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Πξόινγνο 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζέκα ηελ, «Δθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζηχισλ κε ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαηεο κεζφδνπ αλάιπζεο γηα ηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη 

ζηχισλ». 

Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζε θάζε θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζπλνπηηθά, 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Κεθάιαην 1
ν
. Αλαιχεηαη ζε βάζνο ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ππφγεησλ εθζθαθψλ κε ηε 

κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ηφζν ε κέζνδνο εθηίκεζεο 

ηεο αληνρήο ηνπ ζηχινπ φζν θαη ηεο πθηζηάκελεο ηάζεο ζηνπο ζηχινπο. 

 Κεθάιαην 2
ν
. Αξρηθά, δίλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο θαη αλαιχεηαη ε κέζνδνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε κεηαμχ 2-D θαη 3-D αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα αλάιπζεο Midas GTS 2010. 

 Κεθάιαην 3
ν
. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο, Midas GTS. Έπεηηα, δεκηνπξγνχληαη 

νκάδεο αλαιχζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ θαη 

πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο πξνζνκνίσζεο ηνπο. 

 Κεθάιαην 4
ν
. Παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα εμαρζέληα απνηειέζκαηα φισλ 

ησλ νκάδσλ αλαιχζεσλ. 

 Κεθάιαην 5
ν
. πγθεληξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Αλδξέα Μπελάξδν, Λέθηνξα ηεο 

ζρνιήο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγψλ ηνπ ΔΜΠ, γηα ηελ θαζνξηζηηθή 

θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε πνπ κνπ παξείρε θαζψο, επίζεο, θαη γηα ηηο ζεκαληηθέο 

ζπκβνπιέο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γ. Καιηακπάθν, Καζεγεηή ηεο ζρνιήο 

Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγψλ ηνπ ΔΜΠ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

Ἀθιέρωζη 

Γηὰ ηνὺο ἐξσηεπκέλνπο πνὺ παληξεύηεθαλ 

Γηὰ ηὸ ζπίηη πνὺ ρηίζηεθε 

Γηὰ ηὰ παηδάθηα πνὺ κεγάισζαλ 

Γηὰ ηὰ πινῖα πνὺ ἄξαμαλ 

Γηὰ ηὴ κάρε πνὺ θεξδήζεθε 

Γηὰ ηὸλ ἄζσην πνὺ ἐπέζηξεςε 

Γηὰ ὅια ὅζα ηέιεησζαλ ρσξὶο ἐιπίδα πηά. 

 

Μαλφιεο Ἀλαγλσζηάθεο (Θεζζαινλίθε 1925 - Ἀζήλα 2005):  Ἰαηξὸο ἀθηηλνιφγνο, πνηεηὴο θαὶ  δνθηκηνγξάθνο. 

  



iii 
 

Πεξίιεςε 

Η δεκηνπξγία ππφγεησλ ρψξσλ κε ηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ (room and pillar 

method) ηπγράλεη επξείαο εθαξκνγήο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε εχξεζε ησλ βέιηηζησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ζηχισλ κε κεγίζηε αζθάιεηα θαη κε κέγηζηε δπλαηή ιεηηνπξγηθφηεηα 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο.  

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζηχισλ κε ηε ρξήζε ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, θαζψο κπνξεί λα 

πξνζνκνησζεί πην αμηφπηζηα ε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία ησλ εθζθαθψλ. Η αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δεκηνπξγία δηαθφξσλ κνληέισλ εμέηαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ παθέηνπ ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, MIDAS GTS. 

Δπηηπγράλεηαη έηζη, ε βειηίσζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο αλάιπζεο θαη θαηαλφεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ ππφ δηάθνξεο ζπλζήθεο γεσκεηξίαο θαη θφξηηζεο, ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε αληίζηνηρα ινγηζκηθά παθέηα δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο, 

αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ παθέην MIDAS GTS. 

Πην αλαιπηηθά ζηελ εξγαζία, πξαγκαηνπνηνχληαη παξακεηξηθέο αλαιχζεηο ρσξηζκέλεο ζε 

4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλαιχζεσλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ, ζε 

θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο αλαιχζεσλ κεηαβάιιεηαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο, φπσο, ε 

κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε (UCS), ν ιφγνο Wp/Hp θαη ην πιεπξηθφ θνξηίν πνπ αζθείηαη 

ζην ζηχιν ιφγσ ηεο ελίζρπζεο. ε θάζε νκάδα αλάιπζεο, εμεηάδεηαη ε επζηάζεηα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζηχισλ κέζσ ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Horizontal Displacement), 

ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο (Factor of Safety) θαη ησλ αζηνρηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ δείρλνπλ φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ UCS θαη ηνπ ιφγνπ 

Wp/Hp επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, ελψ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ελίζρπζεο επηηπγράλνληαη κελ θαιχηεξεο ζπλζήθεο, αιιά νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο δελ 

κεηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ δηφηη ν ζηχινο έρεη ήδε παξακνξθσζεί ιφγσ ησλ ηζρπξψλ 

ηάζεσλ πνπ δέρεηαη. Γεληθφηεξα, απνδείρηεθε φηη ηα κέηξα ελίζρπζεο δελ επηδξνχλ ζηελ 

απνηξνπή ηεο εκθάληζεο ησλ αζηνρηψλ, αιιά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ 2-D θαη 3-D αλάιπζεο, εμήρζεζαλ 

απνηειέζκαηα ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο. Μνιαηαχηα, εθηηκάηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 3-D 

αλάιπζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη, επίζεο, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 2-D 

αλάιπζεο θαίλεηαη λα ππνεθηηκνχλ ηελ ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία ηεο εθζθαθήο. 
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Abstract 

The creation of underground spaces by using the room and pillar method is applied widely 

at international level and the discovery of the best dimensions of pillars and their biggest 

possible functionality constitutes the object of study of many researchers. 

The main objective of this diploma thesis is the study of the behavior of pillars by using 

3D finite elements analysis method, since it can simulate more reliable the 3D geometry. 

The analysis is performed by creating different groups models using the software three 

dimensional finite elements analysis software, MIDAS GTS. Thus, the goals of 

understanding the behavior of pillars under various geometry and loading conditions, the 

comparison between 2D and 3D numerical analysis methods and, also, learning and the 

familiarization with a state-of-the-art computer program MIDAS GTS, are achieved. 

More precisely, parametric analysis divided into four different groups, are effectuated. To 

understand the behavior of pillars, we change in each of analyses one basic parameter, such 

as the Unconfined Compressive Strength (UCS), the pillar W/H ratio and the 

reinforcement‟s lateral  load exerted on the pillar. In every group of analysis, we examine 

the stability conditions of pillars via the Horizontal Displacement, the Factor of Safety and 

the pillar failures that occur. 

The results of the analyses show that because of the increase in the UCS and the pillar 

W/H ratio, we achieve an improvement of the stability of the pillar, whereas by applying 

the reinforcement we achieve better stability conditions, but the horizontal displacements 

aren‟t decreased greatly because the pillar is already disfigured due to intense stresses. 

Generally, it was proved that the reinforcement measures don‟t have an impact on 

preventing the pillar failures from appearing. However they can restrict their 

consequences. Finally, as for the comparison between 2D and 3D analysis, the results have 

presented similar rates. Nevertheless, it is estimated that the results of 3D analysis present 

greater accuracy and, also, the results of 2D analysis seem to underestimate the three 

dimensional geometry of the excavation. 
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1.1. Δηζαγσγή 

Η κέζνδνο ζαιάκσλ θαη ζηχισλ (room and pillar method) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο κε θελά κέησπα (open stopes), δειαδή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ν θελφο ρψξνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο, δηαηεξείηαη 

αλνηθηφο κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ ην πέηξσκα. ηε 

κεηαιιεπηηθή ηεο εθαξκνγή, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηα νξηδφληηα σο 

κέηξηαο θιίζεο ζηξσζηγελή θνηηάζκαηα ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο, κηθξνχ ή κεγάινπ 

πάρνπο, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε κηθξφ σο κέζν βάζνο ηα νπνία έρνπλ αλζεθηηθή νξνθή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ππφγεησλ εθζθαθψλ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ρξήζεσλ, νη απαηηήζεηο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ αλζεθηηθφηεηα 

ηνπ πεηξψκαηνο, ψζηε νη ζηχινη λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηηο ηάζεηο ησλ ππεξθεηκέλσλ 

ελψ παξάιιεια λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εθζθαθέο ηθαλνπνηεηηθνχ πιάηνπο (ζάιακνη). 

Η επηινγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ ππνγείσλ ρψξσλ βαζίδεηαη 

ζηνπο εμήο ιφγνπο (Benardos et al., 2001): 

 Η κέζνδνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

 Η εκπεηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη αξθεηά κεγάιε, ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζην δηεζλή ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ κεγάιεο 

επηθάλεηαο, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

ζηνλ ειιεληθφ κεηαιιεπηηθφ θιάδν. 

 Η κέζνδνο δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, είλαη απιή θαη δελ έρεη ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ηερληθέο. 

 

Ο Salamon (1983) ηαμηλφκεζε ηνπο ζηχινπο ζε ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο, σο εμήο : 1) 

ηχινη – ηχινη ππνζηήξημεο  (support pillars), 2) ηχινη πξνζηαζίαο (protective pillars) 

θαη 3) ηχινη ειέγρνπ (control pillars). Οη ηξείο θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

1. ηύινη – ηύινη ππνζηήξημεο (Support pillars). Δκπεξηέρνληαη φινη νη ζηχινη 

ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ππνζηήξημε ηεο νξνθήο. Η δηάηαμε ησλ ζηχισλ ζην 

ρψξν, ζπλήζσο, είλαη θαλνληθή θαη νκνηφκνξθε. Παξάδεηγκα απνηειεί ε εθζθαθή 

κε θελά κέησπα εληφο ζθιεξνχ ζρεκαηηζκνχ, εκπεξηέρνληαο ηελ κέζνδν ζαιάκσλ 

θαη ζηχισλ, ηνπο επηκήθεηο ζηχινπο (rib pillars) θαη άιινπο. 
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2. ηύινη πξνζηαζίαο ( Protective pillars). Οη ζηχινη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία κηαο εγθαηάζηαζεο. ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηχινπο θακία αζηνρία 

δελ είλαη αλεθηή. Παξαδείγκαηα εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ, απνηεινχλ νη 

θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα, θξέαηα κεηαιιείσλ θαζψο θαη νη 

ζηχινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο φξηα κεηαμχ παξαθείκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη 

ζηχινη απηνί, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ελαιιαθηηθά σο „shaft pillars‟, „roadway 

pillars θαη „boundary pillars‟. Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο (safety factor) πνπ 

επηδηψθεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηψλ ησλ ζηχισλ, είλαη ζεκαληηθά κεγάινο κε 

ζθνπφ λα αληηζηαζκίδεη δπλεηηθά ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαδνρέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθηίκεζε αληνρήο ησλ ζηχισλ. 

3. ηύινη ειέγρνπ (Control pillars). Οη ζηχινη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ αλακέλεηαη αθαξηαία ζξαχζε ζηνπο ζηχινπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηχινη ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν λα κελ δεκηνπξγεζεί θακηά αζηνρία. Ο ζθνπφο 

νπνίνο θαηαζθεπάδνληαη είλαη, λα κεησζεί ε ζεκαζία ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο ηάζεο 

ζην πεξηβάιινλ ηεο εθζθαθήο θαη λα ειαηησζεί ην ξίζθν ηεο αθαξηαίαο ζξαχζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηξείο ηχπνπο ζηχισλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κφλν κε ηνλ πξψην ηχπν, δειαδή ηνπο „support pillars‟. 

Δηδηθφηεξα, γηα εθζθαθή κε ηελ κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ εληφο ζθιεξνχ πεηξψκαηνο. 

 

 

1.2. Γεληθή Πεξηγξαθή ηεο Μεζόδνπ 

ηε γεληθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζαιάκσλ θαη ζηχισλ, ην πέηξσκα εμνξχζζεηαη κέζσ 

ελφο ζπζηήκαηνο παξάιιεισλ ζαιάκσλ νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη απφ ζηχινπο (ρήκα 1.1). 

Οη ζάιακνη νξχζζνληαη σο ζηνέο θαη νη άμνλεο ηνπο ζπλήζσο ηζαπέρνπλ. ηε ζπλέρεηα 

νξχζζνληαη λέεο ζηνέο θάζεηα ή κε θάπνηα θιίζε σο πξνο ηηο πξψηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχληαη ζηχινη πεηξψκαηνο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νξνθή. Η επζηάζεηα δειαδή ησλ 

ζαιάκσλ επηηπγράλεηαη ράξε ζηνπο ζηχινπο θαη ζπγθεθξηκέλα ράξε ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο απηψλ. Σφζν ε δηάηαμε ησλ ζηχισλ ζην ρψξν, φζν θαη ε 

δηαηνκή ηνπο κπνξεί λα είλαη θαλνληθή (ηεηξαγσληθή ή νξζνγσληθή) ή αθαλφληζηε. 
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Σχήμα 1.1. Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο κεζόδνπ ζαιάκσλ θαη ζηύισλ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηδεηείηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ κεγάινπ χςνπο (ή ην πξνο 

εθκεηάιιεπζε θνίηαζκα έρεη κεγάιν χςνο) ε εμφξπμε ηνπ πεηξψκαηνο είλαη δπλαηφλ λα  

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε βαζκίδσλ (bench mining) εθκεηάιιεπζεο, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 1.1. 

 

Εικόνα 1.1.  Σηύινο κεγάινπ ύςνπο πνπ δηακνξθώζεθε κε ηε ρξήζε βαζκίδσλ. 
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ηελ κεηαιιεπηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ε χπαξμε ζηχισλ απφ ην ίδην ην θνίηαζκα 

απνηειεί απψιεηα ρξήζηκνπ πιηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπρλά ε εθκεηάιιεπζε ζπλερίδεηαη 

κε ηε θάζε ηεο κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζηχισλ (θάζε εμφθιεζεο), κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή απφιεςεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηινγή είλαη 

ε δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ, ε ζπγθεθξηκέλε θάζε δελ πθίζηαηαη, θαζψο ε κείσζε ηεο 

δηαηνκήο ησλ ζηχισλ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο λα 

ππάξμεη θαηάιιειε επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο γηα απμεκέλν ρψξν, ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ. 

