτό γίνεται διερεύνηση της επίδρασης του συντελεστή αναπήδησης τόσο 

στον εφαπτομενικό συντελεστή αναπήδησης όσο και στην περιστροφή. Το εύρος 

τιμών που χρησιμοποιείται επεκτείνεται πλέον και σε μεγαλύτερες τιμές για να 

εντοπιστεί η συμπεριφορά του μοντέλου σε εκτενέστερα όρια. Οι τιμές που λαμβάνει 

ο συντελεστής τριβής είναι από 0,0 έως 1,5. Η γωνία πρόσπτωσης σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι 30ο. Η τιμή αυτή επιλέχθηκε καθώς παρουσίαζε τα καλύτερα 

αποτελέσματα σε αναφορά εφαπτομενικού συντελεστή αναπήδησης και 

εφαπτομενικής ταχύτητας. Στον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος που ακολουθεί 

(Διάγραμμα 3.12) παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή ενώ στον πρωτεύοντα 

κατακόρυφο ο εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης και στον δευτερεύοντα η 

περιστροφή του σφαιρικού σώματος. 
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Διάγραμμα 3.12: Επίδρασης του συντελεστή αναπήδησης στον εφαπτομενικό συντελεστή αναπήδησης 

και στην περιστροφή 

Για τιμές του συντελεστή τριβής μικρότερες από 0,5 η συσχέτιση των μεγεθών είναι 

γραμμική, με τον εφαπτομενικό συντελεστή αναπήδησης να μειώνεται και την 

περιστροφή να αυξάνεται σταδιακά. Για μεγαλύτερες τιμές παρατηρείται κύρτωση 

μέχρι την τιμή του συντελεστή τριβής 0,65 που εντοπίζεται σημείο καμπής. Πέραν 

των τιμών αυτών η τάση των καμπυλών αντιστρέφεται. Γενικά, η περιστροφή και ο 

εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης παρουσιάζουν συμμετρία, όπου με αύξηση 

του συντελεστή τριβής μεγαλύτερο ποσοστό της μεταθετικής κινητικής ενέργειας 

μετατρέπεται σε περιστροφική. Το εύρος των τιμών τριβής που ο κώδικας 

συμπεριφέρεται λογικότερα είναι για τιμές μικρότερες από 0.5, εύρος που ταυτίζεται 

με το γενικότερα εξεταζόμενο εύρος. Εδώ σημειώνεται ότι λόγω του σφαιρικού 

σχήματος του βράχου, οι τιμές τις περιστροφικής ταχύτητας είναι εξαιρετικά μεγάλες, 

φανερώνοντας το συντηρητικό της υπόθεσης σφαιρικού σώματος που υιοθετείται 

από τα περισσότερα προγράμματα προσομοίωσης βραχοπτώσεων. 

 

3.5 Γωνία πρόσπτωσης και ορθός συντελεστής αναπήδησης 
Η συσχέτιση του ορθού συντελεστή αναπήδησης με την γωνία πρόσπτωσης έχει 

παρατηρηθεί από διάφορους ερευνητές. Οι πιο πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές 

είναι αυτές του Duncan C. Wyllie και των P. Asteriou, H. Saroglou και G. Tsiambaos. 

Σε όλες τις περιπτώσεις έχει διερευνηθεί η αναπήδηση βράχων επιτόπου και 

εργαστηριακά. Τα αποτελέσματα του Duncan C. Wyllie περιγράφονται καλά από την 

ακόλουθη σχέση. 

𝑛𝑐𝑜𝑟 = 19.5𝑎𝑖
−1.03 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3.13) παρουσιάζεται η καμπύλη αυτή μαζί 

με τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι επίσης 

διαχωρισμένα για κάθε ταχύτητα πρόσπτωσης που εξετάστηκε. 
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Διάγραμμα 3.13: Συσχέτιση του ορθού συντελεστή αναπήδησης με την γωνία πρόσπτωσης  

Για όλες τις τιμές ταχύτητας παρατηρείται μείωση του ορθού συντελεστή αναπήδησης 

με αύξηση της γωνίας πρόπτωσης. Μεγαλύτερες ταχύτητες συνεπάγονται και 

μεγαλύτερη απομείωση του ορθού συντελεστή αναπήδησης με αύξηση της γωνίας 

πρόσπτωσης. Ωστόσο, παρότι η μορφή των αποτελεσμάτων συνάδει με την 

προτεινόμενη από τον Duncan C. Wyllie σχέση, δεν επιτυγχάνονται αντίστοιχες τιμές, 

ιδιαίτερα για μικρές τιμές της γωνίας πρόσπτωσης. Ο λόγος είναι η διαφορά στη 

γεωμετρία του τεμαχίου, όπου το σφαιρικό τεμάχιο που χρησιμοποιείται απαγορεύει 

τον υπολογισμό ορθού συντελεστή αναπήδησης μεγαλύτερο από τον 

προκαθορισμένο λόγο αλληλεπίδρασης μεταθετικής και περιστροφικής ταχύτητας 

κατά την κρούση. 

 

3.6 Γωνία αναπήδησης και κινηματικός συντελεστής 

αναπήδησης 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διερεύνηση της γωνίας αναπήδησης και του κινηματικού 

συντελεστή αναπήδησης. Η διερεύνηση δίνεται για όλες τις εξεταζόμενες γωνίες 

πρόσπτωσης μέσω συσχετίσεων με διαστατοποιημένες και αδιάστατες εκφράσεις 

τόσο των γωνιών όσο και των συντελεστών αναπήδησης.  

Στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 3.14) παρουσιάζεται η σχέση της γωνίας 

αναπήδησης με τον λόγο του ορθού συντελεστή αναπήδησης με τον κινηματικό 

συντελεστή αναπήδησης. Για μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης η σχέση είναι μη 

γραμμική προσεγγίζοντας τα πειραματικά αποτελέσματα των P. Asteriou, H. 

Saroglou και G. Tsiambaos. Όσο μειώνεται η γωνία πρόσπτωσης ο λόγος των 

συντελεστών αναπήδησης αυξάνεται και η σχέση προσεγγίζει γραμμικές μορφές. Για 

γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από 45ο η συσχέτιση είναι πλέον γραμμική. Γενικά ο 

κινηματικός συντελεστής αναπήδησης είναι μεγαλύτερος από τον ορθό καθώς 

περιλαμβάνει και μέρος της εφαπτομενικής συνιστώσας της κίνησης. Η γωνία 

αναπήδησης κυμαίνεται από τιμές ίσες με αυτές της γωνίας πρόσπτωσης έως και 

80% μικρότερη. 
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Διάγραμμα 3.14: Σχέση γωνίας αναπήδησης με τον λόγο ορθού συντελεστή αναπήδησης και 

κινηματικού συντελεστή αναπήδησης 

Αδιαστατοποιώντας την γωνία αναπήδησης με τη γωνία πρόσπτωσης όλες οι τιμές 

συγκλίνουν σε μία καμπύλη. Παρατηρούνται τα εύρη των λόγων των γωνιών και των 

συντελεστών αναπήδησης (Διάγραμμα 3.15). Το εύρος και των δύο μεγεθών είναι 

από 0,20 έως 1,00. 

Διάγραμμα 3.15: Σχέση λόγου γωνίας αναπήδησης με γωνία πρόσπτωσης με τον λόγου ορθού 

συντελεστή αναπήδησης και κινηματικού συντελεστή αναπήδησης 

 

3.7 Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, βάσει των αποτελεσμάτων των παραμετρικών αναλύσεων του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

 Ο κώδικας καταφέρνει να υπολογίσει τον επιδιωκόμενο συντελεστή 

αναπήδησης για όλο το εύρος των ταχυτήτων 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

46 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Απαιτείται χρήση της ενσωματωμένης στον κώδικα γλώσσας 

προγραμματισμού FISH ώστε ο συντελεστής αναπήδησης να απομειώνεται 

όσο αυξάνεται η ταχύτητα πρόσκρουσης 

 Ο ορθός συντελεστής αναπήδησης είναι ανεξάρτητος της γωνίας 

πρόσπτωσης 

 Ο ορθός συντελεστής αναπήδησης είναι ανεξάρτητος του συντελεστή τριβής 

 Ο συντελεστής εφαπτομενικής αναπήδησης παραμένει γενικά σταθερός με 

την αύξηση της ταχύτητας 

 Ο εφαπτομενικός συντελεστής αναπήδησης εξαρτάται από τη γωνία 

πρόσπτωσης 

 Παρατηρείται σημείο καμπής του εφαπτομενικού συντελεστή αναπήδησης για 

συγκεκριμένη γωνία και για κάθε τιμή του συντελεστή τριβής 

 Η περιστροφική ταχύτητα αυξάνεται έντονα όσο αυξάνεται ο συντελεστής 

τριβής. 

 Για όλες τις τιμές ταχύτητας παρατηρείται μείωση του ορθού συντελεστή 

αναπήδησης με αύξηση της γωνίας πρόπτωσης 

 Η γωνία αναπήδησης είναι έως και 80% μικρότερη από τη γωνία 

πρόσπτωσης 

 Ο ορθός συντελεστής αναπήδησης είναι έως και 80% μικρότερος από τον 

κινηματικό 
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4 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

4.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάστροφη ανάλυση της βραχόπτωσης που συνέβη στην 

περιοχή περί τη Χ.Θ. 0+700 της οδού Στόμιο - διασταύρωση με Ε.Ο. Οξυλιθος 

Πλατανά. Ο δρόμος αυτός αποτελεί την κύρια αρτηρία πρόσβασης στο λιμάνι της 

Κύμης. Αποτέλεσμα της κατάπτωσης ήταν το εξαιρετικών διαστάσεων βραχώδες 

τεμάχιο να καταλήξει σε δύο πορευόμενα οχήματα με συνέπεια την καταστροφή τους 

και τον τραυματισμό ενός ατόμου. Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 4.1) 

παρουσιάζεται η θέση αποκόλλησης του τεμαχίου και η κατάληξη του. 

  
Εικόνα 4.1: Αριστερά η θέση αποκόλλησης του βράχου και δεξιά η κατάληξη του (Λουπασάκης, 2008) 

Για την προσομοίωση σε τρεις διαστάσεις απαιτείται η δημιουργία ψηφιακού 

ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους. Αυτό έγινε με βάση το τοπογραφικό 

κλίμακας 1:5000 (ισοδιάσταση 4m) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που 

ενσωματώνει ο Γεωλογικός Χάρτης του Ι.Γ.Μ.Ε. κατά μήκος του οδικού δικτύου 

¨ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ – ΣΤΟΜΙΟ¨. Το τοπογραφικό αυτό ενημερώθηκε με 

τις μεταγενέστερες αλλαγές που έγιναν λόγω χωματουργικών εργασιών για την 

κατασκευή κατοικιών. Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 4.2) παρουσιάζεται το 

τοπογραφικό πάνω σε δορυφορική εικόνα τις περιοχής. Παρουσιάζεται επίσης η 

θέση αποκόλλησης του τεμαχίου που κατέληξε στα οχήματα. 
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Εικόνα 4.2: Δορυφορική εικόνα περιοχής διερεύνησης με θέση αποκόλλησης 

Με βάση το προαναφερθέν τοπογραφικό παράγεται το ακόλουθο ανάγλυφο μέσω 

του κώδικα PFC3D (Εικόνα 4.3). Το ανάγλυφο αυτό συμπεριφέρεται ως τοίχος, όπως 

έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 2.2.3.3.  

Εικόνα 4.3: Επιφάνεια εδάφους στον κώδικα PFC3D 

Πέραν του απαιτούμενου ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους, απαραίτητη είναι 

και η κατά το δυνατόν προσέγγιση της γεωμετρίας του βραχώδους μαργαϊκού 

τεμαχίου. Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 4.4) παρουσιάζεται η τελική γεωμετρία 

του τεμαχίου που έπεσε στα οχήματα. Τελική καθώς τμήματα του τεμαχίου 

αποχωρίστηκαν κατά την πτώση του. Παρουσιάζεται επίσης το τεμάχιο που 

δημιουργήθηκε μέσω του κώδικα PFC3D. Το τεμάχιο αυτό συμπεριφέρεται ως όγκος 

βάσει όσων αναγέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.2.3.2. Οι διαστάσεις του βράχου εκτιμώνται 

περίπου σε 3x2x1m και το βάρος περίπου στους 12t. 
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Εικόνα 4.4: Αριστερά το βραχώδες τεμάχιο της κατάπτωσης (Λουπασάκης, 2008) και Δεξιά το 

προσομοίωμα του στον κώδικα PFC3D 

Κάνοντας χρήση των γεωμετριών που παρουσιάστηκαν έγιναν παραμετρικές 

αναλύσεις με πτώση του τεμαχίου από τη θέση που αποκολλήθηκε το 2008 και 

παρουσιάστηκε στην εικόνα 4.2. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται για να προσεγγιστούν οι 

πιο αντιπροσωπευτικές μέσες παράμετροι του συστήματος βράχος – φυσικό 

ανάγλυφο της συγκεκριμένης περιοχής. Μέσες παράμετροι καθώς δεν βρίσκονται 

διαφορετικές παράμετροι για το μαργαϊκό υλικό, το θαμνώδες περιβάλλον το 

κορηματικό υλικό και την άσφαλτο που εντοπίζονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η 

απλούστευση αυτή δεν θεωρείται σημαντική δεδομένου ότι αγνοούνται πολύ 

βασικότερες παράμετροι όπως λεπτομερές τοπογραφικό και ακριβής γεωμετρία του 

τεμαχίου κατά την αποκόλληση του. 

Οι παραμετρικές αναλύσεις έγιναν με τις παραμέτρους που παρουσιάστηκαν στον 

πίνακα 3.1, με τον συντελεστή αναπήδησης να λαμβάνει τιμές 0,4 και 0,3. Στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των σε σύνολο 

10 παραμετρικών αναλύσεων ξεχωριστά για κάθε μία. Εδώ σημειώνεται ότι σε όλες 

τις αναλύσεις που παρουσιάζονται από εδώ και πέρα ο συντελεστής αναπήδησης 

δεν εξαρτάται από την ταχύτητα πρόσκρουσης λόγω της αδυναμίας του παράλληλου 

προγράμματος που δημιουργήθηκε να διαχειριστεί το πλήθος των επαφών που 

δημιουργούνται κατά την κρούση. 