 

 

1.3. Βαζηθέο Αξρέο ρεδηαζκνύ 

Ο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο κφληκνπ ππφγεηνπ ρψξνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

βέιηηζησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζηχισλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα, κε ηελ εμήο 

ζεηξά: α) ε αζθάιεηα, β) ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη γ) ε εθκεηάιιεπζε. Αθξηβψο νη 

ίδηνη παξάκεηξνη πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ζηελ κεηαιιεπηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, κε 

ηε δηαθνξά φηη ε εθκεηάιιεπζε πξνέρεη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνπο Deng et al. (2003), έλα ζεκειηψδεο κέγεζνο πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί 

θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο ππφγεηαο εθζθαθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη 

ζηχισλ είλαη ην κέγεζνο ησλ ζηχισλ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηχισλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο 

ψζηε κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο γεσινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεηξψκαηνο θαη ησλ 

πεξηβαιιφλησλ πεηξσκάησλ λα πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθή επζηάζεηα ζηνλ ππφγεην ρψξν. 

Οη βέιηηζηεο δηαζηάζεηο ησλ ζηχισλ ππνινγίδνληαη κε βάζε δχν βαζηθά ζηνηρεία: 

 Σηο αζθνχκελεο, απφ ηα ππεξθείκελα ζηξψκαηα, ηάζεηο ζηνπο ζηχινπο.  

 Σελ αληνρή ησλ ζηχισλ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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1.3.1. Αζθνύκελεο ηάζεηο 

Οη ηάζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα πεηξψκαηα δηαθξίλνληαη ζε ιηζνζηαηηθέο θαη ηεθηνληθέο. Οη 

πξψηεο νθείινληαη ζηε βαξχηεηα θαη είλαη αλάινγεο ηνπ βάζνπο. Οη δεχηεξεο νθείινληαη 

ζε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (γεσινγηθά, ηεθηνληθά, θ.ιπ.) ηεο θάζε πεξηνρήο. πλήζσο, 

ζην πξψην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ νη γλψζεηο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνλ ηξφπν επίδξαζήο ηνπο ζην ηαζηθφ πεδίν είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ζεσξεί φηη ζηνπο ζηχινπο αζθνχληαη κφλν ιηζνζηαηηθέο 

ηάζεηο (Παλαγηψηνπ, 1982). 

Οη ιηζνζηαηηθέο ηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηεο ηάζεηο. Η 

θαηαθφξπθε ηάζε (Sv) πνπ αζθείηαη ιφγσ ησλ ππεξθεηκέλσλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

S h
v

    (1.1)     

φπνπ, 

 γ: ην εηδηθφ βάξνο ηνπ ππεξθείκελνπ πεηξψκαηνο  

h: ην χςνο ησλ ππεξθεηκέλσλ  

 

Δλψ, ε νξηδφληηα ηάζε (Sh) πνπ αζθείηαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

v
S

v

v

h
S 




1
   (1.2)   

φπνπ, 

 λ: ν ιφγνο ηνπ Poisson ηνπ πεηξψκαηνο, ζπλήζσο κεηαμχ 0,2 θαη 0,33. 

Sv: ε θαηαθφξπθε ηάζε. 

 

Η ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο ζηχινπο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αξρηθή θαηαθφξπθε ηάζε πξηλ ηελ εθζθαθή (ρήκα 1.2) θαη εμαξηάηαη απφ ηα 

ζρεηηθά κεγέζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζηχινπ (WP) θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ ζαιάκνπ (WR) πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί.  
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Σχήμα 1.2. Καηαλνκή ηεο νξζήο ηάζεο ζε ζηύιν πεηξώκαηνο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο. Γηαθξίλεηαη ην 

επίπεδν ησλ αξρηθώλ ηάζεσλ πξηλ ηελ εθζθαθή (virgin field stress), (Μπελάξδνο& Καιηακπάθνο,2010).  

 

 

1.4. ρεδηαζκόο ηύισλ 

Μηα κηθξή εξεχλα ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (Lunder, 1994) αξθεί, ψζηε λα γίλεη 

αληηιεπηφ φηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ππφγεηαο εθζθαθήο κε ηελ κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ 

δχν είλαη ηα θπξίαξρα δεηήκαηα, α) ε αληνρή ησλ ζηχισλ ζε ζιίςε (Cp) θαη β) ε ηάζε πνπ 

δέρνληαη νη ζηχινη (ζp). ε έλαλ ηέηνην ππφγεην ρψξν, γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ζηχισλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ελφο κφληκνπ έξγνπ. Ο ιφγνο ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ 

θαιείηαη ζπληειεζηήο αζθαιείαο (FS) θαη δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε (ρέζε 1.3).  

FS = Cp / ζp            (1.3) 

φπνπ, 

FS = πληειεζηήο αζθάιεηαο (Factor of Safety) 

Cp = Αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε 

ζp = Θιηπηηθή Σάζε πνπ δέρεηαη ν ζηχινο 

 

Γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ φηη, φηαλ ε ηάζε πνπ δέρεηαη ν ζηχινο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αληνρή ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ν ζηχινο έρεη αζηνρήζεη. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε 

ΣτφλοσΣτφλοσ

Στφλοσ

Αρχικό επίπεδο τάςεων 
(προ εκςκαφήσ)

Αρχικό επίπεδο 
τάςεων (προ 
εκςκαφήσ)

Τάςη ςε ςτφλο λόγω τησ 
εκςκαφήσ των θαλάμων 
ανατολικά και δυτικά του

Τάςη ςε ςτφλο λόγω τησ 
εκςκαφήσ των θαλάμων 
βόρεια και νότιά του

Συνολική τάςη ςε ςτφλο λόγω 
εκςκαφήσ όλων των εκατζρωθεν 
θαλάμων του
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επφκελε παξάγξαθν, νη ζηχινη ζπλήζσο αζηνρνχλ ζε δηάηκεζε δηφηη ε αληνρή ησλ 

ζηχισλ ζε δηάηκεζε είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή ησλ ζηχισλ ζε ζιίςε 

(Καιηακπάθνο, 2003). 

χκθσλα κε ηνπο Lunder and Pakalnis (1994), έλα δνθίκην αθνχ ππνβιεζεί ζε 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα ε αληνρή ηνπ 

άξξεθηνπ πεηξψκαηνο, αιιά ε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ 

άξξεθηνπ πεηξψκαηνο (Cp) γηα ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ ζηχινπ είλαη αξθεηά πην 

πεξίπινθε θαη δχζθνιε. Η ζπζρέηηζε κεηαμχ αληνρήο άξξεθηνπ πεηξψκαηνο θαη in-situ 

αληνρήο ηνπ ζηχινπ, απνηειεί αληηθείκελν καθξνρξφλησλ κειεηψλ απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

(Lunder & Pakalnis, 1994). Δπίζεο, νχηε ε εθηίκεζε ηεο αζθνχκελεο ηάζεο ζηνπο ζηχινπο 

(ζp) νη νπνίνη είλαη αθαλφληζηα ή αλνκνηφκνξθα δηαηεηαγκέλνη ζην ρψξν, δελ είλαη 

εχθνιε. 

Μηα ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηχισλ απνηειεί ε απνθηεζείζα 

εκπεηξία απφ παξαπιήζηεο ζπλζήθεο. Απηή ε δνθηκαζηηθή θαη ιαλζαζκέλε κέζνδνο 

(Lunder and Pakalnis, 1994) είλαη δπλαηφλ λα ζηεθζεί κε επηηπρία ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κνιαηαχηα δελ βαζίδεηαη ζε ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο κεραληθήο. ε επφκελε 

παξάγξαθν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη εκπεηξηθνί 

ηχπνη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηχισλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αθνινπζεί ηελ ππφζεζε φηη νη 

ζηχινη ζα δηαηεξνχλ ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπο γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, 

εηδηθφηεξα ζε έξγα κφληκνπ ραξαθηήξα. Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ε αληνρή 

ηνπ ζηχινπ ζα πξέπεη λα επαξθεί ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ ηάζε ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη. 

Οη δχν πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηχισλ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε αληνρή ησλ ζηχισλ θαη ε αζθνχκελε ηάζε ζε απηνχο. 

ηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ, ε εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ (Cp) είλαη άκεζα 

εμαξηψκελε απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο : 

i. Σελ αληνρή ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο ηνπ ζηχινπ. 

ii. Σε γεσκεηξία ησλ ζηχισλ (πιάηνο, χςνο, ιφγνο W/H). 

iii. Σνλ φγθν ηνπ ζηχινπ (Size and Shape effect). 

iv. Σηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ησλ ζηχισλ, φπσο ε παξακνξθσζηκφηεηα. 

v. Σελ επίδξαζε ησλ εθξεθηηθψλ ζηελ εθζθαθή. 



Σχεδιαςμόσ υπόγειων χώρων με τη μέθοδο θαλάμων και ςτύλων 

 

9 
 

Η κέζνδνο ζρεδηαζκνχ ησλ ζηχισλ είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηάζε πνπ 

πθίζηαληαη νη ζηχινη (ζp). Η εθηίκεζε ηεο ηάζεο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη ζηχινη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο : 

i. Οη επί ηφπνπ ζπλζήθεο ηάζεσλ (in-situ stress). 

ii. Οη κεηαβνιέο ησλ ηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθζθαθή. 

iii. Η επίδξαζε ησλ γεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο αζηνρίεο θαη αζπλέρεηεο. 

iv. Σν ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζηχισλ. 

v. Η ρσξηθή ζρέζε κεηαμχ ζηχισλ θαη ζαιάκσλ. 

vi. Η επίδξαζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηφζν ηεο εθηίκεζεο ηεο 

αζθνχκελεο ηάζεο ζηνπο ζηχινπο, φζν θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ. 

 

1.4.1. Μέζνδνη ζρεδηαζκνύ ζηύισλ 

Ο Potvin (1985) δηαρψξηζε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηχισλ (pillar design) ζε 4 επξείεο 

θαηεγνξίεο: επξεηηθέο (heuristic), εκπεηξηθέο (empirical), ζεσξεηηθέο (theoretical) θαη 

αξηζκεηηθέο (numerical) κέζνδνη. Απηέο νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εκπεξηέρνπλ ηηο κεζφδνπο 

νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζαιάκσλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αζθνχκελεο ηάζεο. 

Ο Potvin (1985) αλέθεξε φηη νη επξεηηθέο (heuristic) κέζνδνη είλαη ιηγφηεξν εμειηγκέλεο 

απφ φιεο ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ ζηχισλ. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηελ αληνρή ηνπ ζηχινπ θαη ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο, θαηά ζπλέπεηα δελ απνηειεί 

ελδεδεηγκέλε επηινγή. 

Οη εκπεηξηθέο κέζνδνη, εμ‟ νξηζκνχ, βαζίδνληαη ζε πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία. Η θπξίαξρε δηαθνξά απφ ηηο επξεηηθέο κεζφδνπο είλαη φηη, αξρηθά 

κειεηάηαη ην ηζηνξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ζε κηα ππφγεηα εθκεηάιιεπζε. 

Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ έρεη 

δηεμαρζεί ζε αλζξαθσξπρεία (coal mines), κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκφδεηαη κε κεγάιε 

επηηπρία ζε άιια πεηξψκαηα.  

Οη ζεσξεηηθέο κέζνδνη ζρεδηαζκνχ ζηχισλ ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκεηηθέο έλλνηεο 

βαζηζκέλεο ζε απζηεξνχο ηχπνπο θαη εμηζψζεηο. Η πνιχπινθε πξνζέγγηζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ κεζφδσλ, ηηο θαζηζηά πνιχ δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξεο. 
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Οη αξηζκεηηθέο κέζνδνη είλαη, θπξίσο, γλσζηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ζρεηηθά 

κε ηελ πθηζηάκελε ηάζε ζηνπο ζηχινπο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο 

ηνπο. Με ηε βνήζεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο ηάζεο ζηνπο ζηχινπο ρσξίο  λα απαηηείηαη ππέξνγθνο 

ρξφλνο ή λα θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

1.4.2. Δθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο ηάζεο ζηνπο ζηύινπο 

Γηα λα εθηηκεζεί ε ηάζε πνπ δέρεηαη ν ζηχινο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ηεο 

ζπλεηζθέξνπζαο επηθάλεηαο (tributary load area). χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, θάζε 

ζηχινο θέξεη ην θνξηίν ηνπ πεηξψκαηνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θαηαθφξπθν νξζνγψλην 

παξαιιειεπίπεδν, ηνπ νπνίνπ γελέηεηξα είλαη νη άμνλεο πνπ ρσξίδνπλ ζηε κέζε ηνπο 

δηαδξφκνπο πνπ πεξηβάιινπλ ην ζηχιν, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.3. Η νξηδφληηα απηή 

επηθάλεηα νλνκάδεηαη ζπλεηζθέξνπζα. 

 

 

Σχήμα 1.3. Κάηνςε ηεο δηάηαμεο ησλ ζαιάκσλ θαη ζηύισλ. Η γξακκνζθηαζκέλε πεξηνρή απνηειεί 

ηε ζπλεηζθέξνπζα επηθάλεηα ηνπ ζηύινπ. 

 

Συνειςφζρουςα επιφάνεια του ςτφλου Α 
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Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, είλαη ηα εμήο : 

 Υξεηάδνληαη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, φπσο ηα θχξηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηχισλ, ην χςνο θαη ην εηδηθφ βάξνο ησλ 

ππεξθεηκέλσλ. Κάηη πνπ ηελ θάλεη ηδηαίηεξα εχρξεζηε θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ηέηνησλ έξγσλ. 

 Πξνζθέξεη πνιχ γξήγνξα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, είλαη πνιχ απιή θαη ζε 

πεξηπηψζεηο νκνηφκνξθσλ εθζθαθψλ δίλεη αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα. 

 Τπνινγίδεηαη ε κέγηζηε θφξηηζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο ζηχινπο, νπφηε 

δίλεη ηα πην ζπληεξεηηθά θαη αζθαιή απνηειέζκαηα. 