4.2 Επιδιωκόμενος συντελεστής αναπήδησης 0,4 
4.2.1 Συντελεστής τριβής 0,1 

 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,4 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.5). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές της παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 42,5 m/sec. 
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Εικόνα 4.5: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.1). Μέσω 

του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης μέσω των 

απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με 

κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που πραγματοποιούνται. 

Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται τρεις κύριες κρούσεις. Μεγάλο μέρος της 

κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.1: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,1 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί (Διάγραμμα 4.2). Μέσω του διαγράμματος αυτού αποτυπώθηκε και η 

τροχιά του τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων 

παραμετρικών αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής 

παρουσιάζεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.2: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,1 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η περιστροφή του τεμαχίου είναι γενικά μικρή με μικρές ανακυκλιζόμενες 

περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του σύνθετου σχήματος και του 

πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική ανύψωση του ανάντη τμήματος του 

βράχου και επαναφορά του. Μόνο κατά τις κύριες κρούσεις που το τεμάχιο βρίσκεται 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

52 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

εκτός επαφής με το έδαφος για μεγάλο διάστημα παρατηρείται σημαντική 

περιστροφή. (Διάγραμμα 4.3) 

 

Διάγραμμα 4.3: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,1 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4. 

4.2.2 Συντελεστής τριβής 0,2 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,4 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.5). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 38,4 m/sec. 
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Εικόνα 4.5: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,4 

 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.4). Μέσω 

του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης μέσω των 

απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με 

κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που πραγματοποιούνται. 

Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται τρεις κύριες κρούσεις. Μεγάλο μέρος της 

κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.4: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,2 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί (Διάγραμμα 4.5). Μέσω του διαγράμματος αυτού αποτυπώθηκε και η 

τροχιά του τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων 

παραμετρικών αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής 

παρουσιάζεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.5: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,2 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η περιστροφή του τεμαχίου είναι γενικά μικρή με μικρές ανακυκλιζόμενες 

περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του σύνθετου σχήματος και του 

πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική ανύψωση του ανάντη τμήματος του 

βράχου και επαναφορά του. Μόνο κατά τις κύριες κρούσεις που το τεμάχιο βρίσκεται 

εκτός επαφής με το έδαφος για μεγάλο διάστημα παρατηρείται σημαντική 

περιστροφή. (Διάγραμμα 4.6) 
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Διάγραμμα 4.6: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,2 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.2.3 Συντελεστής τριβής 0,3 

 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,4 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.6). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 35,5 m/sec. 
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Εικόνα 4.6: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,4 

 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.7). Μέσω 

του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης μέσω των 

απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με 

κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που πραγματοποιούνται. 

Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται τέσσερεις κύριες κρούσεις. Μεγάλο μέρος 

της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.7: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,3 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζονται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.8 αποτυπώθηκε και η τροχία του τεμαχίου 

σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.8: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,3 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την δεύτερη πρόσκρουση είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Πέραν της δεύτερης 

πρόσκρουσης καταγράφονται σημαντικές τιμές περιστροφής λόγω του μεγάλου 
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διαστήματος που το τεμάχιο παραμένει αποκολλημένο από το έδαφος. (Διάγραμμα 

4.9) 

  

Διάγραμμα 4.9: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,3 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει τα εκτιμόμενα μεγέθη κατά την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.2.4 Συντελεστής τριβής 0,4 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,4 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.7). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι στο μέσο του δρόμου. Η ταχύτητα κατά την κρούση στον 

κυματοθραύστη είναι περί τα 31,5 m/sec. 
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Εικόνα 4.7: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.10). 

Μέσω του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης 

μέσω των απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζοναι τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται πέντε κύριες 

κρούσεις. Εντοπίζεται επιπλέον μια δευτερεύουσα κρούση πριν από την τελευταία 

στο εσωτερικό του δρόμου που σημειώνεται με πορτοκαλή κύκλο.  Μεγάλο μέρος της 

κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.10: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,4 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.11 αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.11: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την πρόσκρουση στο δόμο είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Μικρή περιστροφή 

εντοπίζεται μόνο στις ενδιάμεσες θέσεις κύριας κρούσης (Διάγραμμα 4.12). 
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Διάγραμμα 4.12: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τα εκτιμόμενα 

μεγέθη κατά την περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται 

να προσομοιωθεί. Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιά με την 

θεωρούμενη ως πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.2.5 Συντελεστής τριβής 0,5 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,4 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.8 που ακολουθεί. Το 

χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του βράχου, ενώ οι 

τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική κρούση του βράχου 

είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η ταχύτητα κατά την 

κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 26,1 m/sec. 
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Εικόνα 4.8: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 4.13) παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. 

Μέσω του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης 

μέσω των απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζεται τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται έξι κύριες κρούσεις.  

Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.13: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,5 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.14 αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.14: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την πρόσκρουση στο δόμο είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Μικρή περιστροφή 

εντοπίζεται μόνο στις ενδιάμεσες θέσεις κύριας κρούσης. Μεγάλες τιμές περιστροφής 

εντοπίζονται μόνο μετά την τελευταία κρούση (Διάγραμμα 4.15). 
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Διάγραμμα 4.15: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,4 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει σημαντικά τα εκτιμόμενα 

μεγέθη κατά την περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται 

να προσομοιωθεί. Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιά με την 

θεωρούμενη ως πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.3 Επιδιωκόμενος συντελεστής αναπήδησης 0,3 
4.3.1 Συντελεστής τριβής 0,1 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,3 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Το χρώμα 

του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του βράχου, ενώ οι τιμές 

παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται (Εικόνα 4.9). Η τελική κρούση του 

βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η ταχύτητα κατά 

την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 42,5 m/sec. 
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Εικόνα 4.9: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,3 

 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. Μέσω του 

συγκεκριμένου διαγράμματος (Διάγραμμα 4.16) εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας 

κρούσης μέσω των απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις 

αυτές σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού 

που πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται τρεις κύριες 

κρούσεις. Η πρώτη κύρια κρούση μπορεί να αναλυθεί περεταίρω σε τρεις μικρότερες 

συνεχόμενες. Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.16: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,1 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.17 αποτυπώθηκε και η τροχία του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

 

Διάγραμμα 4.17: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 
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67 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η περιστροφή του τεμαχίου είναι γενικά μικρή με μικρές ανακυκλιζόμενες 

περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του σύνθετου σχήματος και του 

πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική ανύψωση του ανάντη τμήματος του 

βράχου και επαναφορά του. Μόνο κατά τις κύριες κρούσεις που το τεμάχιο βρίσκεται 

εκτός επαφής με το έδαφος για μεγάλο διάστημα παρατηρείται σημαντική 

περιστροφή (Διάγραμμα 4.18) 

 

 

Διάγραμμα 4.18: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,1 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.3.2 Συντελεστής τριβής 0,2 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,3 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

10). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 38,3 m/sec. 
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68 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Εικόνα 4.10: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,3 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. Μέσω του 

συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης μέσω των 

απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου (Διάγραμμα 4.19). Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται τρεις κύριες 

κρούσης. Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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69 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Διάγραμμα 4.19: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,2 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.20 αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.20: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 
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70 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η περιστροφή του τεμαχίου είναι γενικά μικρή με μικρές ανακυκλιζόμενες 

περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του σύνθετου σχήματος και του 

πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική ανύψωση του ανάντη τμήματος του 

βράχου και επαναφορά του. Ακόμα και στις θέσεις κύριας κρούσης δεν εντοπίζονται 

μεγάλες τιμές περιστροφής (Διάγραμμα 4.21).  

 

Διάγραμμα 4.21: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,2 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.3.3 Συντελεστής τριβής 0,3 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,3 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.11). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 35,0 m/sec. 
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71 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Εικόνα 4.11: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,3 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.22). 

Μέσω του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης 

μέσω των απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται πέντε κύριες 

κρούσεις. Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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72 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Διάγραμμα 4.22: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,3 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

4.23 ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος αυτού αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.23: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την δεύτερη πρόσκρουση είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Πέραν της δεύτερης 

πρόσκρουσης καταγράφονται σημαντικές τιμές περιστροφής λόγω του μεγάλου 
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διαστήματος που το τεμάχιο παραμένει αποκολλημένο από το έδαφος. (Διάγραμμα 

2.24) 

  

Διάγραμμα 4.24: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,3 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει τα εκτιμόμενα μεγέθη κατά την 

περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται να προσομοιωθεί. 

Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την θεωρούμενη ως 

πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.3.4 Συντελεστής τριβής 0,4 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,3 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.12). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 30,2 m/sec. 
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Εικόνα 4.12: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,3 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. Μέσω του 

συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης μέσω των 

απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου (Διάγραμμα 4.25). Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται πέντε κύριες 

κρούσεις.  Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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75 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Διάγραμμα 4.25: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,4 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.26 αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

 

Διάγραμμα 4.26: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 
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76 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την πρόσκρουση στο δόμο είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Μικρή περιστροφή 

εντοπίζεται μόνο στις ενδιάμεσες θέσεις κύριας κρούσης. Κατά τις δύο τελευταίες 

κρούσεις όπου το τεμάχιο βρίσκεται σε έντονα καθοδική τροχιά, οι τιμές περιστροφής 

είναι μεγάλες, ειδικά μετά από την κρούση στο μέτωπο του πρανούς (Διάγραμμα 

4.27).  

  

Διάγραμμα 4.27: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,4 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει σε επαρκώς τα εκτιμόμενα 

μεγέθη κατά την περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται 

να προσομοιωθεί. Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιάς με την 

θεωρούμενη ως πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.3.5 Συντελεστής τριβής 0,5 

Κάνοντας χρήση συντελεστή τριβής 0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 

0,3 έγινε επίλυση της πτώσης του βραχώδους τεμαχίου από την θέση αποκόλλησης 

του. Η τροχιά που ακολούθησε παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.13). Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του βράχου είναι πέραν του δρόμου στην περιοχή του κυματοθραύστη. Η 

ταχύτητα κατά την κρούση στον κυματοθραύστη είναι περί τα 26,2 m/sec. 
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Εικόνα 4.13: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου με συντελεστή τριβής 0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή 

αναπήδησης 0,3 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου (Διάγραμμα 4.28). 

Μέσω του συγκεκριμένου διαγράμματος εντοπίστηκαν οι θέσεις κύριας κρούσης 

μέσω των απότομων μεταβολών της ταχύτητας του τεμαχίου. Οι θέσεις αυτές 

σημειώνονται με κόκκινο κύκλο και παρουσιάζονται τα βήματα υπολογισμού που 

πραγματοποιούνται. Πέραν των μικρών κρούσεων, εντοπίζονται έξι κύριες κρούσεις.  

Μεγάλο μέρος της κίνησης του τεμαχίου γίνεται μέσω ολίσθησης. 
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Διάγραμμα 4.28: Ταχύτητα του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 0,5 

και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Μέσω του διαγράμματος 4.29 αποτυπώθηκε και η τροχιά του 

τεμαχίου σε οριζοντιογραφία και συγκρίθηκε με τις τροχιές των άλλων παραμετρικών 

αναλύσεων. Εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου (4.4). 

 

Διάγραμμα 4.29: Μετατόπιση του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η περιστροφή του τεμαχίου μέχρι την πρόσκρουση στο δρόμο είναι γενικά μικρή με 

μικρές ανακυκλιζόμενες περιστροφές κατά την ολίσθηση του τεμαχίου λόγω του 

σύνθετου σχήματος και του πλήθους των επαφών με αποτέλεσμα την μερική 

ανύψωση του ανάντη τμήματος του βράχου και επαναφορά του. Μικρή περιστροφή 

εντοπίζεται μόνο στις ενδιάμεσες θέσεις κύριας κρούσης. Μεγάλες τιμές περιστροφής 

εντοπίζονται μόνο μετά την τελευταία κρούση (Διάγραμμα 4.30). 
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Διάγραμμα 4.30: Περιστροφή του βράχου για τα χρονικά βήματα υπολογισμού με συντελεστή τριβής 

0,5 και επιδιωκόμενου συντελεστή αναπήδησης 0,3 

Η τελικά υπολογιζόμενη ταχύτητα και η τελική θέση του τεμαχίου με χρήση των 

συγκεκριμένων παραμέτρων φαίνεται να προσεγγίζει σημαντικά τα εκτιμόμενα 

μεγέθη κατά την περίπτωση της βραχόπτωσης που συνέβη το 2008 και επιχειρείται 

να προσομοιωθεί. Λεπτομερέστερη διερεύνηση της συνάφειας της τροχιά με την 

θεωρούμενη ως πιθανότερη τροχιά γίνεται στο κεφάλαιο 4.4.  

4.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων – επιλογή παραμέτρων 
Σκοπός των παραμετρικών αναλύσεων είναι η ανάστροφη εξεύρεση των πιο 

αντιπροσωπευτικών μέσων παραμέτρων για την συγκεκριμένη περίπτωση. Για να 

επιτευχθεί αυτό έγινε συσχέτιση των υπολογιζόμενων θέσεων πρόσκρουσης με 

αυτές που είχαν καταγραφεί από τους Λουπασάκη Κ., και Πογιατζή Ελ. κατά την 

αυτοψία και τεχνικογεωλογική εξέταση που πραγματοποίησαν στην περιοχή της 

κατάπτωσης το 2008. Οι δύο κύριες ενδιάμεσες κρούσεις παρουσιάζονται στις 

εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 4.14). Πέραν αυτών των κρούσεων, εκτιμάται ότι 

πραγματοποιήθηκε και τρίτη κρούση σε κατώτερο – δύσκολα προσβάσιμο σημείο. 

  
Εικόνα 4.14: Ενδιάμεσες κρούσεις στην περιοχή της κατάπτωσης του 2008 (Λουπασάκης, 2008) 
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Η τελική πρόσκρουση του τεμαχίου, πριν αυτό καταλήξει στα διερχόμενα οχήματα, 

ήταν στο εσωτερικό τμήμα του δρόμου. Στην εικόνα 4.15 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η παραμόρφωση που έχει υποστεί το ασφαλτικό. Το μέγεθος αυτό της 

παραμόρφωσης φανερώνει το μέγεθος της κινητικής ενέργειας του βράχου, όταν 

αυτός προσέκρουσε στην άσφαλτο. 

 

Εικόνα 4.15: Τελική κρούσεις στην περιοχή της κατάπτωσης του 2008 (Λουπασάκης, 2008) 

Για την εξεύρεση των βέλτιστων παραμέτρων έγινε σύγκριση των εκτιμώμενων 

θέσεων πρόσκρουσης, με αυτές που υπολογίστηκαν από τον κώδικα. Στο ακόλουθο 

σχέδιο (Εικόνα 4.16) παρουσιάζεται οριζοντιογραφία με τις εκτιμώμενες θέσεις 

πρόσκρουσης να εντοπίζονται με πράσινους κύκλους. Με συνεχείς γραμμές είναι 

χαραγμένες οι τροχιές των βράχων όπως αυτές υπολογίστηκαν από τον κώδικα. Με 

κύκλο αντίστοιχου χρώματος με αυτό της τροχιάς παρουσιάζονται οι θέσεις κύριας 

πρόσκρουσης της κάθε τροχιάς, που αντιπροσωπεύει ένα ζεύγος παραμέτρων. 

Παρουσιάζονται επίσης οι παράμετροι που αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα και κλίμακα 

μηκών. 
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Εικόνα 4.16: Οριζοντιογραφία με τις εκτιμώμενες θέσεις πρόσκρουσης και τροχιές βράχων όπως αυτές 

υπολογίστηκαν από τον κώδικα  

Η μέγιστη κινητική ενέργεια κατά την κρούση παρουσιάζεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί (Διάγραμμα 4.31). Γενικά λόγω της επικράτησης της ολίσθησής του 

τεμαχίου, ο συντελεστής αναπήδησης συντελεί λιγότερο στην ανομοίωση της 

κινητικής ενέργειας σε σχέση με των συντελεστή τριβής. 

 

Διάγραμμα 4.31: Μέγιστη κινητική ενέργεια κατά την κρούση 

Βάσει της ανωτέρω διερεύνησης, ως αντιπροσωπευτική μέση παράμετρος τριβής 

κρίνεται η τιμή 0,4 ενώ μέση αντιπροσωπευτική παράμετρος επιδιωκόμενου 

συντελεστή αναπήδησης κρίνεται η τιμή 0,3. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι τιμές του μοντέλου επαφής που κρίνονται πιο αντιπροσωπευτικές. 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας οι παράμετροι που θα χρησιμοποιούνται είναι 

οι αναφερόμενες. 
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Πίνακας 4.1: Αντιπροσωπευτικές παράμετροι μοντέλου επαφής 

 

4.5 Συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε διερεύνηση μέσω παραμετρικών αναλύσεων των 

βέλτιστων παραμέτρων του μοντέλου επαφής για την προσομοίωση της 

βραχόπτωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η εξεύρεση των παραμέτρων έγινε 

μέσω ανάστροφης διερεύνησης της βραχόπτωσης που είχε συμβεί στην περιοχή το 

2008. Μέσω σύγκρισης της υπολογιζόμενης τροχιάς και θέσεων κύριας 

πρόσκρουσης με τις πραγματικές θέσεις εκτιμήθηκαν οι βέλτιστες μέσες παράμετροι 

που εκφράζουν το συγκριμένο πρανές και υλικό. 

Οι παράμετροι που βρέθηκαν θα αποτελούν και τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους 

στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβολο Περιγραφή Εύρος τιμών 

G Μέτρο Διάτμησης 1×108 

ν Λόγος του Poisson 0,25 

μ Συντελεστής τριβής 0,4 

Ms Μέθοδος κλιμάκωσης της Διατμητικής Δύναμης 0 

α Εκθέτης 1,5 

s Κατάσταση ολίσθησης Ψευδές 

Md Μέθοδος απόσβεσης 0 

𝒆𝒏 Επιδιωκόμενος Συντελεστής αναπήδησης 0,3 
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5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  

ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά: 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διερεύνηση της συμπεριφοράς του μοντέλου 

συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα προστασίας που  τοποθετήθηκαν μετά την 

βραχόπτωση που διερευνήθηκε ανάστροφα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα μέτρα 

αυτά αποτελούνταν από μία σειρά σακιά που τοποθετήθηκαν στο επίπεδο του 

δρόμου έπειτα από πρόταση των Λουπασάκη Κ. και Πογιατζή Ελ. (μετά την αυτοψία 

που διενήργησαν) ως προσωρινό μέτρο προστασίας. Επίσης κατασκευάστηκαν δύο 

αναχώματα στο πρανές  κατάντη της θέσης αποκόλλησης για να διακόπτουν την 

πορεία νέων τεμαχίων που αποκολλούνται. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται στην 

δορυφορική εικόνα που ακολουθεί με μπλε γραμμές (Εικόνα 5.1). 

 

Εικόνα 5.1: Δορυφορική εικόνα με άμεσα μέτρα ανάσχεσης – προστασίας 

Τα άμεσα μέτρα ανάσχεσης παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν. Αριστερά 

παρουσιάζονται τα σακιά που τοποθετήθηκαν στο επίπεδο του δρόμου και δεξιά το 

ένα από τα αναχώματα που κατασκευάστηκαν (Εικόνα 5.2). 
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Εικόνα 5.2: Αμεσα μέτρα ανάσχεσης – προστασίας. Αριστερά σακιά (Λουπασάκης, 2008) και Δεξιά 

ανάχωμα (Λάλος, 2013) 

Πέραν των μέτρων προστασίας, στην εικόνα 5.1 παρουσιάζονται και οι έξι θέσεις 

από τις οποίες αναλύεται στη συνέχεια η επάρκεια των μέτρων. Αναλυτικά, 

διερευνώνται τέσσερις θέσεις ανάντη των αναχωμάτων και πλησίον της αρχικής 

θέσης αποκόλλησης. Η θέση 1 ταυτίζεται με τη θέση αποκόλλησης του 2008 και οι 

άλλες τρεις εκτείνονται στο Νοτιότερο τμήμα που είναι πιθανό να αποκολληθούν 

τεμάχια πετρώματος. Πέραν των τεσσάρων αυτών θέσεων, αναλύονται και άλλες δύο 

θέσεις κατάντη των αναχωμάτων στο πρανές που διαμορφώνεται πλησίον του 

δρόμου και της θέσης που τοποθετήθηκαν τα τσουβάλια. 

Οι αναλύσεις αυτές έγιναν με χρήση των παραμέτρων που υπολογίστηκαν στο 

κεφάλαιο 4.4. Πέραν του τεμαχίου που παρουσιάζεται και αναλύεται στο 

προηγούμενο κεφάλαιο γίνεται χρήση και ενός κυβικού τεμαχίου με 

αποστρογγυλεμένες ακμές και κορυφές. Αυτή η γεωμετρία επιλέχθηκε συντηρητικά 

καθώς προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό σφαιρικό σχήμα. Και τα δύο τεμάχια 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 5.3). 

  
Εικόνα 5.3: Γεωμετρία τεμαχίων που εξετάζονται μέσω του κώδικα 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια της 

εργασίας. 
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5.2 Βραχώδες τεμάχιο 
5.2.1 Πτώση από τη Θέση 1 

Η θέση αυτή είναι η θέση που αποκολλήθηκε το τεμάχιο κατά την βραχόπτωση του 

2008. Με χρήση του βραχώδους τεμαχίου που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.1 έγινε 

υπολογισμός της πορείας του έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα μέτρα ανάσχεσης. 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

 

Εικόνα 5.4: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου από θέση 1 

Το βραχώδες τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα. Η μέγιστη ταχύτητα που 

αναπτύσσεται είναι 12,3m/sec. Το ανάχωμα διακόπτει την πορεία του βράχου 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατάντη κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.1). 
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Διαγράμματα 5.1: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 
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Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που 

να φανερώνει τυχούσα συνέχιση της πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση 

του στο ανάχωμα. Εντούτοις, δεν συμπεριλαμβάνονται στην προσομοίωση τυχόν 

εξωγενείς παράγοντες.  

5.2.2 Πτώση από τη Θέση 2 

Η θέση αυτή βρίσκεται Νοτιότερα της θέσης 1, σε σημείο που είναι πιθανή η 

αποκόλληση τεμαχίου. Με χρήση του βραχώδους τεμαχίου που αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 4.1 έγινε υπολογισμός της πορείας του έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα 

μέτρα ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων. 

 

Εικόνα 5.5: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου από θέση 2 

Το βραχώδες τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα. Η μέγιστη ταχύτητα που 

αναπτύσσεται είναι 12,2m/sec. Το ανάχωμα διακόπτει την πορεία του βράχου 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατάντη κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διάγραμμα 5.2). 
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Διαγράμματα 5.2: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 2) 
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Δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που να φανερώνει τυχούσα συνέχιση της 

πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση του στο ανάχωμα. Το τεμάχιο 

ακινητοποιείται σε θέση που το ύψος του αναχώματος είναι μεγάλο και αποκλείεται η 

μελλοντική συνέχιση της πορείας του. 

5.2.3 Πτώση από τη Θέση 3 

Η θέση αυτή βρίσκεται Νοτιότερα της θέσης 2, σε σημείο που είναι πιθανή η 

αποκόλληση τεμαχίου. Με χρήση του βραχώδους τεμαχίου που αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 4.1 έγινε υπολογισμός της πορείας του έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα 

μέτρα ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.6 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων. 

 

Εικόνα 5.6: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου από θέση 3 

Το βραχώδες τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα. Η μέγιστη ταχύτητα που 

αναπτύσσεται είναι 14,3m/sec. Το ανάχωμα διακόπτει την πορεία του βράχου 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατάντη κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.3). 
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Διαγράμματα 5.3: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 3) 
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Δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που να φανερώνει τυχούσα συνέχιση της 

πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση του στο ανάχωμα. Το τεμάχιο 

ακινητοποιείται σε θέση που το ύψος του αναχώματος είναι μεγάλο και αποκλείεται η 

μελλοντική συνέχιση της πορείας του. 

5.2.4 Πτώση από τη Θέση 4 

Η θέση αυτή βρίσκεται Νοτιότερα της θέσης 3 και ανάντη του τέλους των 

αναχωμάτων, σε σημείο που είναι πιθανή η αποκόλληση τεμαχίου. Με χρήση του 

βραχώδους τεμαχίου που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.1 έγινε υπολογισμός της 

πορείας του έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα μέτρα ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.7 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Εικόνα 5.7: Τροχιά βραχώδους τεμαχίου από θέση 4 

 

Το βραχώδες περνά και από τα δύο αναχώματα. Η μέγιστη ταχύτητα που 

αναπτύσσεται είναι 26,3m/sec κατά την κρούση του στο οδόστρωμα. Το ανάχωμα 

οριακά δεν διακόπτει την πορεία του βράχου. Κατά μήκος της τροχιάς του τεμαχίου 

δεν εντοπίζονται κατασκευές, ωστόσο κινδυνεύουν διερχόμενα οχήματα.  

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.4). 
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Διαγράμματα 5.4: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 
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Σε περίπτωση αποκόλλησης τεμαχίου από τη θέση 4 δεν διακόπτεται η πορεία του 

από τα αναχώματα με αποτέλεσμα να καταλήγει στο δρόμο και με μεγάλη ταχύτητα 

άρα και κινητική ενέργεια. Το γεγονός αυτός φανερώνει την ανάγκη που υπήρχε για 

την κατασκευή σημαντικότερων μέτρων προστασίας – ανάσχεσης. 

 

5.3 Κυβικό τεμάχιο 
 

5.3.1 Πτώση από τη Θέση 1 

Από την θέση αποκόλλησης 1, έγινε υπολογισμός κάνοντας συντηρητικά χρήση 

αποστρογγυλεμένου κυβικού τεμαχίου. Στην εικόνα 5.8 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα 

μέτρα ανάσχεσης. 

 

Εικόνα 5.8: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 1 

Το τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα, σχεδόν στην ίδια θέση που ακινητοποιήθηκε 

και το βραχώδες τεμάχιο. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι μεγαλύτερη 

από αυτή του βραχώδους τεμαχίου και λαμβάνει τιμή 12,9m/sec. Το ανάχωμα 

διακόπτει την πορεία του τεμαχίου διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατάντη 

κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.5). 
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Διαγράμματα 5.5: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 
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Δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που να φανερώνει τυχούσα μελλοντική 

συνέχιση της πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση του στο ανάχωμα. 

 

5.3.2 Πτώση από τη Θέση 2 

Από την θέση αποκόλλησης 2, έγινε υπολογισμός κάνοντας συντηρητικά χρήση 

αποστρογγυλεμένου κυβικού τεμαχίου έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα μέτρα 

ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.9 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων. 

Εικόνα 5.9: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 2 

 

Το τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα, σχεδόν στην ίδια θέση που ακινητοποιήθηκε 

και το βραχώδες τεμάχιο. Είναι εμφανής η εκτροπή του τεμαχίου λόγω της 

αναπήδησης και του γωνιώδους σχήματος του. Η μέγιστη ταχύτητα που 

αναπτύσσεται είναι ελαφρώς μικρότερη από αυτή του βραχώδους τεμαχίου και 

λαμβάνει τιμή 12,1m/sec. Το ανάχωμα διακόπτει την πορεία του τεμαχίου 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατάντη κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.6). 
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Διαγράμματα 5.6: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 2) 
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Δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που να φανερώνει τυχούσα συνέχιση της 

πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση του στο ανάχωμα. Το τεμάχιο 

ακινητοποιείται σε θέση που το ύψος του αναχώματος είναι μεγάλο και αποκλείεται η 

μελλοντική συνέχιση της πορείας του. 

 

5.3.3 Πτώση από τη Θέση 3 

Από την θέση αποκόλλησης 3, έγινε υπολογισμός κάνοντας συντηρητικά χρήση 

αποστρογγυλεμένου κυβικού τεμαχίου έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα μέτρα 

ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.10 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων. 

 

Εικόνα 5.10: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 3 

 

Το τεμάχιο σταματάει στο 1ο ανάχωμα, σχεδόν στην ίδια θέση που ακινητοποιήθηκε 

και το βραχώδες τεμάχιο. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι ελαφρώς 

μικρότερη από αυτή του βραχώδους τεμαχίου και λαμβάνει τιμή 17,8m/sec. Το 

ανάχωμα διακόπτει την πορεία του τεμαχίου διασφαλίζοντας την ασφάλεια των 

κατάντη κατασκευών και διερχόμενων οχημάτων. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.7). 