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαηαγξάθεηαη ην γεγνλφο φηη αθνξά θπξίσο ζηε θφξηηζε 

ιφγσ ησλ θαηαθφξπθσλ ηάζεσλ, ππνζέηνληαο φηη νη άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ πεδίνπ ησλ 

ηάζεσλ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηχινπ. Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα 

δψζεη αθξηβή απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο κε νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ζηχισλ  θαζψο 

θαη ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλσλ πιεπξηθψλ ηάζεσλ. Σέινο, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη 

ππέξ ηνπ δένληνο ζπληεξεηηθή δηφηη ζεσξεί φηη ν ζηχινο θνξηίδεηαη απφ ην 

παξαιιειεπίπεδν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζπλεηζθέξνπζα επηθάλεηα κε χςνο πνπ θζάλεη 

κέρξη ηελ επηθάλεηα. 

 

Σχήμα 1.4. Παξαιιειεπίπεδν πνπ θνξηίδεη ηνλ ζηύιν, ζύκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο ζπλεηζθέξνπζαο 

επηθάλεηαο (Hoek and Brown, 1980). 
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Η καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλεηζθέξνπζαο επηθάλεηαο δίλεηαη 

αθνινχζσο (ρέζε 1.4). Αλ ΑR, ε επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηχιν 

(γξακκνζθηαζκέλν ηκήκα) θαη Ap ε επηθάλεηα ηνπ ζηχινπ, ηφηε ην άζξνηζκα ησλ δπν 

παξαπάλσ επηθαλεηψλ (At) είλαη: 

              At = AR + Ap    (1.4)   

Η ηάζε (ζp) πνπ αζθείηαη ζε έλα ζηχιν δίλεηαη απφ εμίζσζε ηεο κνξθήο:  

              ζp = f (h,Wp,WR)       (1.5)   

φπνπ,    

 h : ην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκεηάιιεπζε 

       Wp : ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ 

       WR : ην πιάηνο ηνπ ζαιάκνπ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζηχισλ 

Γεληθά, ε δηάηαμε ησλ ζηχισλ κπνξεί λα αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν θάλλαβν, έηζη 

ψζηε ηα θέληξα ηνπο λα απέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο γεηηνληθνχο 

ζηχινπο (regular pattern) ή ε θαηαλνκή ηνπο λα είλαη αθαλφληζηε (ρήκα 1.5). 

 

Σχήμα 1.5. Δθηίκεζε ηεο κέζεο νξζήο ηάζεο πνπ αλαιακβάλεη ν ζηύινο γηα δηάθνξεο δηαηάμεηο 

(Hoek and Brown, 1980). 
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ηε πιένλ ζπλεζηζκέλε δηάηαμε φπνπ νη ζηχινη είλαη ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, ε κέζε νξζή 

ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηνχο δίλεηαη απφ ηε ρέζε 1.6. Αληίζηνηρα, ζηηο πεξηπηψζεηο 

νξζνγψλησλ ζηχισλ ε ηάζε δίλεηαη απφ ηε ρέζε 1.7. 

 
22

2
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 (1.6)  
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  (1.7)  

φπνπ,  

Lp : ην κήθνο ηνπ ζηχινπ 

LR : ην κήθνο ηνπ ζαιάκνπ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζηχισλ 

 

Ο ζπληειεζηήο απφιεςεο (R) εθθξάδεηαη, ζε ζρέζε κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηάηαμεο ησλ ζαιάκσλ θαη ησλ ζηχισλ, ζχκθσλα κε ηε ρέζε 1.8. 

  
  

  
  

  

        
          (1.8)     

 ηελ πεξίπησζε ηεηξαγσληθψλ ζηχισλ, ν ζπληειεζηήο απφιεςεο δίλεηαη απφ ηε 

παξαθάησ ζρέζε (ρέζε 1.9). 

 

2

1 P

R P

W
R

W W

 
   

  
 (1.9)  

Αληίζηνηρα, νη ζρέζεηο ππνινγηζκνχ ηεο κέζεο νξζήο ηάζεο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή απφιεςεο (R). Καηά ζπλέπεηα, ε ρέζε 1.6 κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί σο εμήο: 

 1 1p h R             (1.10) 

 

Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ απφ ηελ ρέζε 1.10, φηη κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή απφιεςεο (R) 

ή ηνπ χςνπο ησλ ππεξθεηκέλσλ (h) ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο κέζεο ηάζεο ηνπ ζηχινπ. 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην ρήκα 1.6, ε αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ ππεξθεηκέλσλ θαη ηνπ 
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ζπληειεζηή απφιεςεο πξνθαινχλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κέζεο ηάζεο πνπ δέρεηαη ν 

ζηχινο. 

 
Σχήμα 1.6. Δπίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή απόιεςεο θαη ηνπ ύςνπο ππεξθεηκέλσλ ζηελ κέζε νξζή ηάζε 

πνπ αζθείηαη ζην ζηύιν. 

 

Απφ ην ρήκα 1.6 ζπκπεξαίλεηαη φηη, κεηαβνιέο ζην χςνο ησλ ππεξθεηκέλσλ πξνθαινχλ 

κηα παξάιιειε κεηαβνιή  ηεο κέζεο ηάζεο ζην ζηχιν γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζπληειεζηή 

απφιεςεο. Οκνίσο, ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή απφιεςεο πξνθαιεί εθζεηηθή αχμεζε ηεο 

κέζεο ηάζεο ζην ζηχιν γηα ζπγθεθξηκέλν βάζνο ππεξθεηκέλσλ. πλεπψο, απηφ εμεγεί 

γηαηί ζπληειεζηέο απφιεςεο κεγαιχηεξνη απφ 75%-80% είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζνδνο θπζηθήο ππνζηήξημεο κε 

ζηχινπο ζε ζπλήζε βάζε εθζθαθήο. Σέινο, κεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή απφιεςεο 

κηθξφηεξεο απφ 75%, παξνπζηάδνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ κέζε νξζή ηάζε πνπ αζθείηαη 

ζηνλ ζηχιν. 
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1.4.3. Δθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ζηύισλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηνπ ζηχινπ ζε ζιίςε (Cp) έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο 

εκπεηξηθέο ζρέζεηο. Μεηξψληαο ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηχισλ, ηελ αληνρή 

δνθηκίσλ πεηξψκαηνο θαη ην ηαζηθφ πεδίν πνπ αζθνχληαλ ζε απηνχο, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εχξεζεο κηαο καζεκαηηθήο έθθξαζεο κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο αληνρήο ηνπ 

ζηχινπ. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζηχισλ, θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηάο ηνπο, απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Lunder & Pakalnis, 

1994). Οη εκπεηξηθέο απηέο ζρέζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ππφγεηα αλζξαθσξπρεία, ελψ 

ε εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ εληφο ζθιεξψλ ζρεκαηηζκψλ δελ έρεη ηχρεη αλάινγεο 

πξνζνρήο. Σν γεγνλφο απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο Martin θαη Maybee (2000), νθείιεηαη ζην 

φηη ειάρηζηα νξπρεία εληφο ζθιεξψλ πεηξσκάησλ αλαπηχζζνληαη ζε βάζε ηέηνηα πνπ λα 

κπνξεί λα πξνθιεζεί αζηνρία ησλ ζηχισλ θαη επηπιένλ ε δηάηαμε ησλ ζηχισλ ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη αθαλφληζηε κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

αθξίβεηα ην θνξηίν ηνπ θάζε ζηχινπ. Όκσο, νη ζρέζεηο ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ έρνπλ 

πιένλ εκπινπηηζηεί θαη απφ πεξηπηψζεηο εθκεηαιιεχζεσλ ζε ζθιεξά πεηξψκαηα (hard 

rock mining). 

Η αληνρή ηνπ ζηχινπ (Cp) είλαη ζπλάξηεζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πεηξψκαηνο θαη ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηχινπ. Οη εκπεηξηθέο ζρέζεηο 

πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο κνξθέο, ζηηο εθζεηηθέο (ρέζε 1.11) 

θαη ζηηο γξακκηθέο (ρέζε 1.12) ζρέζεηο: 

p

p

p

W
C K

H




      (1.11)  

p

p

p

W
C K a b

H

 
    

 
   (1.12) 

 

Ο ζπληειεζηήο Κ (ή C1), εθθξάδεη ηελ αληνρή ηνπ πεηξψκαηνο ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηχινπ. 

Πξφθεηηαη γηα ζπληειεζηή ν νπνίνο ιακβάλεη ππ‟ φςε ηνπ ηελ επίδξαζε ηεο θιίκαθαο 

(scale effect) ζηελ αληνρή ηνπ ζηχινπ (ρήκα 1.7). πλήζσο ε ηηκή ηνπ ιακβάλεηαη απφ 

δνθηκέο ζε αληηπξνζσπεπηηθά θπβηθά δνθίκηα ηνπ πεηξψκαηνο (δνθίκηα κε d/h=1). 
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Σα δείγκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκίσλ ζπλήζσο ππεξεθηηκνχλ ηελ αληνρή αθνχ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζε άξξεθην πέηξσκα, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηχινπ είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρνπλ αζπλέρεηεο ή δηαθιάζεηο πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, 

εθαξκφδεηαη έλαο ζπληειεζηήο απνκείσζεο ηεο αληνρήο ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο (ζci), ν 

νπνίνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 1/3 έσο 2/3 (Ozbay et al., 1995, Iannacchione, 1999). 

 

 

Σχήμα 1.7.α,β. Δπίδξαζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ζηελ ηειηθή αληνρή ηνπ ζηύινπ 

(Μπελάξδνο & Καιηακπάθνο, 2010). 

 

ηηο εμηζψζεηο αληνρήο  ν ιφγνο Wp/Ηξ αιιά θαη νη εκπεηξηθνί ζπληειεζηέο α, β, θαη a, b 

εθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζηχινπ ζηελ αληνρή ηνπ. Ο ιφγνο Wp/Ηξ 

ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 4. Γηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα ζπλήζσο επηιέγεηαη 

λα παίξλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο (W/Η > 1). Όηαλ ν ιφγνο W/H ιακβάλεη ηηκέο 

κηθξφηεξεο ηνπ 0,8 ηφηε νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη πιεπξηθφο πεξηνξηζκφο πξνο ηνλ 

ππξήλα ηνπ ζηχινπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ιεπηνί ζηχινη είλαη πην πηζαλφ λα αζηνρήζνπλ 

(Esterhuizer et al., 2008). ην ρήκα 1.8 παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα αζηνρίαο ζηχισλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζηχιν θαη ην ιφγν πιάηνπο / χςνπο (Wp/Ηξ), 

Στφλοσ 1

Στφλοσ 2

Επίπεδα 
αδυναμίασ

Στφλοσ 1

Στφλοσ 2

VΣ1
>VΣ2
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=(W/H)Σ2

Cp1
< Cp 2

VΣ1
=VΣ2

(W/H)Σ1
<(W/H)Σ2

Cp1
< Cp 2

Επίδραςθ μεγζκουσ 
(size effect)

Επίδραςθ ςχιματοσ
(shape effect)
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φπσο επίζεο θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε θξηηεξίσλ αζηνρίαο φπσο δίλνληαη απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. 

 

Σχήμα 1.8. Δκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζηνρία ζηύισλ ζε ζρέζε κε ηηο πηέζεηο ζην ζηύιν θαη 

ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Martin and Maybee, 2002). 

ηε ζπλέρεηα δίδνληαη νη θπξηφηεξεο εκπεηξηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί. 

Οη Holland & Gaddy (1957), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ, πξφηεηλαλ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε : 

1

p

p

p

W
C C

H
      (1.13) 

φπνπ, 

Cp: ε αληνρή ηνπ ζηχινπ ζε ζιίςε (MPa). 

C1: ε αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε δνθηκίνπ ηνπ πεηξψκαηνο απφ ην νπνίν 

απνηειείηαη ν ζηχινο, κε ιφγν d/h = 1 (MPa). 

Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο (SF) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξνηείλεηαη κεηαμχ 1,8 θαη 2,2. 
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Οη Salamon & Munro (1967) κειεηψληαο 125 πεξηπηψζεηο αζηνρίαο ζηχισλ, πξφηεηλαλ 

ηελ παξαθάησ ζρέζε : 

0,46

1 0,66

p

p

p

W
C C

H

 
   

 
   (1.14) 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε, ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο (SF) θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,6 θαη 1,8. 

 

Bieniawski (1967):   1 0,64 0,36
p

p

p

W
C C

H

 
    

 
 (1.15)  

Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο (SF) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 4. 

 

Obert & Duvall (1967):  1 0,778 0,222
p

p

p

W
C C

H

 
    

 
 (1.16)  

Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 4. 

 

Hedley & Grant, (1972):  

0,5

1 0,75

p

p

p

W
C C

H

 
   

 
  (1.17) 

Η κέζε ηηκή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο (SF) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

είλαη 1,6. 

Οη θπξηφηεξεο εκπεηξηθέο ζρέζεηο αληνρήο ζηχισλ γηα ζθιεξά πεηξψκαηα, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη βέβαηα ζηηο πξναλαθεξζείζεο γεληθέο ζρέζεηο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Esterhuizen et al.  (2008):                   
59,0

3,0

65,0
p

p

H

W
UCSCp 

                        

(1.18) 

Lunder & Pakalnis (1997):                 52,068,044,0  UCSCp           (1.19) 

       φπνπ,     UCS: ε αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο. 

θ: ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο πιεπξηθήο πίεζεο ζ3. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1.1), παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά πνιινί ηχπνη 

εθηίκεζεο ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ απφ δηαθφξνπο εξεπλεηέο. 

Πίνακας 1.1. Δκπεηξηθέο ζρέζεηο αληνρήο ζηύισλ γηα ζθιεξά πεηξώκαηα (Παπαγηαλλόπνπινο,2010) 

Ερευνητήσ Aντοχή ςτφλου  Cp                  
(MPa) 

Πζτρωμα 
ανάλυςησ 

Μζςο UCS  
(MPa) 

Αριθμόσ 
ςτφλων 

Προτεινό
μενοσ SF 

Obert & 
Duvall (1967) 1 0,778 0,222

p

p

W
C

H

 
   
 

 
Σκλθρά 

πετρώματα 
  2 - 4 

Bieniawski 
(1968) 1 0,64 0,36

p

p

W
C

H

 
    
 

 
Μαλακά & 

ςκλθρά 
πετρώματα 

   

Hedley & 
Grant  

(1972) 















75,0

5,0

133
p

p

H

W
 

Χαλαηίτθσ 230 28 1,6 

Goodman     
et al.        