 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

98 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Διαγράμματα 5.7: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 3) 
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Δεν προκύπτει κάποιος παράγοντας που να φανερώνει τυχούσα συνέχιση της 

πορείας του τεμαχίου μετά την ακινητοποίηση του στο ανάχωμα. Το τεμάχιο 

ακινητοποιείται σε θέση που το ύψος του αναχώματος είναι μεγάλο και αποκλείεται η 

μελλοντική συνέχιση της πορείας του. 

 

5.3.4 Πτώση από τη Θέση 4 

Από την θέση αποκόλλησης 4, έγινε υπολογισμός κάνοντας συντηρητικά χρήση 

αποστρογγυλεμένου κυβικού τεμαχίου έχοντας συμπεριλάβει τα άμεσα μέτρα 

ανάσχεσης. Στην εικόνα 5.11 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων. 

Εικόνα 5.11: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 4 

Το τεμάχιο περνά και από τα δύο αναχώματα. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται 

είναι 25,5m/sec κατά την κρούση του στο οδόστρωμα. Το ανάχωμα οριακά δεν 

διακόπτει την πορεία του βράχου. Κατά μήκος της τροχιάς του τεμαχίου δεν 

εντοπίζονται κατασκευές, ωστόσο κινδυνεύουν διερχόμενα οχήματα.  

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.8). 

Παρατηρούνται οι επαναλαμβανόμενες αναπηδήσεις που οφείλονται στο σχήμα του 

τεμαχίου. Οι αναπηδήσεις αυτές οδηγούν και σε σταδιακή ανάπτυξη γωνιακής 

ταχύτητας – περιστροφής, γεγονός που δεν έχει παρατηρηθεί στις ως τώρα 

αναλύσεις λόγω της ως επί το πλείστον ολίσθησης του τεμαχίου. 
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Διαγράμματα 5.8: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 
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Σε περίπτωση αποκόλλησης κυβικού τεμαχίου από τη θέση 4 δεν διακόπτεται η 

πορεία του από τα αναχώματα όπως και στην περίπτωση αποκόλλησης βραχώδους 

τεμαχίου. Το γεγονός αυτό επαληθεύει την ανάγκη που υπήρχε για την κατασκευή 

σημαντικότερων μέτρων προστασίας – ανάσχεσης. 

5.3.5 Πτώση από τη Θέση 5 

Η θέση αυτή βρίσκεται κατάντη των αναχωμάτων, στο βόρειο πρανές που 

αναπτύσσεται στη θέση των τσουβαλιών. Από τη θέση αυτή έγινε επίλυση μόνο του 

κυβικού τεμαχίου καθώς η αποκόλληση μεγαλύτερου όγκου δεν θεωρείται πιθανή. Τα 

τσουβάλια, συντηρητικά, θεωρήθηκε ότι έχουν σταθερό ύψος 1m. Στην εικόνα 5.12 

που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Εικόνα 5.12: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 5 

 

Το τεμάχιο σταματά πίσω από τα τσουβάλια. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται 

είναι 27,4m/sec κατά την κρούση του στα τσουβάλια. Η ταχύτητα αυτή είναι ικανή να 

δημιουργήσει τοπικές ζημιές τα τσουβάλια, που μακροχρόνια θα οδηγήσουν στην 

ελάττωση του ύψους και της αποτελεσματικότητας τους. Οι ζημιές αυτές μπορεί να 

είναι μετακίνηση τους και  τρυπήματα που σταδιακό ενδέχεται να οδηγήσουν στο 

κατά τόπους άδειασμα τους. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.9). 
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Διαγράμματα 5.9: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 5) 
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Σε περίπτωση αποκόλλησης κυβικού τεμαχίου από τη θέση 5 η πορεία του 

διακόπτεται από τα προσωρινά τοποθετημένα τσουβάλια. 

 

5.3.6 Πτώση από τη Θέση 6 

Η θέση αυτή βρίσκεται κατάντη των αναχωμάτων, στο Νότιο πρανές που 

αναπτύσσεται στη θέση των τσουβαλιών. Από τη θέση αυτή έγινε επίλυση μόνο του 

κυβικού τεμαχίου καθώς η αποκόλληση μεγαλύτερου όγκου δεν θεωρείται πιθανή. Τα 

τσουβάλια, συντηρητικά, θεωρήθηκε ότι έχουν σταθερό ύψος 1m. Στην εικόνα 5.12 

που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Εικόνα 5.12: Τροχιά κυβικού τεμαχίου από θέση 6 

Το τεμάχιο σταματά πίσω από τα τσουβάλια προσκρούοντας αρχικά στο οδόστρωμα 

και έπειτα στα τσουβάλια. Η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι 19,8m/sec 

κατά την κρούση του στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση αυτή σε συνδυασμό με το 

γενικά γωνιώδες σχήμα των επιτόπου εντοπιζόμενων τεμαχίων είναι ικανή να 

δημιουργήσει τοπικές ζημιές τα τσουβάλια, που μακροχρόνια θα οδηγήσουν στην 

ελάττωση του ύψους και της αποτελεσματικότητας τους. Οι ζημιές αυτές μπορεί να 

είναι μετακίνηση τους και  τρυπήματα που σταδιακό ενδέχεται να οδηγήσουν στο 

κατά τόπους άδειασμα τους. 

Η ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του βράχου στις τρεις διευθύνσεις 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα 5.10). 
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Διαγράμματα 5.10: Ταχύτητα, μετατόπιση και περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 6) 
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Σε περίπτωση αποκόλλησης κυβικού τεμαχίου από τη θέση 6 η πορεία του 

διακόπτεται από τα προσωρινά τοποθετημένα τσουβάλια. 

5.4 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκε η συμπεριφορά του μοντέλου συμπεριλαμβάνοντας 

τα μέτρα ανάσχεσης που κατασκευάστηκαν μετά το 2008. Τα μέτρα αυτά ήταν η 

κατασκευή δύο αναχωμάτων και η τοποθέτηση τσουβαλιών στο δρόμο. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων κρίνονται λογικά καθώς από αυτά φαίνεται ότι τα 

αναχώματα γενικά διακόπτουν την πορεία των βράχων από τις ανάντη θέσεις 

αποκόλλησης, με εξαίρεση τα Νοτιότερα σημεία (θέση 4) όπου οι βράχοι καταλήγουν 

με μεγάλη ταχύτητα στο δρόμο. Τα τσουβάλια προστατεύουν από καταπτώσεις 

τεμαχίων από τις κατάντη θέσεις. 
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6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 

 

6.1 Γενικά: 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διερεύνηση της συμπεριφοράς του αριθμητικού μοντέλου 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τα μέτρα προστασίας που  τοποθετήθηκαν στη 

περιοχή ενδιαφέροντος. Τα μέτρα αυτά κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου 

<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΟΞΥΛΙΘΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+650 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+000)> με Διευθύνουσα – 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ευβοίας. Η θέση του 

τοίχου παρουσιάζεται στην ακόλουθη δορυφορική εικόνα με μωβ γραμμή (Εικόνα 

6.1). Εδώ σημειώνεται ότι ο τοίχος έχει καταλάβει μέρος της παλιάς χάραξης, 

μετακινώντας τον δρόμο προς τα έξω. Παρουσιάζονται επίσης και οι δύο θέσεις από 

τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις. Εκτενέστερη αναφορά για την επιλογή 

των συγκεκριμένων θέσεων γίνεται στη συνέχεια. 

Εικόνα 6.1: Θέση τοίχου από δορυφορική 

Το συνολικό μήκος του τοίχου είναι 350m. Το μήκος αυτό αναλύεται σε 10 μέτρα 

πλευρικών τοιχίων (5m στο Νότιο άκρο και 5m στο Βόρειο) για τη συγκράτηση της 

επίχωσης και 340 λειτουργικού μήκος τοίχου που φέρει φράχτη στην κορυφή του. Ο 

τοίχος έχει σταθερό ύψος εμπρόσθιας όψης 5m και μεταβλητό ελεύθερο ύψος 

οπίσθιας όψης 1,5 – 3,0m λόγω του μεταβλητού ύψους επίχωσης. Το μέσο πλάτος 

της επίχωσης είναι 6m. Το πάχος του τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος είναι 1,2m. 

Εικόνες του τοίχου από Βορρά και Νότο παρουσιάζονται στη συνέχεια (Εικόνα 6.2). 
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Εικόνα 6.2: Άποψη του τοίχου αριστερά από Νότο και Δεξιά από Βορρά 

Ο τοίχος φέρει στην στέψη του, φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων. Ο φράχτης έχει 

σταθερό ύψος 4m και αποτελείται από 35 στύλους (ορθοστάτες). Μεταξύ των στύλων 

βρίσκεται γαλβανισμένο πλέγμα τοπικά ενισχυμένο με συρματόσχοινα που 

συγκρατείται σε συρματόσχοινα που διατρέχουν τον φράχτη στην κορυφή και στη 

βάση του. Λεπτομέρειες των προαναφερθέντων παρουσιάζονται στις εικόνες που 

ακολουθούν (Εικόνα 6.3). 

  
Εικόνα 6.3: Λεπτομέρειες φράχτη ανάσχεσης 

Κάθε στύλος είναι αγκυρωμένος ανά 10 μέτρα στο ενδιάμεσο των εκατέρωθεν 

στύλων. Συνολικά εντοπίζονται 10 αποσβεστήρες τοποθετημένοι δύο ανά στύλο 

στους 7ο, 14ο, 21ο και 28ο από Νότο και μονοί στον 1ο και 35ο. Λεπτομέρειες των 

αγκυρώσεων και των αποσβεστήρων παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν 

(Εικόνα 6.4). 
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Εικόνα 6.4: Λεπτομέρειες αγκύρωσης φράχτη ανάσχεσης 

Για να ελεγχθεί η συμπεριφορά του μοντέλου εξετάστηκαν δύο σενάρια. Το πρώτο 

περιλαμβάνει αποκόλληση τεμαχίου από τη θέση 4, που ήδη έχει βρεθεί ότι οι βράχοι 

δεν σταματάνε στα αναχώματα. Το δεύτερο την αποκόλληση τεμαχίου από τη θέση 1 

(που θεωρείται η πιο πιθανή) αλλά χωρίς τα αναχώματα. Η περίπτωση αυτή είναι 

θεωρητική, αλλά τα αναχώματα δεν μπορούν να θεωρηθούν μόνιμο μέτρο 

ανάσχεσης δεδομένου ότι μελλοντικά ενδέχεται να καταστραφούν για έργα 

προσπέλασης. Και στις δύο περιπτώσεις έγινε ανάλυση με χρήση τριών τεμαχίων. 

Τα τεμάχια αυτά ήταν ο βράχος της κατάπτωσης, ο κύβος και επιπλέον σφαίρα 

διαμέτρου 1m. Η σφαίρα είναι εξαιρετικά συντηρητική περίπτωση και 

αντιπροσωπεύει το πιο δυσμενές σενάριο.  

Στην εικόνα 6.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιφάνεια που δημιουργήθηκε μέσω 

του κώδικα πίσω από τον τοίχο. Το ελεύθερο ύψος του τοίχου θεωρήθηκε σταθερό 

1,5m. Ο τοίχος είναι τοποθετημένος στην ακριβή του θέση και η επίχωση βρίσκεται 

σε σταθερό απόλυτο υψόμετρο, με αποτέλεσμα να έχει μεταβλητό πλάτος. Το 

πλάτος καθορίζεται από την απόσταση του αρχικού φυσικού ανάγλυφου και της 

εσωτερικής πλευράς του τοίχου διατηρώντας το απόλυτο υψόμετρο, με μέση τιμή 

στην περιοχή ενδιαφέροντος τα 6m. 

 Εικόνα 6.5: Επιφάνεια πίσω από τον τοίχο μέσω του κώδικα 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων. 

 

Φράχτης Η=4,0m 

Τοίχος Η=1,5m 

Επίχωση L≈6,0m 

Φυσικό ανάγλυφο 
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6.2 Προσομοίωση βραχοπτώσεων από θέση 4 
 

6.2.1 Πτώση Βράχου 

Η θέση αυτή είναι η μόνη θέση που βρέθηκε ότι οι βράχοι που αποκολλούνται από το 

ανώτερο μέτωπο του πρανούς περνάνε τα αναχώματα και συνεχίζουν την πορεία 

τους μέχρι τον δρόμο.  Λόγω της πρόσκρουσης του τεμαχίου στην οριζόντια 

επιφάνεια που διαμορφώνεται στο επίπεδο του αναχώματος, ελαττώνοντας 

σημαντικά την ήδη αποκτηθείσα ταχύτητα του τεμαχίου, η θέση αποκόλλησης 

μετατοπίστηκε ελαφρά Νοτιότερα ώστε συντηρητικά να αποφευχθεί το φαινόμενο 

αυτό. Η τροχιά που ακολούθησε ο βράχος παρουσιάζεται στην εικόνα 6.6. Το χρώμα 

του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του βράχου, ενώ οι τιμές 

παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική κρούση του βράχου είναι 

στο υλικό επίχωσης του τοίχου. Η ταχύτητα κατά την κρούση είναι περί τα 26,6 

m/sec. Στη συνέχεια ο βράχος ολισθαίνει μέχρι την βάση του τοίχου. Η ενέργεια 

πρόσκρουσης του βράχου υπολογίζεται στην συνέχεια. 

 Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε ο βράχος από τη θέση 4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρείς διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. Από το διάγραμμα αυτό 

γίνεται φανερή η ύπαρξη σημαντικών προσκρούσεων κατά την πορεία του τεμαχίου. 

Παρατηρείται επίσης η σημαντική επιβράδυνση του τεμαχίου όταν προσκρούει στο 

υλικό επίχωσης. Η θέση αυτή σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. 
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Διάγραμμα 6.1: Ταχύτητα του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί.  

 

Διάγραμμα 6.2: Μετατόπιση του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Η περιστροφή του τεμαχίου λαμβάνει τοπικά μέγιστα φανερώνοντας την γενικά μη 

πλήρη περιστροφή του τεμαχίου. Η παρατήρηση αυτή είναι γενικά λογική λόγω του 

πεπλατυσμένου σχήματος του βράχου. 
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Διάγραμμα 6.3: Περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες των τελικών κρούσεων του βράχου. από την άποψη 

αύτη είναι ευδιάκριτη ο πρόσκρουση του βράχου στο υλικό επίχωσης και στη 

συνέχεια η αναπήδηση του στη βάση του τοίχου. 

Εικόνα 6.7: Πρόσκρουση του βράχου στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 4 
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Για να υπολογιστεί η ενέργεια πρόσκρουσης του τεμαχίου στον τοίχο κατασκευάζεται 

το ακόλουθο διάγραμμα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του τεμαχίου σε κάθε 

βήμα υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η ενέργεια 

πρόσκρουσης που υπολογίζεται κατά την πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι 

περίπου 4200kJ. Στη συνέχεια το τεμάχιο προσκρούει στη βάση του τοίχου με 

κινητική ενέργεια της τάξης των 1150kJ. 

 

 

Διάγραμμα 6.4: Κινητική ενέργεια του βράχου (Θέση 4) 

 

Η πρόσκρουση του τεμαχίου στο υλικό επίχωσης του τοίχου αποσβένει το 

μεγαλύτερο ποσό την κινητικής ενέργειας του βράχου. Η απόσβεση αυτή θα ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη αν η προσομοίωση του υλικού επίχωσης γινόταν χρήση 

μικρότερου συντελεστή αναπήδησης. Ωστόσο, η τιμή της κινητικής ενέργειας κατά 

την πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι πολύ μεγάλη. 

 

6.2.2 Πτώση Κύβου 

Η θέση αυτή είναι όπως ήδη αναφέρθηκε η μόνη θέση που βρέθηκε ότι οι βράχοι 

που αποκολλούνται από το ανώτερο μέτωπο του πρανούς περνάνε τα αναχώματα 

και συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι τον δρόμο.  Λόγω της πρόσκρουσης του 

τεμαχίου στην οριζόντια επιφάνεια που διαμορφώνεται στο επίπεδο του αναχώματος, 

ελαττώνοντας σημαντικά την ήδη αποκτηθείσα ταχύτητα του τεμαχίου, η θέση 

αποκόλλησης μετατοπίστηκε ελαφρά Νοτιότερα ώστε συντηρητικά να αποφευχθεί το 

φαινόμενο αυτό. Η τροχιά που ακολούθησε ο κύβος παρουσιάζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

κύβου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του κύβου είναι στον φράχτη ανάσχεσης που έχει τοποθετηθεί στην στέψη 

του τοίχου. Η ταχύτητα κατά την κρούση είναι περί τα 27,9 m/sec. Στη συνέχεια ο 
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κύβος αναπηδά και επιστρέφει στο υλικό επίχωσης. Ωστόσο αυτή η επιστροφή του 

κύβου δεν είναι ρεαλιστική καθώς ο φράχτης δεν είναι δύσκαμπτος όπως έχει 

προσομοιωθεί στο πρόγραμμα. Η συνέχεια της πορείας του βράχου πέραν του 

φράχτη δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας.  

 

Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε ο κύβος από τη θέση 4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του κύβου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του κύβου. Από το διάγραμμα αυτό 

γίνεται φανερή η ύπαρξη μεγάλου αριθμού προσκρούσεων κατά την πορεία του 

τεμαχίου. Παρατηρείται επίσης η επιβράδυνση του τεμαχίου όταν προσκρούει στον 

φράχτη. Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν είναι 

αξιόπιστα. 
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Διάγραμμα 6.5: Ταχύτητα του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν 

είναι αξιόπιστα. 

 

 

Διάγραμμα 6.6: Μετατόπιση του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Η περιστροφή του τεμαχίου λαμβάνει μεγάλες τιμές διατηρώντας της για αρκετά 

βήματα υπολογισμού, φανερώνοντας την συνεχή περιστροφή του. Η παρατήρηση 

αυτή είναι γενικά λογική λόγω της συμμετρίας του κύβου ως προς τους τρεις άξονες. 

Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα. 
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Διάγραμμα 6.7: Περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες των τελικών κρούσεων του βράχου. Από την άποψη 

αύτη είναι ευδιάκριτη ο πρόσκρουση του κύβου στον φράχτη. 

Εικόνα 6.6: Πρόσκρουση του κύβου στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 4 
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Για να υπολογιστεί η ενέργεια πρόσκρουσης του τεμαχίου στον φράχτη 

κατασκευάζεται το ακόλουθο διάγραμμα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 

τεμαχίου σε κάθε βήμα υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η 

ενέργεια πρόσκρουσης που υπολογίζεται κατά την πρόσκρουση στον φράχτη είναι 

περίπου 880kJ. 

 

 

Διάγραμμα 6.8: Κινητική ενέργεια του κύβου (Θέση 4) 

Η πρόσκρουση του τεμαχίου στον φράχτη γίνεται με μεγάλη κινητική ενέργεια και 

στην περίπτωδη που το τέμαχος δεν θα σταματούσε στο φράκτη πιθανολογείται ότι 

θα κατέληγε στον δρόμο, με σημαντικά απομειωμένη κινητική ενέργεια. Ωστόσο, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γεωμετρία αυτή αποτελεί συντηρητική εκτίμηση, ενώ στη 

περιοχή γενικά συναντώνται πεπλατυσμένα ταμάχια μεγάλου μεγέθους. Έχουν 

εντοπιστεί και τεμάχια που προσεγγίζουν κυβικό σχήμα, αλλά πολύ μικρότερου 

μεγέθους. 

 

6.2.3 Πτώση Σφαίρας 

Η θέση αυτή είναι όπως ήδη αναφέρθηκε η μόνη θέση που βρέθηκε ότι οι βράχοι 

που αποκολλούνται από το ανώτερο μέτωπο του πρανούς περνάνε τα αναχώματα 

και συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι τον δρόμο.  Λόγω της πρόσκρουσης του 

τεμαχίου στην οριζόντια επιφάνεια που διαμορφώνεται στο επίπεδο του αναχώματος, 

ελαττώνοντας σημαντικά την ήδη αποκτηθείσα ταχύτητα του τεμαχίου, η θέση 

αποκόλλησης μετατοπίστηκε ελαφρά Νοτιότερα ώστε συντηρητικά να αποφευχθεί το 

φαινόμενο αυτό. Η τροχιά που ακολούθησε η σφαίρα παρουσιάζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα της 

σφαίρας, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η σφαίρα 

προσκρούει στο υλικό επίχωσης και στην συνέχεια αναπηδά στην βάση του τοίχου 

όπου και ανακλάται επιστρέφοντας στο πρανές. Η ταχύτητα κατά την κρούση του στο 
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υλικό επίχωσης είναι περί τα 38,4 m/sec. Ωστόσο αυτή η επιστροφή της σφαίρας δεν 

είναι απόλυτα ρεαλιστική. Η εξέλιξη της κινητικής ενέργειας του τεμαχίου αναλύεται 

στην συνέχεια.  

Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε η σφαίρα από τη θέση 4 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής στης σφαίρας και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα  της σφαίρας. Από το διάγραμμα 

αυτό γίνεται φανερή η ύπαρξη μεγάλου αριθμού προσκρούσεων κατά την πορεία του 

τεμαχίου. Παρατηρείται επίσης η επιβράδυνση του τεμαχίου όταν προσκρούει στο 

υλικό επίχωσης. 
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Διάγραμμα 6.9: Ταχύτητα της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. 

 

 

Διάγραμμα 6.10: Μετατόπιση της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

Η περιστροφή του τεμαχίου αναπτύσσεται περιοδικά λόγω της κύλισης του στην 

επιφάνεια του πρανούς. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη λόγω του σφαιρικού 

σχήματος. 
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Διάγραμμα 6.11: Περιστροφή της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 4) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες των τελικών κρούσεων της σφαίρας. Από την άποψη 

αύτη είναι ευδιάκριτη ο πρόσκρουση του κύβου στο υλικό επίχωσης και στην 

συνέχεια στην βάση του τοίχου. 

Εικόνα 6.6: Πρόσκρουση της σφαίρας στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 4 
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Για να υπολογιστεί η ενέργεια πρόσκρουσης του τεμαχίου κατασκευάζεται το 

ακόλουθο διάγραμμα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του τεμαχίου σε κάθε βήμα 

υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η ενέργεια πρόσκρουσης 

που υπολογίζεται κατά την πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι περίπου 870kJ. 

Στη συνέχεια το τεμάχιο προσκρούει στη βάση του τοίχου με κινητική ενέργεια της 

τάξεις των 250kJ. 

 

 

Διάγραμμα 6.12: Κινητική ενέργεια της σφαίρας (Θέση 4) 

 

Η πρόσκρουση του τεμαχίου στο υλικό επίχωσης του τοίχου αποσβένει το 

μεγαλύτερο ποσό την κινητικής ενέργειας του βράχου. Η απόσβεση αυτή θα ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη αν η προσομοίωση του υλικού επίχωσης γινόταν χρήση 

μικρότερου συντελεστή αναπήδησης. Ωστόσο, η τιμή της κινητικής ενέργειας κατά 

την πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι πολύ μεγάλη. 

 

6.3 Προσομοίωση βραχοπτώσεων από θέση 1 
 

6.3.1 Πτώση Βράχου 

Η θέση αυτή είναι η θέση που εντοπίζονται οι αποκολλήσεις βράχων. Ωστόσο όπως 

ήδη έχει αναφερθεί η κατασκευή των αναχωμάτων διέκοπτε την συνέχιση της 

πορείας τους. Για αυτόν το λόγο τα αναχώματα αφαιρέθηκαν ως μη μόνιμα μέτρα 

ανάσχεσης. Η τροχιά που ακολούθησε ο βράχος παρουσιάζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα του 

βράχου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Ο βράχος 

προσκρούει στο υλικό επίχωσης στον τοίχο και στην συνέχεια αναπηδά στον 
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φράχτη. Η ταχύτητα κατά την κρούση του στο υλικό επίχωσης είναι περί τα 29,2 

m/sec. Η ενέργεια πρόσκρουσης του βράχου υπολογίζεται στην συνέχεια. 

 

Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε ο βράχος από τη θέση 1 

 Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του βράχου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του βράχου. Από το διάγραμμα αυτό 

γίνεται φανερή η ύπαρξη σημαντικών προσκρούσεων κατά την πορεία του τεμαχίου. 

Παρατηρείται επίσης η σημαντική επιβράδυνση του τεμαχίου όταν προσκρούει στο 

υλικό επίχωσης. Η θέση αυτή σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. 
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Διάγραμμα 6.13: Ταχύτητα του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί.  

 

Διάγραμμα 6.14: Μετατόπιση του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Η περιστροφή του τεμαχίου λαμβάνει τοπικά μέγιστα φανερώνοντας την γενικά μη 

πλήρη περιστροφή του τεμαχίου. Η παρατήρηση αυτή είναι γενικά λογική λόγω του 

πεπλατυσμένου σχήματος του βράχου. 
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Διάγραμμα 6.15: Περιστροφή του βράχου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες των τελικών κρούσεων του βράχου. Από την άποψη 

αύτη είναι ευδιάκριτη ο πρόσκρουση του βράχου στο υλικό επίχωσης, στον τοίχο και 

στη συνέχεια η αναπήδηση του στον φράχτη. 

Εικόνα 6.6: Πρόσκρουση του βράχου στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 1 
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Για να υπολογιστεί η ενέργεια πρόσκρουσης του τεμαχίου στον τοίχο κατασκευάζεται 

το ακόλουθο διάγραμμα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του τεμαχίου σε κάθε 

βήμα υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η ενέργεια 

πρόσκρουσης που υπολογίζεται κατά την πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι 

περίπου 5100kJ. Στη συνέχεια το τεμάχιο προσκρούει στη βάση του τοίχου με 

κινητική ενέργεια της τάξεως των 1100kJ και αναπηδά στον φράχτη με 550kJ. Εδώ 

σημειώνεται ότι η πρόσκρουση του βράχου στον τοίχο και στο φράχτη γίνεται από 

ακραία σημεία του τεμάχους κατά την περιστροφή του και η πραγματική ενέργεια 

πρόσκρουσης δεν ταυτίζετε με την υπολογιζόμενη που λαμβάνει υπόψη την 

ταχύτητα του κεντροειδούς και το σύνολο της μάζας. 

 

Διάγραμμα 6.16: Κινητική ενέργεια του βράχου (Θέση 1) 

 

Η πρόσκρουση του τεμαχίου στο υλικό επίχωσης του τοίχου αποσβένει το 

μεγαλύτερο ποσό την κινητικής ενέργειας του βράχου. Η απόσβεση αυτή θα ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη αν η προσομοίωση του υλικού επίχωσης γινόταν χρήση 

μικρότερου συντελεστή αναπήδησης. Η συνέχιση της πορείας του τεμάχους στον 

φράχτη με χρήση μικρότερου συντελεστή αναπήδησης δεν διερευνήθηκε 

υπολογιστικά. Γενικά υλικά επίχωσης χαμηλής συμπύκνωσης αναμένετε να έχουν 

μικρότερο συντελεστή αναπήδησης. Ωστόσο, η τιμή της κινητικής ενέργειας κατά την 

πρόσκρουση στο υλικό επίχωσης είναι πολύ μεγάλη. 

 

6.3.2 Πτώση Κύβου 

Η θέση αυτή είναι η θέση που εντοπίζονται οι αποκολλήσεις βράχων. Ωστόσο όπως 

ήδη έχει αναφερθεί η κατασκευή των αναχωμάτων διέκοπτε την συνέχιση της 

πορείας των βράχων. Για αυτόν το λόγο τα αναχώματα αφαιρέθηκαν ως μη μόνιμα 

μέτρα ανάσχεσης. Η τροχιά που ακολούθησε ο κύβος παρουσιάζεται στην εικόνα 

που ακολουθεί. Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα 
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του κύβου, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η τελική 

κρούση του κύβου είναι στην βάση του φράχτη ανάσχεσης που έχει τοποθετηθεί 

στην στέψη του τοίχου. Η ταχύτητα κατά την κρούση είναι περί τα 29,8 m/sec. Στη 

συνέχεια ο κύβος αναπηδά και επιστρέφει στο υλικό επίχωσης. Ωστόσο αυτή η 

επιστροφή του κύβου δεν είναι ρεαλιστική καθώς ο φράχτης δεν είναι δύσκαμπτος 

όπως έχει προσομοιωθεί στο πρόγραμμα. Η συνέχεια της πορείας του βράχου 

πέραν του φράχτη δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτική της 

πραγματικότητας. Η ενέργεια πρόσκρουσης του κύβου υπολογίζεται στην συνέχεια. 