(1980) 
1 0,875 0,25

p

p

W
C

H

 
    
 

 
Αςβεςτόλικοσ   1,5 - 2 

Hardy & 
Agapito 
(1982) 

 
 

833,0118,0
































ps

sp

p

s

hw

hW

V

V
UCS  

Πετρελαιοφόροι 
ςχιςτόλικοι   

(West Colorado) 

   

Von 

Kimmelmann 
et al. (1984) 
















66,0

46,0

65
p

p

H

W
 

Μεταμορφωμζν
α ιηθματογενι 

94 57  

Krauland & 
Soder (1987) 35,4 0,778 0,222

p

p

W

H

 
    
 

 
Αςβεςτόλικοσ 100 287  

Potvin et al. 
(1989) 
















p

p

H

W
UCS42,0  

Πετρώματα 
Καναδικισ 
αςπίδασ 

 47  

Sjoeberg 
(1992) 74 0,778 0,222

p

p

W

H

 
    
 

 
Αςβεςτόλικοσ 240 9  

Lunder & 
Pakalnis 
(1997) 

 52,068,044,0 UCS  





















 

Cpav

Cpav

1

1
costan 1  

 HW

H

W
Cpav

/

4,1

1

3 75,0log46,0 



















  

Σκλθρά 
πετρώματα 

 178 1,4 

Golder  
Associates 
(2003) 

75,0

3478,0















p

p

H

W
UCS  

Σκλθρά 
πετρώματα 

  1,5 – 2 

Esterhuizen et 
al.  (2008) 

59,0

3,0

65,0
p

p

H

W
UCS   

Σκλθρά 
πετρώματα 

  1,8 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κφλν ν ηχπνο ησλ Lunder and Pakalnis (1997), ιακβάλεη ππφςε 

ηελ επίδξαζε ηεο πιεπξηθήο πίεζεο ζ3. Όκσο, παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζ3 κέζσ ηεο παξακέηξνπ θ (ρήκα 1.9), ε ζρέζε ηνπο 

δίλεη ηηκέο αληνρήο παξφκνηεο κε απηέο ησλ ππφινηπσλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ (Martin and 

Maybee, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα «ςειφιηγλνπο» ζηχινπο (W/H=0,5) ε αζηνρία 

μεθηλά πεξίπνπ ζην 1/3 ηεο αληνρήο ηνπ πεηξψκαηνο ζε κνλναμνληθή ζιίςε. Αληίζηνηρα, 

γηα «θνληφρνληξνπο» ζηχινπο κε W/H > 1,5 - 2 νη εκπεηξηθέο ζρέζεηο πξνβιέπνπλ αχμεζε 

ηεο αληνρήο ηνπ ζηχινπ, θαζψο ν ππξήλαο ηνπ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηξηαμνληθήο 

θφξηηζεο θαη ζπλεπψο ζπκπεξηθέξεηαη θαιχηεξα ζηηο αζθνχκελεο ηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα 

γηα ζηχινπο κε W/H > 2 ζπλήζσο δελ παξνπζηάδνληαη αζηνρίεο. Οη Lunder and Pakalnis 

(1997) εμέηαζαλ 178 πεξηπηψζεηο ζηχισλ ζε ζθιεξά πεηξψκαηα, παξαηήξεζαλ φηη φιεο νη 

αζηνρίεο παξνπζηάζηεθαλ γηα ιφγν W/H < 2,5. Η θχξηα κνξθή ηεο αζηνρίαο είλαη 

πξννδεπηηθή απνθφιιεζε πιαθψλ απφ ηα πιεπξά ηνπ ζηχινπ (slabbing) θαη ζξπκκαηηζκφο 

ηεο κάδαο ηνπ ζηχινπ (spalling), ηα νπνία νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ. 

Η επίδξαζε ηεο ζ3 νπζηαζηηθά αγλνείηαη απφ ηηο εκπεηξηθέο ζρέζεηο, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. Η ειαζηηθή θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζε ζηχινπο είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ ζηχινπ. Απηέο νη θαηαλνκέο κπνξνχλ άκεζα λα θαζνξηζηνχλ κέζα απφ 

αξηζκεηηθά πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ. Οη Lunder and Pakalnis (1997) εμέηαζαλ ηελ 

θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζε ζηχινπο ζθιεξνχ πεηξψκαηνο θαη πξφηεηλαλ φηη ν κέζνο 

πεξηνξηζκφο ζηνλ ζηχιν (Cpav) κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ν ιφγνο ζ3/ζ1. Σέινο, εμέθξαζαλ 

ην ιφγν απηφ σο ζπλάξηεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ χςνπο ηνπ ζηχινπ, σο εμήο : 

 HW

H

W
Cpav

/

4,1

1

3 75,0log46,0 




















         (1.20) 

 

Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ θ, πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε (ρέζε 1.21): 

               




















 

Cpav

Cpav

1

1
costan 1

                   
(1.21) 
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Σχήμα 1.9. Δπίδξαζε ηνπ ζπληειεζηή k ζηελ αύμεζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ζην θέληξν ηνπ ζηύινπ (Lunder 

and Pakalnis, 1997). 

 

1.4.4. Κξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown είλαη έλα εκπεηξηθφ θξηηήξην θπξίσο γηα εθηίκεζε 

ηεο αληνρήο ηεο ξσγκαησκέλεο βξαρνκάδαο (ρέζε 1.22), ην νπνίν ηπγράλεη επξείαο 

εθαξκνγήο θαη εμάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Οη Hoek & Brown (1980) πξφηεηλαλ κηα 

κέζνδν πνπ παξέρεη εθηηκήζεηο ηεο αληνρήο ηεο ξσγκαησκέλεο βξαρνκάδαο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αιιεινεμάξηεζεο ησλ φγθσλ πεηξψκαηνο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηψλ αλάκεζα ζηνπο φγθνπο. Δπίζεο, νη Hoek and Brown (1980) 

πξφηεηλαλ αθφκα φηη ν βαζκφο θεξκαηηζκνχ θαη φγθνο ηνπ ζηχινπ κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηαμηλνκεκέλσλ παξακέηξσλ ηεο βξαρφκαδαο. Απηή ε 

ηαμηλφκεζε, νδήγεζε ζηηο εκπεηξηθέο παξακέηξνπο «m» θαη «s», νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρέζε 1.22 γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βξαρνκάδαο. 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown νξίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε : 

                     
                        

φπνπ, 

ζ1 : ε κέγηζηε θχξηα ηάζε ζηελ θαηάζηαζε αζηνρίαο (MPa). 
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ζ3 : ε ειάρηζηε θχξηα ηάζε ζηελ θαηάζηαζε αζηνρίαο (MPa). 

ζc : ε αληνρή ηνπ άξξεηνπ πεηξψκαηνο ζε κνλναμνληθή ζιίςε (MPa). 

m, s : εκπεηξηθέο ζηαζεξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βξαρνκάδαο. 

 

Οη ζηαζεξέο m θαη s εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ θεξκαηηζκνχ θαη απνζάξζξσζεο ηεο 

βξαρνκάδαο θαη ππνινγίδνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο : 

         
       

      
                        

      
       

    
                                  

φπνπ, 

mi : ζηαζεξά ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο. 

D : παξάγνληαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο πνπ έρεη ππνζηεί ε 

βξαρνκάδα ιφγσ ησλ εθξήμεσλ θαη ηεο ραιάξσζεο ιφγσ ησλ ηάζεσλ. Λακβάλεη 

ηηκέο απφ 0 έσο 1. Γηα αδηαηάξαρηε βξαρνκάδα D = 0, ελψ γηα πνιχ δηαηαξαγκέλε 

βξαρνκάδα D = 1. 

 

Με ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ κε ηε βνήζεηα ηνπ θξηηεξίνπ αζηνρίαο 

Hoek – Brown, πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ηξείο ηδηφηεηεο ηεο βξαρνκάδαο. Οη νπνίεο είλαη νη 

εμήο : 

1. Η αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ησλ δνθηκίσλ ηνπ πεηξψκαηνο (ζc). 

2. Η ηηκή ηεο ζηαζεξάο « mi » γηα άξξεθηα ηεκάρε πεηξψκαηνο. 

3. Η ηηκή ηνπ GSI γηα ηελ βξαρφκαδα. 

 

 

1.5  πκπεξηθνξά ησλ ζηύισλ ζε ζπλζήθεο θόξηηζεο 

H εθζθαθή ηνπ πεηξψκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ θνξηίσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ζηχινη. Όηαλ νη ηάζεηο πνπ αζθνχληαη είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηελ αληνρή ηνπ ζηχινπ, ν ζηχινο παξακέλεη νπζηαζηηθά αλέπαθνο θαη 
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ζπκπεξηθέξεηαη ειαζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ ηάζεσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.10 – 

ηάδην Ι. 

Σν επίθεληξν ηεο κειέηεο βξίζθεηαη ζην ζηάδην πνπ μεπεξληέηαη ε αληνρή ηνπ ζηχινπ. Η 

αζηνρία ηνπ ζηχινπ ηφηε εθδειψλεηαη κε εθηεηακέλεο απνθνιιήζεηο ηεκαρψλ απφ ηηο 

παξεηέο ηνπ (spalling, slabbing), κε δηεχξπλζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ξσγκαηψζεσλ (ρήκα 

1.10. - ηάδην ΙΙ), δηακνξθψλνληαο έηζη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα θιεςχδξαο ηνπ ζηχινπ 

(hourglass-shaped pillar). Μεηά ην ζεκείν αζηνρίαο, ν ζηχινο δελ κπνξεί λα παξαιάβεη 

θνξηίζεηο θαη νη παξακνξθψζεηο ηνπ απμάλνληαη θαηά πνιχ (ρήκα 1.10. - ηάδην ΙΙΙ). 

Δθεί πιένλ κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε ζεκαληηθή απνκείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ. εκεηψλεηαη 

φκσο, φηη  δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ ζηχινπ, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο θνληφρνληξσλ ζηχισλ, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Σχήμα 1.10. Σπκπεξηθνξά ζηύινπ πνπ ππόθεηηαη ζε θόξηηζε (Μπελάξδνο & Καιηακπάθνο, 2010). 

Πνιιέο θνξέο, παξά ηελ αζηνρία ηνπ, ν ζηχινο κπνξεί λα εκθαλίζεη κηα παξακέλνπζα 

αληνρή (residual strength), αξθεηά βέβαηα κηθξφηεξε ηεο κέγηζηεο αληνρήο ηνπ. χκθσλα 

κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Bekendam (2004) ε παξακέλνπζα αληνρή κπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε αληνρή ησλ δνθηκίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή παξακφξθσζεο ηξηπιάζηα 

Stress

Strain

Στάδιο Ι

Στάδιο ΙΙ

Στάδιο ΙΙΙ
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απηήο πνπ πθίζηαηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο αζηνρία ηνπο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ιεπηνί 

ζηχινη αζηνρνχζαλ ξαγδαία κε ηε δηαξξνή λα αλαπηχζζεηαη απφ ηηο παξεηέο πξνο ην 

θέληξν ηνπο. Καζψο νη ζηχινη γίλνληαλ πην ρνλδξνί, ν απμεκέλνο νξηδφληηνο πεξηνξηζκφο 

πνπ πξνέθππηε ζαλ απνηέιεζκα ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, αχμαλε 

ζεκαληηθά ηελ αληνρή ηνπο. 

ην ρήκα 1.11 θαζίζηαηαη εκθαλήο ε εμάξηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηχινπ απφ ηα 

γεσκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε. Παξνπζηάδνληαη θακπχιεο ηάζεο 

– παξακφξθσζεο ζηχισλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο (W/H) (Das, 

1986). Όπσο παξαηεξείηαη, ηφζν ε ηηκή ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ φζν θαη ε παξακέλνπζα 

αληνρή ηνπο είλαη αλάινγεο ηεο ηηκήο ηνπ ιφγνπ W/H. ε πεξηπηψζεηο ζηχισλ κε ιφγν 

W/H κηθξφηεξν ηνπ 2, νη ζηχινη δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε ηηκή 

παξακέλνπζαο αληνρήο, ελψ αληίζεηα κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ W/H ε αληνρή ησλ 

ζηχισλ αιιά θαη ε παξακέλνπζα αληνρή ηνπο απμάλεηαη ζεκαληηθά. Ιδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο θνληφρνληξσλ ζηχισλ (squat pillars) κε ηηκέο W/H ≥ 5, πέξα απφ ηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπο, νπζηαζηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξαθηηθά ν 

ζηχινο δελ κπνξεί λα αζηνρήζεη (Ozbay et al., 1995). 

 

Σχήμα 1.11. Κακπύιεο ηάζεο – παξακόξθσζεο ζηύισλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ιόγνπ W/H (Das, 

1986). 
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1.5.1  Σξόπνη αζηνρίαο ζηύισλ 

Οη ζπλήζεηο ηξφπνη αζηνρίαο ησλ ζηχισλ δίλνληαη ζην ρήκα 1.12 (Brady and Brown, 

2004). ε ζπκπαγέο πέηξσκα, ν θχξηνο ηξφπνο δηάξξεμεο ηνπ ζηχινπ πεξηιακβάλεη 

απνιέπηζε ησλ παξεηψλ (spalling) θαη απφζρηζε πεηξψκαηνο πιεπξηθά (ρήκα 1.12.α), 

νδεγψληαο ζε θζνξά ηνπ ζηχινπ θαη δεκηνπξγία ιαηκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη 

πξννδεπηηθά ε ελεξγφο δηαηνκή ηνπ ζηχινπ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαθφξπθνπ ηάζεσο πνπ αζθείηαη ζε απηφλ θαη πνπ ζηαδηαθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αζηνρία ηνπ. 

ην ρήκα 1.12.β, παξαηεξείηαη ε αζηνρία ηνπ ζηχινπ ζε δηάηκεζε ιφγσ χπαξμεο 

επίπεδνπ αδπλακίαο ζηε κάδα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαηκεηηθή αληνρή ηεο 

αζπλέρεηαο νξίδεη θαη ηελ ηειηθή αληνρή ηνπ ζηχινπ. Η επίδξαζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ελφο ζηχινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηέηνηνπ ηχπνπ αζηνρίεο. ε δηάηκεζε 

είλαη δπλαηφλ λα αζηνρήζεη ν ζηχινο θαη φηαλ δελ ππάξρεη επίπεδν αζπλέρεηαο, εθφζνλ 

ηθαλνπνηείηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην αζηνρίαο. 