 

Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε ο κύβος από τη θέση 1 

Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής του κύβου και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα του κύβου. Από το διάγραμμα αυτό 

γίνεται φανερή η ύπαρξη μεγάλου αριθμού προσκρούσεων κατά την πορεία του 

τεμαχίου. Παρατηρείται επίσης η επιβράδυνση του τεμαχίου όταν προσκρούει στον 

φράχτη. Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν είναι 

αξιόπιστα. 
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Διάγραμμα 6.17: Ταχύτητα του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν 

είναι αξιόπιστα. 

 

Διάγραμμα 6.18: Μετατόπιση του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Η περιστροφή του τεμαχίου λαμβάνει μεγάλες τιμές διατηρώντας της για αρκετά 

βήματα υπολογισμού, φανερώνοντας την συνεχή περιστροφή του. Η παρατήρηση 

αυτή είναι γενικά λογική λόγω της συμμετρίας του κύβου ως προς τους τρεις άξονες. 

Το γκρι πλαίσιο επισκιάζει την περιοχή που τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα. 
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Διάγραμμα 6.19: Περιστροφή του κύβου σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανείς οι λεπτομέρειες των τελικών κρούσεων του βράχου. Από την άποψη 

αύτη από Βορρά είναι ευδιάκριτη ο πρόσκρουση του κύβου στον φράχτη. 

Εικόνα 6.6: Πρόσκρουση του κύβου στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 1 
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Για να υπολογιστεί η ενέργεια πρόσκρουσης του τεμαχίου στον φράχτη 

κατασκευάζεται το ακόλουθο διάγραμμα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 

τεμαχίου σε κάθε βήμα υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η 

ενέργεια πρόσκρουσης που υπολογίζεται κατά την πρόσκρουση στον φράχτη είναι 

περίπου 1000kJ. 

 

 

Διάγραμμα 6.20: Κινητική ενέργεια του κύβου (Θέση 1) 

 

Η πρόσκρουση του τεμαχίου στον φράχτη γίνεται με μεγάλη κινητική ενέργεια. 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γεωμετρία αυτή αποτελεί συντηρητική εκτίμηση, 

ενώ στη περιοχή γενικά συναντώνται πεπλατυσμένα τεμάχια μεγάλου μεγέθους. 

Έχουν εντοπιστεί και τεμάχια που προσεγγίζουν κυβικό σχήμα, αλλά πολύ 

μικρότερου μεγέθους. 

 

6.3.3 Πτώση Σφαίρας 

Η θέση αυτή είναι η θέση που εντοπίζονται οι αποκολλήσεις βράχων. Ωστόσο όπως 

ήδη έχει αναφερθεί η κατασκευή των αναχωμάτων διέκοπτε την συνέχιση της 

πορείας των βράχων. Για αυτόν το λόγο τα αναχώματα αφαιρέθηκαν ως μη μόνιμα 

μέτρα ανάσχεσης. Η τροχιά που ακολούθησε η σφαίρα παρουσιάζεται στην εικόνα 

που ακολουθεί. Το χρώμα του ίχνους της τροχιάς υποδεικνύει την στιγμιαία ταχύτητα 

της σφαίρας, ενώ οι τιμές παρουσιάζονται στο υπόμνημα που παρατίθεται. Η σφαίρα 

περνά πάνω από τον φράχτη ανάσχεσης. Η ταχύτητα που έχει αναπτύξει η σφαίρα 

όταν περνά τον τοίχο είναι περί τα 36,9 m/sec. Η εξέλιξη της κινητικής ενέργειας του 

τεμαχίου αναλύεται στην συνέχεια.  
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Εικόνα 6.6: Τροχιά που ακολούθησε η σφαίρα από τη θέση 1 

 Κατά τα χρονικά βήματα υπολογισμού γινόταν καταγραφή της ταχύτητας της 

μετατόπισης και της περιστροφής στης σφαίρας και για τις τρεις διευθύνσεις. Στο 

ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα  της σφαίρας.  

 

 

Διάγραμμα 6.21: Ταχύτητα της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 
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Η μετατόπιση του τεμαχίου και για τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 6.22: Μετατόπιση της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Η περιστροφή του τεμαχίου αναπτύσσεται περιοδικά λόγω της κύλισης του στην 

επιφάνεια του πρανούς. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη λόγω του σφαιρικού 

σχήματος. 

 

Διάγραμμα 6.22: Περιστροφή της σφαίρας σε τρεις διευθύνσεις (Θέση 1) 

 

Θέτοντας ως θέση παρατήρησης την περιοχή της επίχωσης πίσω από τον τοίχο, 

είναι εμφανής η πορεία της σφαίρας πάνω από τον φράχτη. Η τροχιά της σφαίρας 

είναι περίπου 4m πάνω από την στέψη του φράχτη. 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

132 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Εικόνα 6.6: Άποψη της σφαίρας στην περιοχή του τοίχου από τη θέση 1 

 

Για να υπολογιστεί η ενέργεια του τεμαχίου κατασκευάζεται το ακόλουθο διάγραμμα 

μεταβολής της κινητικής ενέργειας του τεμαχίου σε κάθε βήμα υπολογισμού 

λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του τεμαχίου. Η κινητική ενέργεια που έχει αποκτήσει η 

σφαίρα όταν περνά πάνω από τον τοίχο είναι περίπου 800kJ. 

 

Διάγραμμα 6.23: Κινητική ενέργεια της σφαίρας (Θέση 1) 
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Το τεμάχιο σφαιρικής γεωμετρίας αποτελεί εξαιρετικά συντηρητική υπόθεση και 

εξετάζεται μόνο γιατί είναι συνήθης γεωμετρία σε προγράμματα ανάλυσης 

βραχοπτώσεων. Ειδικότερα στην συγκεκριμένη περίπτωση που έχει γίνει και η 

υπόθεση καταστροφής των αναχωμάτων.  

6.4 Συσχέτιση μεγέθους κύβου και κινητικής ενέργειας 

 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συσχέτιση της κινητικής ενέργειας κυβικού τεμάχους που 

κινείται με ταχύτητα 28m/sec. Δεδομένης της ταχύτητας του τεμάχους, η συσχέτιση 

γίνεται ως προς το μέγεθος αυτού. Η ταχύτητα αυτή επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη 

την ταχύτητα που υπολογίστηκε από τις αναλύσεις με χρήση κυβικού τεμάχους. Στο 

διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται κινητική ενέργεια του κύβου σε συνάρτηση 

με την ακμή της πλευράς του. 

 

Διάγραμμα 6.24: Κινητική ενέργεια κύβου σε συνάρτηση με το μέγεθος του 

Είναι εμφανής η γεωμετρική αύξηση την κινητικής ενέργειας με την αύξηση της ακμής 

του κύβου. Εδώ σημειώνεται ότι τα κυβικά τεμάχια που βρέθηκαν επιτόπου είχαν 

ακμή 0,25m. 
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Εικόνα 6.6: Βράχος κυβικού σχήματος στην περιοχή διερεύνησης (Λάλος, 2013) 

6.5 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο έγινε προσομοίωση των μόνιμων μέτρων ανάσχεσης που 

τοποθετήθηκαν στη περιοχή διερεύνησης. Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν την 

κατασκευή τοίχου μήκους 340m και ύψους 5m που φέρει φράχτη ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων δυναμικότητας περίπου 200kJ και ύψους 4m στη στέψη του.  

Εξετάστηκαν δύο συντηρητικά σενάρια που θεωρήθηκαν ως τα πιο πιθανά από τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων με χρήση των άμεσων μέτρων ανάσχεσης που 

προσομοιώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το πρώτο περιλαμβάνει αποκόλληση 

τεμαχίου από τη θέση 4, που ήδη έχει βρεθεί ότι οι βράχοι δεν σταματάνε στα 

αναχώματα που έχουν κατασκευαστεί. Το δεύτερο περιλαμβάνει την αποκόλληση 

τεμαχίου από τη θέση 1 θεωρώντας ότι τα αναχώματα έχουν καταστραφεί. Και στις 

δύο περιπτώσεις έγινε ανάλυση με χρήση τριών τεμαχίων. Τα τεμάχια αυτά ήταν ο 

βράχος πεπλατυσμένου σχήματος της κατάπτωσης του 2008, ο κύβος 

αποστρογγυλεμένων ακμών πλευράς 1m και σφαίρα διαμέτρου 1m. 

Κάνοντας χρήση του βράχου πεπλατυσμένου σχήματος, που αποτελεί και την 

συνήθη γεωμετρία των βράχων που εντοπίζονται στην περιοχή, βρέθηκε ότι οι 

βράχοι και από τις δύο θέσεις αποκόλλησης προσκρούουν στο υλικό επίχωσης του 

τοίχου. Η πρόσκρουση αυτή αποσβένει το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικής 

ενέργειας του βράχου. Αποτέλεσμα της κρούσης αυτής είναι η εν συνεχεία μικρή 

αναπήδηση του βράχου προς τον τοίχο. Η χρήση μικρότερου συντελεστή 

αναπήδησης στο υλικό επίχωσης θα περιόριζε το μέγεθος της αναπήδησης. 

Κατά το δεύτερο σενάριο, γίνεται χρήση κυβικών τεμαχίων, που έχουν εντοπιστεί στη 

περιοχή. Τα τεμάχια αυτά ήταν μεγέθους ακμής 1m, γεγονός που καθιστά την 

συγκεκριμένη διερεύνηση συντηρητική. Και στις δύο περιπτώσεις ο κύβος 

προσκρούει στον φράχτη ανάσχεσης με μεγάλη κινητική ενέργεια. Ωστόσο, η 

πιθανότητα  εμφάνισης του συγκεκριμένου σεναρίου κρίνεται εξαιρετικά μικρή. 

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων με κυβικά τεμάχια έγινε περαιτέρω 

συσχέτιση του μεγέθους του τεμαχίου και της κινητικής ενέργειας του. Η επίδραση 
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του μεγέθους του κύβου στην τελικά αναπτυσσόμενη μέγιστη κινητική ενέργεια είναι 

εξαιρετικά μεγάλη. 

Το τελευταίο σενάριο αποτελεί την πιο συντηρητική περίπτωση που μπορεί να 

θεωρηθεί κατά της ανάλυση βραχοπτώσεων με χρήση κυκλικής γεωμετρίας. Η 

περίπτωση αυτή δεν μπορεί να θωρηθεί ρεαλιστικό σενάριο ειδικότερα στην 

συγκεκριμένη περίπτωση που τα τεμάχια που βρέθηκαν επιτόπου δεν προσεγγίζουν 

σφαιρικές γεωμετρίες. Ωστόσο, φανερώνει το πόσο συντηρητικές είναι οι αναλύσεις 

με κυκλικά – σφαιρικά τεμάχια που χρησιμοποιούνται συνήθως στις αναλύσεις 

βραχοπτώσεων. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω συμπεράσματα αποτελούν 

αποτελέσματα αναλύσεων που εμπεριέχουν απλοποιήσεις σε κρίσιμες παραμέτρους 

του προβλήματος όπως το ακριβές ανάγλυφο του πρανούς και η ύπαρξη θαμνώδους 

βλάστησης. Πάραυτα, ο βαθμός ακρίβειας των αναλύσεων εκτιμάται ότι είναι 

επαρκής για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Λεπτομερή συμπεράσματα που αφορούν το περιεχόμενο του παρουσιάζονται σε 

κάθε κεφάλαιο. Συνολικά, ως συμπεράσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να 

αναφερθούν τα ακόλουθα. 

7.1 Λειτουργία κώδικα 

 
Μέσω των παραμετρικών αναλύσεων και κάνοντας χρήση του υστερητικού μοντέλου 

επαφής ο κώδικας καταφέρνει να υπολογίσει τον επιδιωκόμενο συντελεστή 

αναπήδησης. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση του συντελεστή αναπήδησης με 

την ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό έγινε χρήση της ενσωματωμένης στον κώδικα 

γλώσσας προγραμματισμού FISH ώστε ο συντελεστής αναπήδησης να απομειώνεται 

όσο αυξάνεται η ταχύτητα πρόσκρουσης. 

Κατά τις ανάστροφες αναλύσεις και τις αναλύσεις συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων ανάσχεσης τα αποτελέσματα κρίνονται συσχετίζοντας άμεσα με τα δεδομένα 

εισαγωγής και την γεωμετρία του τεμαχίου. Τα τελικά υπολογιζόμενα μεγέθη 

κρίνονται εν γένει ρεαλιστικά, τηρουμένων των απλουστευτικών παραδοχών. 

7.2 Αποτελέσματα αναλύσεων 
 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των αναλύσεων, οι προσομοιώσεις 

συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα ανάσχεσης δείχνουν ότι για την συνήθη γεωμετρία 

τεμαχίων της περιοχής διερεύνησης τα τεμάχη συγκρατούνται από τα μέτρα 

ανάσχεσης. Για τα πιο συντηρητικής γεωμετρίας τεμάχια που εξετάστηκαν, τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων καταλήγουν σε υπολογισθείσες τροχιές και 

πέραν της στέψης του τοίχου. 

   

Τέλος, τα σφαιρικά τεμάχη κρίνονται ως εξαιρετικά συντηρητικά και δεν αξιολογούνται 

εκτενώς. Ωστόσο, φανερώνουν ότι οι αναλύσεις σε δύο διαστάσεις με κυκλικά 

τεμάχια είναι εξαιρετικά συντηρητικές.  

 

Εδώ σημειώνεται ότι από την επίσκεψη στην περιοχή εντοπίσθηκαν συγκεντρωμένα 

νερά μπροστά από τον τοίχο. Είναι λογικό ότι μετά την κατασκευή του τοίχου η 

απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από τον δρόμο με δυσκολεύεται με αποτέλεσμα 

να αναμένεται συσσώρευση των υδάτων στην εσωτερική του πλευρά. 