Ο ηξίηνο ηξφπνο αζηνρίαο ηνπ ζηχινπ εκθαλίδεηαη ζε πεηξψκαηα κε ηζρπξά 

παξακνξθψζηκα επίπεδα αδπλακίαο (ρήκα 1.12.γ). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αζηνρίαο 

παξαηεξείηαη ζην ζηχιν κε ηελ έληνλε πιεπξηθή δηφγθσζή ηνπ ππφ ηε κνξθή βαξειηνχ.  

 

Σχήμα 1.12. Σπλήζεηο ηξόπνη αζηνρίαο ζηύισλ. 

α.

β.

γ.

δ. ε.

Αρχική επιθάνεια ζηύλου
ΕΕπίπεδα διαχωριζμού

Εζωηερική απόζχιζη
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ηα ρήκαηα 1.12.δ θαη 1.12.ε παξαηεξείηαη επίδξαζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηνπ ζηχινπ 

ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζηνρία ηνπ. Η χπαξμε νηθνγέλεηαο επηπέδσλ αδπλακίαο 

(δηαθιάζεηο – αζπλέρεηεο – ζηξψζε) νδεγεί ζηελ αζηνρία ηνπ ζηχινπ ζε δηάηκεζε, ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε (ρήκα 1.12.δ). Σέινο, ζην ρήκα 1.12.ε παξαηεξείηαη αζηνρία ζηχινπ 

ππφ ηε κνξθή ιπγηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αζηνρία πνπ αθνξά ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο αληνρήο ζηχινπ εληφο 

ζπκπαγνχο πεηξψκαηνο (ρήκα 1.12.α), δίλνληαη νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ηεο 

εμέιημεο ηεο παξακφξθσζήο ηνπ ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 1.13.). 

 

Σχήμα 1.13. Απεηθόληζε ηεο εμέιημεο ησλ ξσγκαηώζεσλ θαη ηεο αζηνρίαο ζε ζηύιν θαηαζθεπαζκέλν 

εληόο ζπκπαγνύο ζρεκαηηζκνύ. 

 

Σα αξρηθά ζεκάδηα ηεο δηάξξεμεο κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή ηνπηθήο αζηνρίαο ζε 

δηάηκεζε (ρήκα 1.13.α). Η απνιέπηζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ, δειαδή ε ζηαδηαθή 

απνθφιιεζε ηκεκάησλ ησλ παξεηψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.13.β
 

γίλεηαη πην 

εκθαλήο, ελδεηθηηθή ησλ πςειψλ ηάζεσλ, νη νπνίεο επηπιένλ επλννχλ ηηο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγίαο ξσγκαηψζεσλ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ζηχινπ. ε απηή ηελ θάζε ν ζηχινο 

έρεη ππνζηεί κεξηθή αζηνρία αιιά ν ππξήλαο ηνπ είλαη αθφκε άζηθηνο θαη κπνξεί λα 

παξαιακβάλεη ηάζεηο.  

τοπικι διατμθτικι αςτοχία
ρθγματώςεισ ςε γωνίεσ  τθσ εκςκαφισ

αςτοχία  ςτφλου
εςωτερικζσ διατμθτικζσ ρθγματώςεισ

μερικι αςτοχία  ςτφλου
δθμιουργία  «λαιμοφ»

διεφρυνςθ εςωτερικών ρθγματώςεων

μερικι αςτοχία  ςτφλου
αποκόλλθςθ τεμαχίων από παρειζσ

αρχι εμφάνιςθσ εςωτερικών ρθγματώςεων

α

γ

β

δ
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Η αχμεζε ησλ ηάζεσλ νδεγεί ζηελ επέθηαζε / δηεχξπλζε ησλ εζσηεξηθψλ ξσγκαηψζεσλ 

– αζπλερεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (ρήκα 1.13.γ). Όηαλ 

θηλεηνπνηεζεί πιήξσο ε ηξηβή κεηαμχ ησλ ξσγκαηψζεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί, ν ζηχινο 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο κέγηζηεο αληνρήο ηνπ. Μεηά απφ ην ζεκείν απηφ ν ζηχινο 

αζηνρεί, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.13.δ, φπνπ πιένλ δεκηνπξγνχληαη έληνλεο 

ξσγκαηψζεηο, απνθνιιήζεηο ηεκαρίσλ ηνπ ζηχινπ θαη πηζαλή ηειηθά ιχζε ηεο ζπλέρεηαο 

ηνπ πιηθνχ.  

 

1.5.2. Δπίδξαζε ησλ αζπλερεηώλ ζηελ επζηάζεηα ησλ ζηύισλ 

Η επζηάζεηα ησλ ζηχισλ κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ παξνπζία 

πξνυπαξρφλησλ αζπλερεηψλ ζε απηφλ (geological discontinuities). Ο πην θαηάιιεινο 

ηξφπνο λα αλαιπζεί ε επίδξαζε ησλ αζπλερεηψλ ζηελ επζηάζεηα ησλ ζηχισλ, είλαη λα 

αμηνινγεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηχισλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη εμφξπμε κε ηε ρξήζε 

βαζκίδσλ, φπνπ ην ζρήκα ησλ ζηχισλ είλαη γεληθά ιεπηφ. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  πνιιέο αλαιχζεηο ζε αξηζκεηηθά κνληέια (A.T. Iannachionne, 

1999), κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ αζπλερεηψλ ζηελ αληνρή ησλ ζηχισλ γηα 

πεξηπηψζεηο ζθιεξψλ πεηξσκάησλ, νη νπνίεο έδεημαλ φηη ε αληνρή ησλ ζηχισλ ιακβάλεη 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηεο, φηαλ ε θιίζε ησλ αζπλερεηψλ ιακβάλεη ηελ ηηκή : 

βmin =     + 
  

 
                   (1.25) 

φπνπ, 

Φd : ε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο ηεο αζπλέρεηαο. 

Μία αθφκε κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Esterhuizen (1998) ζε ζηχινπο 

άλζξαθα (coal pillars) κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ηεο θιίζεο ησλ αζπλερεηψλ 

ζηελ αληνρή ησλ ζηχισλ ζε αλζξαθσξπρεία, έδεημε φηη αζπλέρεηεο κε θιίζε απφ     έσο 

55  έρνπλ ηηο πην ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αληνρή ησλ ζηχισλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη 

κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ W/H, ε επίδξαζε ηεο θιίζεο ησλ αζπλερεηψλ ζηελ αληνρή ησλ 

ζηχισλ είλαη ιηγφηεξν έληνλε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ πνπ αζθείηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ζηχινπ, απμάλεηαη θαη ε αληνρή ζε δηάηκεζε 

θαηά κήθνο ησλ αζπλερεηψλ. 
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Εικόνα 1.2. Αζηνρία ζηύινπ εμαηηίαο πξνϋπάξρνπζαο αζπλέρεηαο ππό γσλία 60 . 

 

Μεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεκαζία κηαο γεσινγηθήο αζπλέρεηαο 

(geological discontinuities) γηα ηελ αληνρή ησλ ζηχισλ, είλαη ηα εμήο : 

 Η έθηαζε (κήθνο) ηεο αζπλέρεηαο. Πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο θιίκαθαο κε ηνλ ζηχιν 

έηζη ψζηε ε αληνρή ηνπ λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά. 

 Η θιίζε ηεο αζπλέρεηαο. Μπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληνρή ηνπ 

ζηχινπ. 

 Η απόζηαζε ησλ αζπλερεηώλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ψζηε λα θαζνξηζηεί ην 

ελδερφκελν αζηνρίαο ησλ ζηχισλ ζε κεγάιε έθηαζε εθκεηάιιεπζεο. 

 Οη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ αζπλερεηώλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κείσζεο ηεο αληνρήο. 

 Γηεύζπλζε – Πξνζαλαηνιηζκόο. Απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηδηαίηεξα 

φηαλ νη ζηχινη είλαη νξζνγψληνη. Η αληνρή ησλ ζηχισλ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν 

φηαλ ε αζπλέρεηα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ ζηχινπ. 
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1.6. πληειεζηήο Αζθαιείαο ζηύισλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ απνδεθηή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο 

(SF), νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε κνληκφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ θαη ζηελ 

αθνινπζνχκελε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο αληνρήο ησλ ζηχισλ (Μπελάξδνο θαη 

Καιηακπάθνο, 2010).  

Όζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, πξνθαλψο δελ ρξεηάδεηαη λα εμαληινχληαη ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν κηθξφηεξνο 

απνδεθηφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο φπσο ζηελ κεηαιιεπηηθή εθαξκνγή.  

ρεηηθά κε ηελ επηιερζείζα κέζνδν εθηίκεζεο ηεο αληνρήο, γηα θάζε εκπεηξηθφ θξηηήξην 

πξνηείλεηαη θαη δηαθνξεηηθφ εχξνο ζπληειεζηή αζθαιείαο. Παξ‟ φια απηά, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ησλ ζηχισλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,5 

θαη 4. Η δηαθνξνπνίεζε απηή ζπκβαίλεη γηαηί ελψ ππνινγίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

αληνρήο ζηχινπ, ε χπαξμε ή φρη αζηνρίαο είλαη κνλαδηθά νξηζκέλε. Δπνκέλσο, έρνληαο 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο αληνρήο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο εμππεξεηεί 

ζηελ επίηεπμε κίαο θνηλήο ηειηθήο θαηάζηαζεο επζηάζεηαο ή αζηνρίαο. 

Αθφκα φκσο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα εκπεηξηθά θξηηήξηα αληνρήο ζηχινπ, ππάξρεη κηα 

πεξηνρή κεηάβαζεο απφ ηελ αζηνρία ζηελ επζηάζεηα, παξά κηα δηαθξηηή κνλαδηαία ηηκή. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Salamon and Munro (1967), ε ηηκή ηνπ FS>1,6 

πνπ πξνηείλεηαη απνηειεί κηα ζηαηηζηηθή κέζε ηηκή ησλ επζηαζψλ ζηχισλ πνπ 

αλαιχζεθαλ (ρήκα 1.14).  
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Σχήμα 1.14. Απεηθόληζε ησλ επζηαζώλ θαη αζηαζώλ ζηύισλ ζύκθσλα ην θξηηήξην ησλ Salamon 

and Munro (1967). 

 

χκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθφ ηχπν πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Esterhuizen et al. (2008) πξνηείλεηαη 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο λα ιακβάλεη ηηκέο πάλσ απφ 1,8. Οη ίδηνη νη εξεπλεηέο φκσο, 

ππνζηεξίδνπλ φηη  ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ζηχινη πνπ αζηφρεζαλ είραλ 

ζπληειεζηή αζθαιείαο πνπ θπκαηλφηαλ απφ 1,0 έσο 4,0 κε κέζε ηηκή 2,35.  

Φαίλεηαη επνκέλσο φηη φζν πην αβέβαηεο ζα είλαη νη ζπλζήθεο θαη νη παξάκεηξνη 

ζρεδηαζκνχ ηφζν πςειφηεξεο ζα πξέπεη λα είλαη νη ηηκέο ησλ απνδεθηψλ ζπληειεζηψλ 

αζθαιείαο. Έηζη, κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δήηεκα ηεο απφιεςεο 

ηνπ ρψξνπ, πξνηείλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηχισλ λα ιακβάλνληαη ηα πςειφηεξα φξηα 

ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο ή λα ιακβάλνληαη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή, νη νπνίεο λα έρνπλ 

πξνζαπμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνηείλνληαλ αξρηθά (Μπελάξδνο θαη 

Καιηακπάθνο, 2010). 



 

 
 

 

 

 

Κεθάιαην 2. 
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2.1 Δηζαγσγή 

Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ γεσκεραληθψλ πξνβιεκάησλ γεληθά πεξηιακβάλνπλ ηηο α) 

εκπεηξηθέο, β) ηηο αλαιπηηθέο θαη γ) ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. 

 Οη εκπεηξηθέο ιχζεηο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε κηαο ηθαλήο βάζεσο εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα. Οη ιχζεηο απηέο, πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζε 

πξνυπάξρνπζεο ζπζρεηίζεηο παξαηεξεζέλησλ αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, 

απνηεινχλ ζπλήζσο κία επξεία αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κειέηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο γεσπιηθνχ. 

 Οη αλαιπηηθέο επηιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε αλαιπηηθήο 

ιχζεο ησλ δηαθνξηθψλ ή ησλ απιψλ εμηζψζεσλ πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα 

(θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο) γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. 

 Με ηνλ φξν αξηζκεηηθέο ή ππνινγηζηηθέο κέζνδνη λνείηαη ε αξηζκεηηθή επίιπζε 

ησλ θαηαζηαηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα, γηα ηηο ίδηεο ζπλνξηαθέο 

ζπλζήθεο. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θη αλ αθνινπζεζεί, απηή ζπλήζσο θαηαιήγεη 

ζηελ επίιπζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ, ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο 

εμαξηάηαη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ αξρηθνχ πεδίνπ θαη απφ ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ 

αθξίβεηαο θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. 

Η πιεηνςεθία ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ απαηηεί ηε δηαίξεζε ηνπ κέζνπ ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα, έθαζην απφ ηα νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη γλσζηή γεσκεηξία, θαζψο θαη γλσζηέο 

παξακέηξνπο ζπκπεξηθνξάο. Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ επίιπζε ελφο 

γξακκηθνχ ή κε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ κέζνπ (Aγηνπηάληεο, 2002). 

Με ηηο αξηζκεηηθέο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ κε άιιεο κεζφδνπο δελ είλαη 

εχθνιν ή πνιιέο θνξέο εθηθηφ (Gioda & Swoboda, 1999). Η ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην κεραληθφ αθελφο κελ θαηά ηε θάζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, αθεηέξνπ δε θαηά ηε θάζε ηεο εθηειέζεσο ελφο έξγνπ . Έλαο ιφγνο είλαη 

φηη νη θιαζζηθέο κέζνδνη είραλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαηάξαμεο ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο ε νπνία είρε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ ηειηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζρεδηάζηεθαλ δηαδηθαζίεο 
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αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ (πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ), νη νπνίεο πξνζνκνηάδνπλ ηελ επηθάλεηα 

αζηνρίαο ζε ειαζηνπιαζηηθά πιηθά (Beer & Booker & Carter, 1992). 