 

7.3 Προτάσεις για έρευνα 
Βασικός περιορισμός των αναλύσεων της παρούσας εργασίας είναι η ακρίβεια των 

γεωμετρικών του στοιχείων (τοπογραφικό, βραχώδες τεμάχιο) και η κατανομή των 

γεωυλικών και της θαμνώδους βλάστησης της περιοχής. Λεπτομερής αποτύπωση 

των προαναφερθέντων με σύγχρονες μεθόδους όπως φωτογραμμετρία ή 

τρισδιάστατη σάρωση με laser θα οδηγούσαν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

Ιδανικά, η προσομοίωση του βραχώδους τεμαχίου και του ανάγλυφου ως 

συσσωματώματα δύναται να συμπεριλάβει στο προσομοίωμα την θραύση του 

τεμαχίου κατά τις προσκρούσεις και την σημαντική παραμόρφωση του ανάγλυφου. 

Εδώ σημειώνεται ότι τα παραπάνω απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ. 
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vi (m/sec) ai (
o
) ti(m/sec) ni(m/sec) dp_en (‐) μ (‐) tr(m/sec) nr(m/sec) vr (m/sec) ncor tcor kcor ar (

o
)

1 2,50 90,00 0,00 2,50 0,80 0,00 0,00 1,78 1,78 0,71 1,00 0,71 90,00

2 2,50 90,00 0,00 2,50 0,60 0,00 0,00 1,35 1,35 0,54 1,00 0,54 90,00

3 2,50 90,00 0,00 2,50 0,40 0,00 0,00 0,93 0,93 0,37 1,00 0,37 90,00

4 5,00 90,00 0,00 5,00 0,80 0,00 0,00 2,96 2,96 0,59 1,00 0,59 90,00

5 5,00 90,00 0,00 5,00 0,60 0,00 0,00 2,27 2,27 0,45 1,00 0,45 90,00

6 5,00 90,00 0,00 5,00 0,40 0,00 0,00 1,56 1,56 0,31 1,00 0,31 90,00

7 7,50 90,00 0,00 7,50 0,80 0,00 0,00 3,51 3,51 0,47 1,00 0,47 90,00

8 7,50 90,00 0,00 7,50 0,60 0,00 0,00 2,70 2,70 0,36 1,00 0,36 90,00

9 7,50 90,00 0,00 7,50 0,40 0,00 0,00 1,83 1,83 0,24 1,00 0,24 90,00

10 10,00 90,00 0,00 10,00 0,80 0,00 0,00 3,66 3,66 0,37 1,00 0,37 90,00

11 10,00 90,00 0,00 10,00 0,60 0,00 0,00 2,78 2,78 0,28 1,00 0,28 90,00

12 10,00 90,00 0,00 10,00 0,40 0,00 0,00 1,86 1,86 0,19 1,00 0,19 90,00

13 12,50 90,00 0,00 12,50 0,80 0,00 0,00 3,55 3,55 0,28 1,00 0,28 90,00

14 12,50 90,00 0,00 12,50 0,60 0,00 0,00 2,67 2,67 0,21 1,00 0,21 90,00

15 12,50 90,00 0,00 12,50 0,40 0,00 0,00 1,77 1,77 0,14 1,00 0,14 90,00

16 15,00 90,00 0,00 15,00 0,80 0,00 0,00 3,33 3,33 0,22 1,00 0,22 90,00

17 15,00 90,00 0,00 15,00 0,60 0,00 0,00 2,49 2,49 0,17 1,00 0,17 90,00

18 15,00 90,00 0,00 15,00 0,40 0,00 0,00 1,64 1,64 0,11 1,00 0,11 90,00

19 17,50 90,00 0,00 17,50 0,80 0,00 0,00 3,07 3,07 0,18 1,00 0,18 90,00

20 17,50 90,00 0,00 17,50 0,60 0,00 0,00 2,29 2,29 0,13 1,00 0,13 90,00

21 17,50 90,00 0,00 17,50 0,40 0,00 0,00 1,51 1,51 0,09 1,00 0,09 90,00

22 20,00 90,00 0,00 20,00 0,80 0,00 0,00 2,82 2,82 0,14 1,00 0,14 90,00

23 20,00 90,00 0,00 20,00 0,60 0,00 0,00 2,10 2,10 0,10 1,00 0,10 90,00

24 20,00 90,00 0,00 20,00 0,40 0,00 0,00 1,39 1,39 0,07 1,00 0,07 90,00

25 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,00 0,65 1,31 1,46 0,54 1,00 0,58 63,70

26 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,10 0,40 1,31 1,37 0,54 0,61 0,55 73,15

27 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,20 0,47 1,31 1,39 0,54 0,72 0,56 70,40

28 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,30 0,54 1,31 1,41 0,54 0,83 0,57 67,77

29 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,40 0,57 1,31 1,43 0,54 0,88 0,57 66,43

30 2,50 75,00 0,65 2,41 0,60 0,50 0,59 1,31 1,44 0,54 0,92 0,58 65,56

31 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,00 1,29 2,22 2,57 0,46 1,00 0,51 59,80

32 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,10 0,79 2,22 2,36 0,46 0,61 0,47 70,38

33 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,20 0,90 2,22 2,40 0,46 0,69 0,48 68,06

34 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,30 1,04 2,22 2,45 0,46 0,80 0,49 65,02

35 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,40 1,12 2,22 2,49 0,46 0,86 0,50 63,30

36 5,00 75,00 1,29 4,83 0,60 0,50 1,18 2,22 2,52 0,46 0,91 0,50 62,14

37 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,00 1,94 2,67 3,30 0,37 1,00 0,44 54,02

38 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,10 1,21 2,67 2,93 0,37 0,62 0,39 65,71

39 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,20 1,31 2,67 2,98 0,37 0,68 0,40 63,82

40 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,30 1,53 2,67 3,08 0,37 0,79 0,41 60,26

41 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,40 1,67 2,67 3,15 0,37 0,86 0,42 58,02

42 7,50 75,00 1,94 7,24 0,60 0,50 1,77 2,67 3,21 0,37 0,91 0,43 56,48

43 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,00 2,59 2,79 3,80 0,29 1,00 0,38 47,11

44 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,10 1,64 2,79 3,23 0,29 0,63 0,32 59,51

45 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,20 1,74 2,79 3,29 0,29 0,67 0,33 58,00

46 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,30 2,01 2,79 3,43 0,29 0,78 0,34 54,22

47 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,40 2,21 2,79 3,56 0,29 0,86 0,36 51,54

48 10,00 75,00 2,59 9,66 0,60 0,50 2,37 2,79 3,66 0,29 0,92 0,37 49,60

49 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,00 3,24 2,70 4,22 0,22 1,00 0,34 39,88

50 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,10 2,09 2,70 3,42 0,22 0,65 0,27 52,27

51 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,20 2,22 2,70 3,49 0,22 0,68 0,28 50,67

52 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,30 2,52 2,70 3,69 0,22 0,78 0,30 47,03

53 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,40 2,78 2,70 3,87 0,22 0,86 0,31 44,24

54 12,50 75,00 3,24 12,07 0,60 0,50 2,96 2,70 4,01 0,22 0,91 0,32 42,44

55 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,00 3,88 2,53 4,63 0,17 1,00 0,31 33,09

56 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,10 2,55 2,53 3,59 0,17 0,66 0,24 44,73

57 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,20 2,75 2,53 3,74 0,17 0,71 0,25 42,63

58 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,30 3,07 2,53 3,98 0,17 0,79 0,27 39,53

59 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,40 3,30 2,53 4,16 0,17 0,85 0,28 37,48

60 15,00 75,00 3,88 14,49 0,60 0,50 3,48 2,53 4,30 0,17 0,90 0,29 36,01

61 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,00 4,53 2,33 5,10 0,14 1,00 0,29 27,26

62 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,10 3,02 2,33 3,82 0,14 0,67 0,22 37,71

63 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,20 3,29 2,33 4,04 0,14 0,73 0,23 35,34

64 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,30 3,58 2,33 4,27 0,14 0,79 0,24 33,14

65 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,40 3,75 2,33 4,42 0,14 0,83 0,25 31,91

66 17,50 75,00 4,53 16,90 0,60 0,50 3,90 2,33 4,55 0,14 0,86 0,26 30,87

67 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,00 5,18 2,15 5,60 0,11 1,00 0,28 22,52

68 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,10 3,48 2,15 4,09 0,11 0,67 0,20 31,64

69 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,20 3,84 2,15 4,40 0,11 0,74 0,22 29,23

70 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,30 4,02 2,15 4,56 0,11 0,78 0,23 28,11

71 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,40 4,15 2,15 4,67 0,11 0,80 0,23 27,38

72 20,00 75,00 5,18 19,32 0,60 0,50 4,25 2,15 4,76 0,11 0,82 0,24 26,78

73 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,00 1,25 1,19 1,72 0,55 1,00 0,69 43,54

74 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,10 0,92 1,19 1,50 0,55 0,74 0,60 52,19

75 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,20 0,77 1,19 1,41 0,55 0,61 0,57 57,17

76 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,30 0,80 1,19 1,43 0,55 0,64 0,57 56,08

77 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,40 0,88 1,19 1,48 0,55 0,70 0,59 53,58

78 2,50 60,00 1,25 2,17 0,60 0,50 0,96 1,19 1,53 0,55 0,77 0,61 50,96

79 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,00 2,50 2,07 3,25 0,48 1,00 0,65 39,69

80 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,10 1,88 2,07 2,80 0,48 0,75 0,56 47,82

81 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,20 1,53 2,07 2,58 0,48 0,61 0,52 53,51

82 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,30 1,56 2,07 2,60 0,48 0,63 0,52 52,97

83 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,40 1,69 2,07 2,68 0,48 0,68 0,54 50,80

84 5,00 60,00 2,50 4,33 0,60 0,50 1,86 2,07 2,79 0,48 0,74 0,56 48,14

85 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,00 3,75 2,58 4,55 0,40 1,00 0,61 34,49

86 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,10 2,88 2,58 3,86 0,40 0,77 0,52 41,84

87 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,20 2,33 2,58 3,47 0,40 0,62 0,46 47,87

88 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,30 2,34 2,58 3,48 0,40 0,62 0,46 47,72

89 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,40 2,49 2,58 3,58 0,40 0,66 0,48 45,99

90 7,50 60,00 3,75 6,50 0,60 0,50 2,72 2,58 3,74 0,40 0,72 0,50 43,49

91 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,00 5,00 2,77 5,72 0,32 1,00 0,57 28,99

92 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,10 3,91 2,77 4,79 0,32 0,78 0,48 35,31

93 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,20 3,16 2,77 4,21 0,32 0,63 0,42 41,21

94 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,30 3,16 2,77 4,20 0,32 0,63 0,42 41,29

95 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,40 3,30 2,77 4,31 0,32 0,66 0,43 39,98

a/a
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a/a

96 10,00 60,00 5,00 8,66 0,60 0,50 3,55 2,77 4,51 0,32 0,71 0,45 37,93

97 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,00 6,25 2,76 6,83 0,26 1,00 0,55 23,84

98 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,10 4,97 2,76 5,69 0,26 0,80 0,46 29,04

99 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,20 4,03 2,76 4,88 0,26 0,64 0,39 34,44

100 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,30 4,02 2,76 4,87 0,26 0,64 0,39 34,51

101 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,40 4,18 2,76 5,01 0,26 0,67 0,40 33,44

102 12,50 60,00 6,25 10,83 0,60 0,50 4,44 2,76 5,23 0,26 0,71 0,42 31,87

103 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,00 7,50 2,64 7,95 0,20 1,00 0,53 19,41

104 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,10 6,05 2,64 6,60 0,20 0,81 0,44 23,59

105 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,20 4,91 2,64 5,58 0,20 0,65 0,37 28,29

106 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,30 4,92 2,64 5,59 0,20 0,66 0,37 28,23

107 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,40 5,12 2,64 5,76 0,20 0,68 0,38 27,28

108 15,00 60,00 7,50 12,99 0,60 0,50 5,42 2,64 6,03 0,20 0,72 0,40 26,00

109 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,00 8,75 2,48 9,09 0,16 1,00 0,52 15,80

110 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,10 7,13 2,48 7,55 0,16 0,82 0,43 19,14

111 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,20 5,80 2,48 6,31 0,16 0,66 0,36 23,10

112 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,30 5,86 2,48 6,36 0,16 0,67 0,36 22,90

113 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,40 6,13 2,48 6,61 0,16 0,70 0,38 22,00

114 17,50 60,00 8,75 15,16 0,60 0,50 6,48 2,48 6,94 0,16 0,74 0,40 20,91

115 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,00 10,00 2,30 10,26 0,13 1,00 0,51 12,96

116 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,10 8,22 2,30 8,54 0,13 0,82 0,43 15,63

117 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,20 6,70 2,30 7,09 0,13 0,67 0,35 18,94

118 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,30 6,82 2,30 7,20 0,13 0,68 0,36 18,64

119 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,40 7,18 2,30 7,54 0,13 0,72 0,38 17,77

120 20,00 60,00 10,00 17,32 0,60 0,50 7,55 2,30 7,90 0,13 0,76 0,39 16,94

121 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,00 1,77 0,99 2,02 0,56 1,00 0,81 29,16

122 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,10 1,50 0,99 1,79 0,56 0,85 0,72 33,36

123 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,20 1,23 0,99 1,58 0,56 0,69 0,63 38,76

124 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,30 1,09 0,99 1,47 0,56 0,62 0,59 42,03

125 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,40 1,09 0,99 1,47 0,56 0,62 0,59 42,16

126 2,50 45,00 1,77 1,77 0,60 0,50 1,12 0,99 1,49 0,56 0,64 0,60 41,28

127 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,00 3,54 1,79 3,96 0,51 1,00 0,79 26,90

128 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,10 3,02 1,79 3,51 0,51 0,85 0,70 30,74

129 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,20 2,50 1,79 3,07 0,51 0,71 0,61 35,69

130 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,30 2,20 1,79 2,83 0,51 0,62 0,57 39,25

131 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,40 2,16 1,79 2,81 0,51 0,61 0,56 39,65

132 5,00 45,00 3,54 3,54 0,60 0,50 2,21 1,79 2,85 0,51 0,63 0,57 39,03

133 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,00 5,30 2,34 5,80 0,44 1,00 0,77 23,85

134 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,10 4,56 2,34 5,13 0,44 0,86 0,68 27,19

135 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,20 3,82 2,34 4,49 0,44 0,72 0,60 31,52

136 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,30 3,33 2,34 4,07 0,44 0,63 0,54 35,17

137 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,40 3,25 2,34 4,01 0,44 0,61 0,53 35,79

138 7,50 45,00 5,30 5,30 0,60 0,50 3,30 2,34 4,04 0,44 0,62 0,54 35,43

139 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,00 7,07 2,65 7,55 0,38 1,00 0,76 20,57