Μεξηθέο απφ ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο (Αγηνπηάληεο, 

2002), φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 2.1: 

 Μέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (finite element method). 

 Μέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ (finite difference method). 

 Μέζνδνο ησλ ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ (boundary element method). 

 Μέζνδνο ησλ δηαθξηηψλ ή δηαθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ (distinct element method). 

 Τβξηδηθέο κέζνδνη (hybrid methods), νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ 

δχν ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο. 

 

Εικόνα 2.1. Παξνπζίαζε ησλ αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ (Gnilsen, 1989). 

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Midas GTS, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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2.2  Γεληθά ζηνηρεία ηεο κεζόδνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (finite element method, FEM), γλσζηή θαη σο 

αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (finite element analysis, FEA), είλαη κηα αξηζκεηηθή 

κέζνδνο (δει. κέζνδνο ππνινγηζκνχ κε ρξήζε Η/Τ) ε νπνία βξίζθεη πξνζεγγηζηηθέο 

ιχζεηο κέζσ κεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Η 

κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απνηειεί εμέιημε ησλ κεηξστθψλ κεζφδσλ 

αξηζκεηηθήο επίιπζεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Η αξρηθή δηαηχπσζε ηεο κεζφδνπ έγηλε µε 

βάζε ηελ µεηξσηθή αλάιπζε, αξγφηεξα φκσο δφζεθε επξχηεξε θαη πην ζεκειηψδεο 

ζεσξεηηθή βάζε. Η εμέιημε απηή επηηεχρζεθε απφ δηάθνξνπο ζπνπδαίνπο επηζηήκνλεο 

φπσο ν Ισάλλεο Αξγχξεο (1959), ν Clough (1956), ν Courant (1943) θαη άιινπο. 

Η αλαιπηηθή ιχζε ησλ εμηζψζεσλ κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαλ ηα δηάθνξα ηερληθά 

πξνβιήκαηα ήηαλ δπλαηή κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ηάζεηο θαη ηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα ήηαλ πάξα πνιχ απιά. Όκσο, ζχκθσλα κε ηνπο Gioda & Swoboda (1999), 

ππήξρε ε αλάγθε λα ιπζνχλ θαη πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη γη' απηφ ην ιφγν 

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη. Μία ηέηνηα κέζνδνο είλαη θαη ε κέζνδνο 

ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Απηή ε κέζνδνο είλαη κελ πξνζεγγηζηηθή, αιιά κπνξεί λα 

δψζεη πνιχ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, έρεη, έηζη, ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε φια ηα πξνβιήκαηα (Zienkiewicz and Cheung, 1964). 

Πξάγκαηη, πεδίν ηεο αλάιπζεο ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα απνηειέζεη φρη µφλν ην (ζπκβαηηθφ) 

ειαζηηθφ πεδίν (ζεσξία κηθξψλ κεηαηνπίζεσλ) αιιά θαη ηα µε-γξακκηθά πξνβιήµαηα, 

φπσο ν ιπγηζµφο, ε δπλακηθή ζπµπεξηθνξά θαη άιια. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη 

γεληθφηεξα ζε πξνβιήµαηα πνπ επηδέρνληαη κεηαβνιηθή δηαηχπσζε ζηελ κεραληθή ησλ 

ζπλερψλ κέζσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απνηειεί ε ρξήζε 

δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ζπλερψλ κέζσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πιεζψξα εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ γεληθήο ρξήζεο ηα 

νπνία αλαιχνπλ ηα κνληέια κε ηε ρξήζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ANSYS, ην Midas, ην Abaqus θαη άιια. Αθφκα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά γεσηερληθά πξνβιήκαηα φπσο 

είλαη ην PLAXIS, ην FLAC, ην Midas GTS, ην Phase θαη άιια. 
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Η εθαξκνγή ηεο ΜΠ ζε πξνβιήκαηα ειαζηηθφηεηαο (ή γεληθφηεξα παξακφξθσζεο 

πιηθψλ) ζε δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα (Desai,1979): 

 Γηαίξεζε ηνπ πεδίνπ, ην νπνίν εμεηάδεηαη ζε θαηάιιεια ζηνηρεία. Η δηαίξεζε 

πεδίσλ κε αθαλφληζηε γεσκεηξία γίλεηαη πξνζεγγηζηηθά κε κηθξά επζχγξακκα 

ηκήκαηα. 

 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ άγλσζησλ 

κεηαβιεηψλ ζε θάζε ζηνηρείν. 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ αλεγκέλε παξακφξθσζε κε 

ηελ κεηαηφπηζε (strain-displacement) θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 

ηάζε κε ηελ αλεγκέλε παξακφξθσζε (stress-strain) , ψζηε λα ζπλδεζεί ην αίηην 

(ηάζε, δχλακε) κε ην απνηέιεζκα (κεηαηφπηζε) πνπ απνηειεί θαη ην άγλσζην 

κέγεζνο. 

 Καηαζθεπή ησλ θαηαζηαηηθψλ (ζεκειησδψλ) εμηζψζεσλ γηα θάζε ζηνηρείν 

(element equation). 

 Τπέξζεζε (άζξνηζε θαηά θφκβν) ησλ εμηζψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηζαγσγή ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ. 

 Τπνινγηζκφ ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο θάζε ζηνηρείνπ σο ζπλάξηεζε ησλ 

κεηαηνπίζεσλ ζηνπο θφκβνπο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 Τπνινγηζκφ ησλ δεπηεξνγελψλ κεγεζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε 

(αλεγκέλεο παξακνξθψζεηο, ηάζεηο θ.ι.π.) 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σα ζηάδηα απηά αλαθέξνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε 

Μέζνδν Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ. 
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2.3  Βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεζόδνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επίιπζεο κε ηελ ΜΠ είλαη ηα εμήο: 

 Η ΜΠ απνηειεί κία κέζνδν επίιπζεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν νξηζκνχ θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

 Σν πεδίν νξηζκνχ ησλ εμηζψζεσλ απηψλ απαηηεί θπξίσο ζπλερή κέζα. Όηαλ 

ππάξρεη αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ αζπλέρεηεο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κέζνπ, ηφηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ζηνηρεία αζπλερεηψλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ κελ κηα 

καζεκαηηθή ζπλέρεηα κε ην ππφινηπν κέζν, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ κία 

„ραιαξφηεηα‟ ζε ζρέζε κε ηα ζπλήζε ζηνηρεία. 

 Η θαηαζηαηηθή εμίζσζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία επηιχεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν κέζν, ζπλδέεη νπζηαζηηθά ην αίηην (δχλακε, ηάζε) κε ην απνηέιεζκα 

(κεηαηφπηζε, παξακφξθσζε) πνπ απνηειεί θαη ην άγλσζην κέγεζνο. 

Η βαζηθή έλλνηα ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη, φπσο θαη ζηε κεηξσηθή 

αλάιπζε, ε δπλαηφηεηα πξνζνµνίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο µε ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαη ζε έλα πεπεξαζµέλν αξηζκφ θφµβσλ (Καξχδεο, 2001). Γηα 

παξάδεηγκα ζε µία ζπλερή θαηαζθεπή δελ ππάξρνπλ θπζηθνί δηαρσξηζκνί θαη ζπλεπψο 

απαηηείηαη λα γίλεη ηερλεηφο δηαρσξηζκφο ζε ζηνηρεία, ηα νπνία λα ζπλδένληαη θαηά κήθνο 

ησλ άθξσλ (πιεπξψλ) ηνπο. Σα ηερλεηά απηά ζηνηρεία, ή πεπεξαζκέλα ζηνηρεία, είλαη 

ζπλήζσο ηεηξάπιεπξα ή ηξηγσληθά θαη νη θφκβνη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηα άθξα. Οη 

κεηαηνπίζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο µε ηηο κεηαηνπίζεηο 

ησλ θφµβσλ θαη φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ εθθξάδνληαη ζε ζρέζε µε ηηο 

θνκβηθέο κεηαηνπίζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη µφλνη άγλσζηνη είλαη νη κεηαηνπίζεηο ζηνπο 

θφµβνπο θαη ην πξφβιεµα κεηαηξέπεηαη απφ ζπλερέο ζε δηαθξηηφ. Παξ‟ φιν πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη κεγάινο αξηζµφο θνµβηθψλ κεηαηνπίζεσλ ν αξηζµφο ηνπο είλαη πεπεξαζκέλνο. Σν 

πξφβιεµα εθθξάδεηαη ηφηε σο έλα ζχλνιν (ζχζηεκα) γξακκηθψλ εμηζψζεσλ νη νπνίεο 

επηιχνληαη µε αξηζκεηηθέο (κεηξσηθέο) µεζφδνπο.  

χκθσλα κε ηνλ Bathe (1996), γηα λα επηηεπρζεί αθξηβήο ιχζε ελφο πξνβιήµαηνο ζηε 

δηαθξηηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο θαη 

γεσκεηξηθήο ζπκβαηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ζηα ζχλνξά ηνπο. Μία 

δηαθξηηή πξνζνκνίσζε δελ κπνξεί φκσο λα απνδψζεη µε απφιπηε αθξίβεηα ηελ 

ζπµπεξηθνξά ελφο ζπλερνχο κέζνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζµνχ ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Τπάξρεη δειαδή πάληνηε έλα ζθάικα, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα 

πεξηνξηζζεί θαη λα γίλεη ακειεηέν θαη ηνπηθφ. Γελ είλαη ζπλεπψο δπλαηφλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο µε απφιπηε αθξίβεηα, έζησ θαη αλ γίλεη 

ρξήζε κεγάινπ αξηζµνχ ζηνηρείσλ. Δίλαη φκσο δπλαηφ, µε ζσζηή επηινγή ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ ζηνηρείσλ θαη θαηάιιειε δηαθξηηνπνίεζε, λα πεξηνξηζζεί ην αξηζµεηηθφ ζθάικα. Η 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη απφ ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο νξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

κεηαβνιήο ησλ ηάζεσλ ή ησλ κεηαηνπίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Με άιια ιφγηα, 

πξνθαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ (Hughes, 1996). Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη, παξ‟ φιν πνπ νη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο θαη ζπκβαηφηεηαο 

ηθαλνπνηνχληαη µφλν ζηνπο θφµβνπο, ε πξνδηαγεγξακκέλε ζπκπεξηθνξά ζην εζσηεξηθφ 

θάζε ζηνηρείνπ εμαζθαιίδεη φηη ε ζπκβαηφηεηα ηθαλνπνηείηαη επαξθψο ζην εζσηεξηθφ θαη 

ζηα ζχλνξά ηνπο. 

 πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη απαηηείηαη πξνζνρή θαηά ηελ ππνδηαίξεζε (δηαθξηηνπνίεζε) ηεο 

θαηαζθεπήο, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ (Bathe, 1996).  

 

Σέινο, ε κέζνδνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απνηειεί έλα ηζρπξφ ππνινγηζηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ αμηφπηζηε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηε κεραληθή, ζχκθσλα κε ηνλ Albataineh 

(2006). Η δπλακηθή ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα πξνζνκνηάδεη ηελ θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ ρσξίο ηελ αλάγθε απινπνίεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Πξάγκαηη, πεξίπινθα πξνβιήκαηα κεραληθήο έρνπλ αλάγθε ηελ κέζνδν 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. ήκεξα, ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ κεζφδσλ αλάιπζεο κπνξνχλ λα 

επαιεζεπηνχλ κε ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ σο ζεκείνπ αλαθνξάο. 

 

2.3.1 Γηαθξηηνπνίεζε (Meshing) 

Με ηνλ φξν δηαθξηηνπνίεζε ελλνείηαη ε δηαίξεζε ηνπ κέζνπ ζε ζηνηρεία-ηκήκαηα 

(elements) κε ηε βνήζεηα λνεηψλ γξακκψλ ή επηθαλεηψλ. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχληαη 

απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε επζχγξακκα ή θακπχια 

ηκήκαηα θαη βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ησλ ζηνηρείσλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθέο κνξθέο ζηνηρείσλ είλαη ηα κνλνδηάζηαηα ή γξακκηθά, ηα ηξηγσληθά θαη 

νξζνγσληθά ή γεληθφηεξα ηεηξαπιεπξηθά ζε δχν δηαζηάζεηο θαη ηα ππξακηδνεηδή θαη 

πξηζκαηηθά (ηξηζδηάζηαηα). ηηο γεσηερληθέο εθαξκνγέο είλαη ζπλήζεο ε ρξήζε 

ηξηγσληθψλ ή ηεηξαπιεπξηθψλ (επίπεδσλ) ζηνηρείσλ, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηκήκαηα 

πιηθνχ, ησλ νπνίσλ ε ηξίηε δηάζηαζε είλαη κνλαδηαία (φπνπ είλαη δπλαηή κία 

απινπνηεηηθή παξαδνρή). 

 

Εικόνα 2.2.  Δίδε ζηνηρείσλ δηαθξηηνπνίεζεο (meshing). 

 

Οη απινχζηεξεο κνξθέο ζηνηρείσλ είλαη απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην φηη ν αξηζκφο 

ησλ θφκβσλ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πιεπξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ηξηγσληθά θαη ηξηθνκβηθά ζηνηρεία. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξνη 

θφκβνη πεξηγξάθνπλ έλα ζηνηρείν, φπσο ηξηγσληθά θαη εμαθνκβηθά ζηνηρεία, 

ηεηξαπιεπξηθά θαη νθηαθνκβηθά. ηνπο θφκβνπο αληηζηνηρνχληαη ηα θπζηθά κεγέζε πνπ 

ζπλδένπλ ην αίηην κε ην απνηέιεζκα. Ο αξηζκφο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ελφο ζηνηρείνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ άγλσζησλ κεηαβιεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηνηρείν. ηηο 

ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ κεραληθήο, θάζε θφκβνο έρεη δχν ή ηξεηο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπληζηψζεο ηνπ δηαλχζκαηνο κεηαηφπηζεο ηνπ θφκβνπ. 

Δάλ νη θφκβνη κεηαθέξνπλ ξνπέο, ηφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο αλά θφκβν κπνξεί λα 

απμεζνχλ θαηά έλαλ ζηηο δχν δηαζηάζεηο θαη θαηά ηξεηο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. 