140 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,10 6,14 2,65 6,69 0,38 0,87 0,67 23,38

141 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,20 5,21 2,65 5,84 0,38 0,74 0,58 27,02

142 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,30 4,50 2,65 5,23 0,38 0,64 0,52 30,52

143 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,40 4,38 2,65 5,12 0,38 0,62 0,51 31,23

144 10,00 45,00 7,07 7,07 0,60 0,50 4,41 2,65 5,14 0,38 0,62 0,51 31,07

145 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,00 8,84 2,78 9,26 0,31 1,00 0,74 17,44

146 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,10 7,73 2,78 8,22 0,31 0,87 0,66 19,75

147 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,20 6,63 2,78 7,19 0,31 0,75 0,57 22,73

148 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,30 5,72 2,78 6,36 0,31 0,65 0,51 25,90

149 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,40 5,55 2,78 6,20 0,31 0,63 0,50 26,58

150 12,50 45,00 8,84 8,84 0,60 0,50 5,57 2,78 6,22 0,31 0,63 0,50 26,51

151 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,00 10,61 2,77 10,96 0,26 1,00 0,73 14,64

152 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,10 9,35 2,77 9,75 0,26 0,88 0,65 16,50

153 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,20 8,10 2,77 8,56 0,26 0,76 0,57 18,88

154 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,30 6,98 2,77 7,51 0,26 0,66 0,50 21,65

155 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,40 6,76 2,77 7,30 0,26 0,64 0,49 22,30

156 15,00 45,00 10,61 10,61 0,60 0,50 6,77 2,77 7,32 0,26 0,64 0,49 22,24

157 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,00 12,37 2,68 12,66 0,22 1,00 0,72 12,23

158 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,10 10,97 2,68 11,30 0,22 0,89 0,65 13,74

159 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,20 9,57 2,68 9,94 0,22 0,77 0,57 15,66

160 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,30 8,26 2,68 8,68 0,22 0,67 0,50 18,00

161 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,40 8,00 2,68 8,44 0,22 0,65 0,48 18,54

162 17,50 45,00 12,37 12,37 0,60 0,50 8,05 2,68 8,48 0,22 0,65 0,48 18,44

163 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,00 14,14 2,56 14,37 0,18 1,00 0,72 10,25

164 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,10 12,60 2,56 12,86 0,18 0,89 0,64 11,47

165 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,20 11,06 2,56 11,35 0,18 0,78 0,57 13,01

166 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,30 9,56 2,56 9,90 0,18 0,68 0,49 14,97

167 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,40 9,27 2,56 9,61 0,18 0,66 0,48 15,42

168 20,00 45,00 14,14 14,14 0,60 0,50 9,35 2,56 9,69 0,18 0,66 0,48 15,29

169 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,00 2,17 0,71 2,28 0,57 1,00 0,91 18,14

170 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,10 1,97 0,71 2,10 0,57 0,91 0,84 19,78

171 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,20 1,78 0,71 1,92 0,57 0,82 0,77 21,72

172 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,30 1,59 0,71 1,74 0,57 0,73 0,70 24,07

173 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,40 1,41 0,71 1,58 0,57 0,65 0,63 26,72

174 2,50 30,00 2,17 1,25 0,60 0,50 1,35 0,71 1,52 0,57 0,62 0,61 27,77

175 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,00 4,33 1,35 4,54 0,54 1,00 0,91 17,31

176 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,10 3,95 1,35 4,18 0,54 0,91 0,84 18,85

177 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,20 3,58 1,35 3,82 0,54 0,83 0,76 20,67

178 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,30 3,20 1,35 3,47 0,54 0,74 0,69 22,86

179 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,40 2,84 1,35 3,14 0,54 0,66 0,63 25,44

180 5,00 30,00 4,33 2,50 0,60 0,50 2,69 1,35 3,01 0,54 0,62 0,60 26,61

181 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,00 6,50 1,87 6,76 0,50 1,00 0,90 16,10

182 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,10 5,95 1,87 6,24 0,50 0,92 0,83 17,49

183 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,20 5,40 1,87 5,72 0,50 0,83 0,76 19,14

184 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,30 4,85 1,87 5,20 0,50 0,75 0,69 21,12

185 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,40 4,31 1,87 4,70 0,50 0,66 0,63 23,52

186 7,50 30,00 6,50 3,75 0,60 0,50 4,06 1,87 4,47 0,50 0,62 0,60 24,79

187 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,00 8,66 2,27 8,95 0,45 1,00 0,90 14,68

188 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,10 7,96 2,27 8,27 0,45 0,92 0,83 15,92

189 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,20 7,25 2,27 7,60 0,45 0,84 0,76 17,38

190 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,30 6,55 2,27 6,93 0,45 0,76 0,69 19,12
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Ταχύτητα 

πρόσπτωσης

Γωνία 

πρόσπτωσης

Εφαπτομενική 

ταχύτητα 

πρόσπτωσης

Ορθή 

ταχύτητα 

πρόσπτωσης

Επιδιωκόμενος 

συντελεστής 

αναπήδησης

Συντελεστής 

τριβής

Εφαπτομενική 

ταχύτητα 

αναπήδησης

Ορθή 

ταχύτητα 

αναπήδησης

Tαχύτητα 

αναπήδησης

Ορθός 

συντελεστής 

αναπήδησης

Εφαπτομενικός 

συντελεστής 

αναπήδησης

Kινηματικός 

συντελεστής 

αναπήδησης

Γωνία 

αναπήδησης

vi (m/sec) ai (
o
) ti(m/sec) ni(m/sec) dp_en (‐) μ (‐) tr(m/sec) nr(m/sec) vr (m/sec) ncor tcor kcor ar (

o
)

a/a

191 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,40 5,84 2,27 6,27 0,45 0,67 0,63 21,22

192 10,00 30,00 8,66 5,00 0,60 0,50 5,46 2,27 5,91 0,45 0,63 0,59 22,58

193 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,00 10,83 2,54 11,12 0,41 1,00 0,89 13,19

194 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,10 9,98 2,54 10,30 0,41 0,92 0,82 14,26

195 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,20 9,13 2,54 9,48 0,41 0,84 0,76 15,52

196 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,30 8,29 2,54 8,67 0,41 0,77 0,69 17,02

197 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,40 7,44 2,54 7,86 0,41 0,69 0,63 18,83

198 12,50 30,00 10,83 6,25 0,60 0,50 6,89 2,54 7,35 0,41 0,64 0,59 20,21

199 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,00 12,99 2,70 13,27 0,36 1,00 0,88 11,74

200 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,10 12,01 2,70 12,31 0,36 0,92 0,82 12,66

201 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,20 11,04 2,70 11,36 0,36 0,85 0,76 13,74

202 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,30 10,06 2,70 10,42 0,36 0,77 0,69 15,02

203 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,40 9,09 2,70 9,48 0,36 0,70 0,63 16,54

204 15,00 30,00 12,99 7,50 0,60 0,50 8,37 2,70 8,79 0,36 0,64 0,59 17,87

205 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,00 15,16 2,77 15,41 0,32 1,00 0,88 10,37

206 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,10 14,06 2,77 14,33 0,32 0,93 0,82 11,16

207 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,20 12,96 2,77 13,26 0,32 0,86 0,76 12,08

208 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,30 11,87 2,77 12,19 0,32 0,78 0,70 13,16

209 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,40 10,77 2,77 11,12 0,32 0,71 0,64 14,44

210 17,50 30,00 15,16 8,75 0,60 0,50 9,88 2,77 10,26 0,32 0,65 0,59 15,68

211 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,00 17,32 2,78 17,54 0,28 1,00 0,88 9,12

212 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,10 16,11 2,78 16,35 0,28 0,93 0,82 9,80

213 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,20 14,91 2,78 15,17 0,28 0,86 0,76 10,57

214 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,30 13,70 2,78 13,98 0,28 0,79 0,70 11,48

215 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,40 12,50 2,78 12,80 0,28 0,72 0,64 12,55

216 20,00 30,00 17,32 10,00 0,60 0,50 11,43 2,78 11,77 0,28 0,66 0,59 13,68

217 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,00 2,41 0,37 2,44 0,57 1,00 0,98 8,75

218 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,10 2,31 0,37 2,34 0,57 0,96 0,94 9,13

219 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,20 2,21 0,37 2,25 0,57 0,92 0,90 9,53

220 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,30 2,11 0,37 2,15 0,57 0,88 0,86 9,98

221 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,40 2,01 0,37 2,05 0,57 0,83 0,82 10,46

222 2,50 15,00 2,41 0,65 0,60 0,50 1,91 0,37 1,95 0,57 0,79 0,78 11,00

223 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,00 4,83 0,73 4,88 0,57 1,00 0,98 8,63

224 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,10 4,63 0,73 4,69 0,57 0,96 0,94 9,00

225 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,20 4,43 0,73 4,49 0,57 0,92 0,90 9,40

226 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,30 4,23 0,73 4,30 0,57 0,88 0,86 9,83

227 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,40 4,03 0,73 4,10 0,57 0,84 0,82 10,31

228 5,00 15,00 4,83 1,29 0,60 0,50 3,83 0,73 3,90 0,57 0,79 0,78 10,83

229 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,00 7,24 1,08 7,32 0,55 1,00 0,98 8,45

230 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,10 6,95 1,08 7,03 0,55 0,96 0,94 8,80

231 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,20 6,65 1,08 6,74 0,55 0,92 0,90 9,18

232 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,30 6,36 1,08 6,45 0,55 0,88 0,86 9,60

233 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,40 6,06 1,08 6,16 0,55 0,84 0,82 10,06

234 7,50 15,00 7,24 1,94 0,60 0,50 5,77 1,08 5,87 0,55 0,80 0,78 10,56

235 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,00 9,66 1,39 9,76 0,54 1,00 0,98 8,19

236 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,10 9,27 1,39 9,37 0,54 0,96 0,94 8,53

237 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,20 8,88 1,39 8,99 0,54 0,92 0,90 8,90

238 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,30 8,49 1,39 8,61 0,54 0,88 0,86 9,30

239 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,40 8,10 1,39 8,22 0,54 0,84 0,82 9,74

240 10,00 15,00 9,66 2,59 0,60 0,50 7,71 1,39 7,84 0,54 0,80 0,78 10,22

241 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,00 12,07 1,67 12,19 0,52 1,00 0,98 7,90

242 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,10 11,60 1,67 11,72 0,52 0,96 0,94 8,22

243 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,20 11,12 1,67 11,24 0,52 0,92 0,90 8,57

244 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,30 10,64 1,67 10,77 0,52 0,88 0,86 8,94

245 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,40 10,16 1,67 10,30 0,52 0,84 0,82 9,36

246 12,50 15,00 12,07 3,24 0,60 0,50 9,68 1,67 9,83 0,52 0,80 0,79 9,81

247 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,00 14,49 1,92 14,62 0,50 1,00 0,97 7,56

248 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,10 13,92 1,92 14,06 0,50 0,96 0,94 7,86

249 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,20 13,36 1,92 13,50 0,50 0,92 0,90 8,19

250 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,30 12,79 1,92 12,94 0,50 0,88 0,86 8,55

251 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,40 12,23 1,92 12,38 0,50 0,84 0,83 8,93

252 15,00 15,00 14,49 3,88 0,60 0,50 11,66 1,92 11,82 0,50 0,81 0,79 9,36

253 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,00 16,90 2,14 17,04 0,47 1,00 0,97 7,20

254 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,10 16,26 2,14 16,40 0,47 0,96 0,94 7,48

255 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,20 15,61 2,14 15,76 0,47 0,92 0,90 7,79

256 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,30 14,96 2,14 15,11 0,47 0,89 0,86 8,12

257 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,40 14,32 2,14 14,47 0,47 0,85 0,83 8,48

258 17,50 15,00 16,90 4,53 0,60 0,50 13,67 2,14 13,84 0,47 0,81 0,79 8,88

259 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,00 19,32 2,31 19,46 0,45 1,00 0,97 6,83

260 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,10 18,59 2,31 18,74 0,45 0,96 0,94 7,09

261 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,20 17,87 2,31 18,02 0,45 0,92 0,90 7,38

262 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,30 17,14 2,31 17,30 0,45 0,89 0,86 7,69

263 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,40 16,42 2,31 16,58 0,45 0,85 0,83 8,02

264 20,00 15,00 19,32 5,18 0,60 0,50 15,69 2,31 15,86 0,45 0,81 0,79 8,39
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SurfacePFC3D 5.00
©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
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RockPFC3D 5.00
©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Clump 
Clumps (1092)

clump

147



CubePFC3D 5.00
©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Clump 
Clumps (744)

clump
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Kymi Back Analysis
Friction=0.1 dp_en=0.3PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (0)
No objects fit the plot criteria.

Particle Trace- clump  ID 1 (not present)
4.2511E+01
4.2500E+01
4.0000E+01
3.7500E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.1 dp_en=0.4PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (0)
No objects fit the plot criteria.

clump
Particle Trace- clump  ID 1 (not present)

4.2458E+01
4.0000E+01
3.7500E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.2 dp_en=0.3PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (0)
No objects fit the plot criteria.

Particle Trace- clump  ID 1 (not present)
3.8298E+01
3.7500E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.2 dp_en=0.4PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
3.8329E+01
3.7500E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.3 dp_en=0.3PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
3.5042E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.3 dp_en=0.4PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
3.5451E+01
3.5000E+01
3.2500E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.4 dp_en=0.3PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
3.0259E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
4.0576E-03
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Kymi Back Analysis
Friction=0.4 dp_en=0.4PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
3.1504E+01
3.0000E+01
2.7500E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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Kymi Back Analysis
Friction=0.5 dp_en=0.3PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
2.6193E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
1.6323E-03
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Kymi Back Analysis
Friction=0.5 dp_en=0.4PFC3D 5.00

©2015 Itasca Consulting Group, Inc.

Wall 
Facets (29472)

facets
Clump 

Clumps (1092)
clump

Particle Trace- clump  ID 1 
2.6095E+01
2.5000E+01
2.2500E+01
2.0000E+01
1.7500E+01
1.5000E+01
1.2500E+01
1.0000E+01
7.5000E+00
5.0000E+00
2.5000E+00
5.1155E-01
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
∆.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
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Kymi Wall
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Kymi Wall
Position 1 _ BallPFC3D 5.00
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