Η δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

 Σελ επηινγή ηεο γεσκεηξηθήο κνξθήο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 Σελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ θφκβσλ ηνπ ζηνηρείνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
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 Σελ επηινγή ησλ ζπλαξηήζεσλ κνξθήο θάζε ζηνηρείνπ. 

 Σελ επηινγή ηεο ππθλφηεηαο ηνπ θαλλάβνπ. 

Η ζπλήζεο πξαθηηθή φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο κνξθήο ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφηεξα ζηνηρεία εθεί πνπ αλακέλνληαη κεγάιεο 

κεηαβνιέο ησλ ππνινγηδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δπίζεο, 

φηη ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ απμάλεηαη φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ή 

θαιχηεξα, ησλ θφκβσλ. Όζν απμάλεηαη φκσο ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ηφζν απμάλνληαη ν 

ρξφλνο ππνινγηζκνχ θαη ην θφζηνο. 

 

2.3.2  πλαξηήζεηο κνξθήο 

Οη ζπλαξηήζεηο κνξθήο εθθξάδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ άγλσζησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε 

ζηνηρείν, ζπλαξηήζεη ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο θφκβνπο. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο 

κπνξεί λα είλαη είηε γξακκηθέο είηε κε γξακκηθέο. ηηο πεξηπηψζεηο  ζηνηρείσλ κε 

ηζάξηζκεο αθκέο θαη θφκβνπο εθαξκφδνληαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο, ελψ, φηαλ ν αξηζκφο 

ησλ θφκβσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αθκψλ ελφο ζηνηρείνπ, ηφηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. 

 

2.3.3 Καηαζηαηηθέο εμηζώζεηο 

Οη παξακνξθψζεηο ζπλδένληαη κε ηηο κεηαηνπίζεηο κέζσ ηεο παξαθάησ ζρέζεο: 

{ε} = [Β] {q}   (2.1) 

φπνπ, 

{ε}: ν πίλαθαο παξακνξθψζεσλ κε δηάζηαζε [3 x 1] 

{q}: ην κνλαδηαίν δηάλπζκα ησλ κεηαηνπίζεσλ ζηνπο θφκβνπο κε δηάζηαζε [n x 1] 

[Β] : ν πίλαθαο ζπζρεηηζκνχ κε ηε δηάζηαζε [3 x n], θαη n νη ζπλνιηθνί βαζκνί 

ειεπζεξίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

Οη θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο πνπ ζπλδένπλ ην αίηην κε ην απνηέιεζκα είλαη ηεο κνξθήο, 

)( ijij f      (2.2) 
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Οη νπνίεο ζε κνξθή πηλάθσλ γξάθνληαη σο εμήο: 

{ζ} = [Δ] {ε}    (2.3) 

φπνπ, 

[Δ], ν πίλαθαο πνπ παξηζηάλεη έλα γεληθεπκέλν κεηξψν ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ πιηθνχ.  

 

2.3.4 πλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη κνληέια ζπκπεξηθνξάο πιηθώλ. 

 Η εηζαγσγή ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηνπ πεδίνπ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ (Αγηνπηάληεο, 2002): 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο δεηνχκελεο παξακέηξνπ (κεηαηφπηζεο). Οη ζπλζήθεο απηέο 

νλνκάδνληαη γεσκεηξηθέο (geometric or forced boundary conditions) θαη είλαη 

γλσζηέο θαη σο ζπλζήθεο Dirichlet. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο κεηαβνιήο ηεο δεηνχκελεο παξακέηξνπ (παξάγσγνο ηεο 

κεηαηφπηζεο).νη ζπλζήθεο απηέο νλνκάδνληαη θπζηθέο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο (slope 

or gradient, natural boundary conditions) θαη είλαη γλσζηέο σο ζπλζήθεο Neumann. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ησλ δχν παξακέηξσλ ή κηθηέο ζπλζήθεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ ειαζηηθφηεηαο, νη γεσκεηξηθέο ζπλζήθεο δίλνληαη απφ 

εθθξάζεηο ηεο κνξθήο: 

 

 

Οη θπζηθέο ζπλζήθεο δίλνληαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο κνξθήο: 
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Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιηθνχ (material model), θαζψο 

θαη ε επηινγή ησλ ηηκψλ ησλ ζηαζεξψλ ηνπ κνληέινπ απηνχ, ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρεκέλε πξνζνκνίσζε ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θπζηθψλ πιηθψλ. Σν απινχζηεξν κνληέιν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην 

γξακκηθά ειαζηηθφ ην νπνίν δελ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πεηξσκάησλ θαη εδαθηθψλ πιηθψλ. Σν πιηθφ ζεσξείηαη φηη 

παξακνξθψλεηαη ειαζηηθά θαη ηζφηξνπα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηαο δηάζηαζεο δίλεηαη 

απφ ηε ζρέζε: 

ζ = Δ ε   (2.6) 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιια κνληέια ζπκπεξηθνξάο φπσο κνληέια κε 

ηζνηξνπηθήο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη κνληέια κε ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αθφκε 

θαζψο ε δηαίξεζε ηνπ πεδίνπ δεκηνπξγεί ζπλερή κελ, αιιά δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ 

ζψκαηνο, είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ δηαθνξεηηθά κνληέια πιηθνχ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηνπ ζψκαηνο. 

 

2.3.5 Κξηηήξηα αζηνρίαο γεσπιηθώλ 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ιφγσ ηεο θφξηηζεο ελφο πιηθνχ είλαη δπλαηφ λα επέιζεη αζηνρία ηνπ, 

ηφηε καδί κε ηελ θαηαζηαηηθά ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξέπεη λα νξηζηεί ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

αζηνρίαο ή δηαξξνήο ηνπ πιηθνχ. 

Οπζηαζηηθά ηα θξηηήξηα αζηνρίαο ησλ πιηθψλ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ κε δχν ηξφπνπο: 

 Δίηε λα ζεσξήζνπλ φηη έλα ζηνηρείν αζηνρεί φηαλ ε εληαηηθή θαηάζηαζε πνπ 

δέρεηαη ην πιηθφ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο αληνρήο ηνπ, θαη επνκέλσο λα εκπνδίζεη ην 

ζηνηρείν απηφ λα δερηεί κία αλψηεξε εληαηηθή θαηάζηαζε. 

 Δίηε κε ηε ζεψξεζε φηη ην πιηθφ αζηφρεζε ζηελ παξαπάλσ εληαηηθή θαηάζηαζε, 

λα ηξνπνπνηήζνπλ (λα κεηψζνπλ) ηηο ειαζηηθέο ή πιαζηηθέο ζηαζεξέο ησλ 

ζηνηρείσλ, ψζηε λα πξνζνκνηάζνπλ ηελ  αζηνρία. 

Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη κέρξηο φηνπ, είηε αζηνρήζνπλ 

φια ηα ζηνηρεία ελφο ζψκαηνο, είηα ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε  θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ 

αιιαγέο ζηα ζηνηρεία, είηε εάλ ε δηαδηθαζία ζηακαηήζεη ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ κέγηζηνπ 

θχθινπ επαλαιήςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο (Αγηνπηάληεο 2002). Σα επξέσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα αζηνρίαο ηφζν ζε δηζδηάζηαηε φζν θαη ζε ηξηζδηάζηαηε 

αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, είλαη ην θξηηήξην αζηνρίαο Mohr – Coulomb, Hoek – 

Brown, Von Misses – Tresca, Drucker – Prager θαη Griffith. 

 

2.3.6 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ νη απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ, ηδίσο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ζχλζεηα θαη ηξηζδηάζηαηα 

κνληέια (Karakus & Fowell, 2006). Απηφ φκσο ην κεηνλέθηεκα μεπεξάζηεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ράξε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ηερλνινγίαο. Η 

επηηπρία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ έξεπλα θαη ζηελ βηνκεραλία γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε κειέηε δηάθνξσλ θαηαζθεπψλ. 

Γεχηεξν κεηνλέθηεκα απνηειεί ν θίλδπλνο εμαγσγήο εζθαικέλσλ απνηειεζκάησλ. Σα 

ζθάικαηα, απηά, νθείινληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο (Καξχδεο, 2001): α) απηά πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηε καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη β) απηά πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ζηνλ ππνινγηζηή. 

ηε πξψηε θαηεγνξία ζθαικάησλ εκπεξηέρεηαη θάζε ζηάδην πνπ έξρεηαη ζε επαθή ν 

ρξήζηεο µε ην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν θαη είλαη ίζσο ε ζνβαξφηεξε πεγή ζθαικάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ε πξνζέγγηζε ηνπ θπζηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη αλεπαξθήο ηφηε εηζάγνληαη 

ιαλζαζκέλα δεδνκέλα απφ ηνλ ρξήζηε θαη θαηά ζπλέπεηα εμάγνληαη εζθαικέλα 

απνηειέζκαηα απφ ην πξφγξακκα (garbage in – garbage out). Ο θίλδπλνο απηφο, είλαη 

δπλαηφλ λα πεξηνξηζζεί µε ζσζηή θαηάξηηζε ησλ κειεηεηψλ, νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ηξφπνπ εξγαζίαο θαη ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

Η δεχηεξε θαηεγνξία πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο αθξίβεηαο ζηηο ηηµέο ησλ 

θπζηθψλ ζηαζεξψλ (επηηάρπλζε ιφγσ βαξχηεηαο, θ.ά.) ή θαη ζε ηηµέο εµπεηξηθψλ 

δεδνµέλσλ. ηε πεξίπησζε απηή, κεξηθέο θνξέο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

 

 



Ανάλυςη υπόγειων εκςκαφών με τη χρήςη αριθμητικών μεθόδων 

 

43 
 

2.4.  ύγθξηζε 2D θαη 3D αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ αλάιπζεο 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ 2-D & 3-D αξηζκεηηθψλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο. Όζνλ αλαθνξά ηελ επηινγή γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο κίαο κεζφδνπ 

έλαληη ηεο άιιεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Ghee θαη Zhu (2009), ηφζν ε δηζδηάζηαηε φζν θαη ε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε είλαη εμίζνπ 

απαξαίηεηεο  γηα νξηζκέλεο θαηαζθεπέο. Πξάγκαηη, ν ζηφρνο φισλ είλαη ε εχξεζε ηεο 

κεζφδνπ πνπ ζα πεηπραίλεη ηελ βέιηηζηε πξνζνκνίσζε θαη ηειηθά απνηειέζκαηα φζν ην 

δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μνιαηαχηα,  θακία απφ ηηο δπν κεζφδνπο δελ 

ππεξηεξεί μεθάζαξα έλαληη ηεο άιιεο, δηφηη θάζε κέζνδνο  πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα 

αιιά θαη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο. πλεπψο ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή δηζδηάζηαηεο ή 

ηξηζδηάζηαηεο κεζφδνπ αλάιπζεο δελ είλαη απιή θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

αιιειέλδεηνπο παξάγνληεο.  

Μέρξη ζήκεξα, ε κέζνδνο πνπ θπξηαξρεί ζηελ αγνξά είλαη ε δηζδηάζηαηε αλάιπζε, φκσο 

κε ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έλα ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα αλάιπζεο, φπσο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη ην κέιινλ αλήθεη ζηελ ηξηζδηάζηαηε κέζνδν 

αλάιπζεο (Galli & Leonardi, 2004). ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ δηζδηάζηαηε θαη ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ 2-D θαη 3-D κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη νη εμήο : 

1. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο ππνινγηζκνύ.  

Βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ινγηζκηθψλ παθέησλ κε εθαξκνγή 2-D θαη 3-D αλάιπζεο  

απνηειεί ν ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαδηθαζία ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα 

έλα πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 3-D αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο απ‟ φηη  ρξεηάδεηαη ζε 2-D αλάιπζε (Papadimitriou, Bouckovalas & 

Vytiniotis, 1998). Απηή ε κεγάιε ρξνληθή δηαθνξά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 3-D 

αλάιπζε επεμεξγάδεηαη ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ. Παξφια ηαχηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζε 3-D αλάιπζε έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έρεη παξαηεξεζεί αμηνζεκείσηε πξφνδνο. πλεπψο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ππνινγηζκνχ 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο κε ηελ ρξήζε  3-D αλάιπζεο. 
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2. Σν απιό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

Έλα πξφγξακκα κε δπλαηφηεηα δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο είλαη  ζρεηηθά απιφ ζηελ 

εθκάζεζε θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε έλα ινγηζκηθφ παθέην πνπ 

ρξεζηκνπνηεί 3-D αλάιπζε. Σν γεγνλφο απηφ, ηα θαζηζηά πην πξνζηηά θαη θηιηθά πξνο ηνλ 

ρξήζηε. Αληίζεηα, ν ζρεδηαζκφο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ζε πξφγξακκα κε ρξήζε 3-

D αλάιπζεο είλαη αξθεηά πεξίπινθνο θαη απαηηεί πεξηζζφηεξε κειέηε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν, φκσο, ηείλεη λα εθιείςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηα πξνγξάκκαηα κε 3-D αλάιπζε. 

Παξφια απηά, ηα ινγηζκηθά παθέηα κε ρξήζε 3-D αλάιπζεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ 

ηφζν απιά ζηε ρξήζε ηνπο φζν είλαη ηα αληίζηνηρα 2-D αλάιπζεο, δηφηη πξνζθέξνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο ζρεδηαζηηθέο θαη άιιεο δπλαηφηεηεο πξνο ηνπο ρξήζηεο φπσο αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. Δπνκέλσο, ην απινχζηεξν θαη θηιηθφηεξν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζθέξεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, απφ ηα ινγηζκηθά παθέηα κε ρξήζε 2-D κεζφδνπ αλάιπζεο. 

 

3. Σν θόζηνο ππνινγηζκνύ.  

Η νηθνλνκηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ αλαιχζεσλ είλαη ππαξθηή, φληαο ε κέζνδνο 

δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο πην νηθνλνκηθή. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο δηαθνξέο 

κεηαμχ 2-D & 3-D αλάιπζεο, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

νηθνλνκηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηνπο εμήο δχν παξάγνληεο. 

Καηαξράο, γηα ηελ αλάιπζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ζε πξφγξακκα κε ρξήζε 3-D 

αλάιπζεο απαηηνχληαη πνιινί ππνινγηζηέο θαη κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηζρπξφ επεμεξγαζηή ,κεγάιε κλήκε θαη άιια), ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρν 

πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 2-D αλάιπζε ζχκθσλα κε ηνπο Karakus & Fowell (2006). 

Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηζρπξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα αθξηβψλ 

ππνινγηζηψλ. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο φπνπ ε κέζνδνο κε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε είλαη πην αθξηβή, απνηειείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ε ηηκή αγνξάο ησλ 3-D πξνγξακκάησλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηα 2-D πξνγξάκκαηα. Η ηηκή πνπ νξίδνπλ νη θαηαζθεπαζηέο γηα ηα 

ηξηζδηάζηαηα πξνγξάκκαηα είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ ρηιηάδσλ επξψ, ελψ ηα 

δηζδηάζηαηα πξνγξάκκαηα θνζηίδνπλ αξθεηά ιηγφηεξν. Σν γεγνλφο απηφ, ελ κέξεη, 

δηθαηνινγείηαη ιφγσ ησλ πνιχπινθψλ θαη πνιχσξσλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη, απφ ηελ 

κεξηά ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ παθέηνπ κε ρξήζε 3-D 
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αλάιπζεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. Όκσο, δε παχεη λα απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηηο 

δηζδηάζηαηεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. 

 

4. Η απνθηεζείζα εκπεηξία.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε αλάιπζε πνπ ηπγράλεη, κέρξη ζήκεξα, επξχηεξεο 

εθαξκνγήο είλαη ε δηζδηάζηαηε. Δπνκέλσο, ε απνθηεζείζα εκπεηξία είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ππάξρεη ζηα πξνγξάκκαηα 3-D αλάιπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πιενλέθηεκα ζηελ επηινγή κεηαμχ ησλ 

δχν κεζφδσλ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα κίαο 

δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκείν αλαθνξάο.  

 

5. Οη ζρεδηαζηηθέο δπλαηόηεηεο.  

Μεηνλέθηεκα γηα ηελ 2-D αλάιπζε απνηειεί φηη βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε γεσκεηξία 

ηεο θαηαζθεπήο εθηείλεηαη ζην άπεηξν θαζψο επίζεο φηη ε κειέηε πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

κέησπν ηεο εθζθαθήο. Γηα παξάδεηγκα ζηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ, ε δηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ιακβάλεη ππφςε κφλν ηελ εθζθαθή ησλ νξηδφληησλ ζαιάκσλ ελψ αγλνείηαη ε 

επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο θάζεηνπο σο πξνο ηελ δηαηνκή ζαιάκνπο 

(Παπαγηαλλφπνπινο, 2010) , θαηά ζπλέπεηα, ιακβάλνληαη απνηειέζκαηα κφλν γηα ην 

κέησπν ηεο εθζθαθήο ζε αληίζεζε κε ηελ 3-D αλάιπζε ε νπνία πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ ηαζηθνχ πεδίνπ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ζα 

ππνζηεί ην έδαθνο κπξνζηά θαη πίζσ απφ ην κέησπν ηεο εθζθαθήο (Karakus & Fowell, 

2006). Οπφηε, φζνλ αθνξά ηελ κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ, ε 2-D αλάιπζε κεηνλεθηεί 

εκθαλψο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 3-D αλάιπζε ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

πξνζνκνίσζε θαη ησλ νξηδφληησλ θαζψο θαη ησλ θάζεησλ ζαιάκσλ. 

Ωζηφζν, κε ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ παθέηνπ κε 2-D αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 

πηνζεηψληαο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

πξνζαχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ ππεξθεηκέλσλ ζρεκαηηζκψλ (Pariseau et al., 1979), 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ πηέζεσλ 

ζην έδαθνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο  3-D αλάιπζεο. 

Γεχηεξν παξάδεηγκα ζαθνχο πιενλεθηήκαηνο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ έλαληη ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ, εθηφο ηεο κεζφδνπ ζαιάκσλ θαη ζηχισλ, 
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απνηειεί ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θακπχισλ ηκεκάησλ ή δηαθνξεηηθψλ θιίζεσλ ζηε 

ράξαμε κίαο ζήξαγγαο. Πξάγκαηη, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 2-D αλάιπζε 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θακπχισλ ηκεκάησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη ζηξνθέο ή θιίζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο (αλεθφξα/ θαηεθφξα). 

Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ, φηη δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ηα ζεκεία φπνπ κεηαβάιιεηαη 

ε δηεχζπλζε ηεο ζήξαγγαο, άξα αγλνείηαη ε κεηαβνιή ησλ αζθνχκελσλ ηάζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πξνθχπηνπλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα απφ 

έλα δηζδηάζηαην πξφγξακκα αλάιπζεο. Γεληθφηεξα, κφλν ε 3-D αλάιπζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ε γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ είλαη αξθεηά πεξίπινθε, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ ζαιάκσλ θαη ζηχισλ ή ην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη κηα θχξηα 

ζήξαγγα κε έλα θξέαξ ή ην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη κηα θχξηα ζήξαγγα κε κηα ζήξαγγα 

εμφδνπ δηαθπγήο ή ζπλδεηήξηα ζήξαγγα. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηελ ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πξνζθέξεη 3-D αλάιπζε κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ην πξαγκαηηθφ αλάγιπθν (Terrain Geometry Maker) πνπ επηθξαηεί πάλσ 

απφ ηελ εθζθαθή. Δηζάγνληαο κε έλα αξρείν, γηα παξάδεηγκα .dxf file, ηνλ ηνπνγξαθηθφ 

ράξηε ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθζθαθή, επηηπγράλεηαη ε 

πιήξεο ηαχηηζε κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη δίλεηαη κηα πην ξεαιηζηηθή άπνςε ηεο 

πεξηνρήο (Δηθφλα 2.3). Δλψ αληίζεηα ζηε 2-D αλάιπζε, φπνην θαη είλαη ην πξαγκαηηθφ 

αλάγιπθν, πξνζνκνηάδεηαη σο επίπεδν.  

 

Εικόνα 2.3. Δπίηεπμε πξαγκαηηθνύ αλάγιπθνπ κέζσ ηνπ Terrain Geometry Maker (TGM), (Midas). 
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Δηδηθφηεξα ζε κηα εθζθαθή κηθξνχ βάζνπο, ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεγάιεο απνθιίζεηο απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ. Αληηζέησο, γηα εθζθαθέο 

κεγάινπ βάζνπο θαη εληφο ζθιεξψλ ζρεκαηηζκψλ φπνπ ε επηθάλεηα δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηελ εθζθαθή αθφκα θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηξηζδηάζηαηε 

γεσκεηξία, ράξηλ επθνιίαο, ην αλάγιπθν ζρεδηάδεηαη σο επίπεδν ρσξίο θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζπκπεξαίλεηαη φηη έλα ινγηζκηθφ παθέην κε ρξήζε 3-D αλάιπζεο 

ππεξηεξεί ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρν πξφγξακκα 2-D αλάιπζεο, δηφηη ηνπνζεηψληαο ηελ 

ηξίηε δηάζηαζε ζην ρψξν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ αιεζηλνχ ρψξνπ θαη βνεζψληαο ζηελ θαηαλφεζε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζπκβαίλεη έρνληαο ζθαηξηθή θαη πην 

νινθιεξσκέλε άπνςε ηνπ κνληέινπ. 

 

6. Η αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη κε ηε 

ρξήζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

επηηπγράλνληαη ζπλήζσο αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα, επεηδή είλαη δπλαηή ε πιήξεο 

ηαχηηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε απηέο ηνπ κνληέινπ. ηα 

ηξηζδηάζηαηα πξνγξάκκαηα αλάιπζεο παξέρνληαη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζρεδίαζεο, 

πεξηζζφηεξνη ηξφπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά αλάιπζεο, πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο ζηνηρείσλ θαη 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ. ε έλα δηζδηάζηαην πξφγξακκα ππάξρεη κελ δπλαηφηεηα 

πξνζνκνίσζεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε εμίζνπ αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. Παξ‟ φια απηά, φπνπ επηδηψθεηαη ε κέγηζηε αθξίβεηα, επηιέγεηαη ε 

ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε.  

Ύζηεξα απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Rowe & Lo (2002) κεηαμχ 2-D αλάιπζεο, 3-D 

αλάιπζεο θαη επί ηφπνπ κεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζιηπηηθή ηάζε ζε ζήξαγγεο ηνπ 

Σνξφλην, πξνέθπςε φηη ε 3-D αλάιπζε κε ηηο επί ηφπνπ κεηξήζεηο είραλ θνηλά 

απνηειέζκαηα ελψ ε 2-D αλάιπζε δηέθεξε εκθαλψο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Farias 

(2003), γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κεηαηνπίζεηο 

κφλν ε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε κπνξεί λα εμάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Η ζπγθεθξηκέλε 

ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ Flac2D θαη Flac3D. 
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Όια ηα παξαπάλσ, ζπληεινχλ ζηελ εμαγσγή αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο 3-D 

αλάιπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 2-D αλάιπζε. 

 

7. Η δπλαηόηεηα 2-D & 3-D αλάιπζεο.  

Σα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά παθέηα κε ρξήζε 3-D αξηζκεηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο (π.ρ. 

Midas GTS), πέξα απφ ηελ απηνλφεηε 3-D αλάιπζε, πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε θαη ηε 

δπλαηφηεηα 2-D αλάιπζεο κε εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Καηά ζπλέπεηα, 

παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο κε ηελ απφθηεζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχγθξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο 2-D θαη ηεο 3-D αλάιπζεο απφ ην ίδην ινγηζκηθφ παθέην. Δπίζεο, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαηξνπήο ηεο δηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο ζε 

ηξηζδηάζηαηε κέζσ απιψλ εληνιψλ, φπσο δηαθξίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.4. Οη δπλαηφηεηεο 

απηέο, απνηεινχλ, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη θξηηήξην επηινγήο  κεηαμχ ησλ δπν 

αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο. 

 

Εικόνα 2.4. Μεηαηξνπή δηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο ζε ηξηζδηάζηαηε (Midas GTS). 

Καηαιήγνληαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επηινγή κεηαμχ 2-D & 3-D αξηζκεηηθήο κεζφδνπ 

αλάιπζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο. ίγνπξα κέρξη ηψξα, ηα ινγηζκηθά παθέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηζδηάζηαηε κέζνδν αλάιπζεο ηπγράλνπλ επξχηεξεο εθαξκνγήο ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξηζδηάζηαηε κέζνδν. Παξφια απηά, κε ηελ 

ηαρεία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απινπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο, πξνο ηνλ ρξήζηε, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξηζδηάζηαηε αξηζκεηηθή 

κέζνδν αλάιπζεο αληαγσλίδνληαη, πιένλ, πιήξσο ηα αληίζηνηρα δηζδηάζηαηα 

πξνγξάκκαηα. Δπεηδή ηα θπξίαξρα κεηνλεθηήκαηα ηεο 3-D αλάιπζεο, φπσο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, απνηεινχληαη απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ππνινγηζηψλ (φγθνο δεδνκέλσλ, 
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ρξφλνο επεμεξγαζίαο θ.α.) θαη ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα αικαηψδνπο βειηίσζεο ηα επφκελα ρξφληα. Σέινο, νη ζρεδηαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ε εμαγσγή αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ απνηεινχλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ ππεξνρή ηεο ηξηζδηάζηαηεο (3-D) έλαληη ηεο δηζδηάζηαηεο (2-D) 

αξηζκεηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο. 

 

 

2.5.  Γεληθά ζηνηρεηά ηνπ πξνγξάκκαηνο MIDAS GTS 2010 

Σν ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS είλαη έλα ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα αλάιπζεο ππφγεησλ 

εθζθαθψλ κε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Αθφκε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθηφο 

απφ ηε δπλαηφηεηα ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο πξνζθέξεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα 

δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο. Η δπλαηφηεηα ησλ δχν απηψλ αλαιχζεσλ πνπ πξνζθέξεηαη, 

απνηειεί πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε γηα 

άκεζε ζχγθξηζε ησλ δχν αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο. Σν ινγηζκηθφ παθέην Midas 

GTS εκπεξηέρεη έλα ζχζηεκα αλάιπζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αθξηβή αλάιπζε θαη ζηελ 

ηερλνινγία εμαηξεηηθψλ γξαθηθψλ. Σν πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην κεραληθφ λα 

ζρεδηάζεη πεξίπινθα ηξηζδηάζηαηα γεσηερληθά κνληέια. Η αλάιπζε επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηνπ TNO-Diana solver ην νπνίν παξέρεη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάιπζε. Σν Midas 

GTS είλαη έλα θαηλνχξγην ινγηζκηθφ, ην νπνίν παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, ηφζν 

ζρεδηαζηηθέο φζν θαη αλάιπζεο, θαη απνηειεί έλα αμηφπηζην πξφγξακκα αλάιπζεο κε 

ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Η γεληθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην Midas GTS, είλαη ε εμήο : 

1. ρεδηαζκφο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

2. Παξαγσγή πιέγκαηνο (Mesh generation). 

3. Οξηζκφο παξακέηξσλ αλάιπζεο. 

4. Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

5. Δμαγσγή θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ. 
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Εικόνα 2.5. Αξρηθή ζειίδα (Start Page) ηνπ Midas GTS 2010. 

 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε θάζε ελφηεηα εξγαζηψλ ηνπ Midas GTS, μερσξηζηά. 

1. ρεδηαζκόο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ απνηειεί ηελ βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν κνληέιν κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαηεπζείαλ ζην 

Midas GTS απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη ζην βαζηθφ κελνχ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζε 

άιιν πξφγξακκα (Computer Aided Design). Δπεηδή ην Midas GTS παξέρεη εμεηδηθεπκέλα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάιπζεο, είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ηα πεξίπινθα κνληέια 

λα ζρεδηάδνληαη ζε άκεζε ζχγθξηζε κε άιια αληίζηνηρα ινγηζκηθά παθέηα. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 2.6) παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηινγέο πξνβνιήο ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ. 
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Εικόνα 2.6. Γηάθνξεο επηινγέο πξνβνιήο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ. 

 

2. Παξαγσγή πιέγκαηνο (Mesh generation). 

Γηα ηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο παξέρνληαη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηινγήο. Γεληθά, 

πξνηείλεηαη ε παξαγσγή πιέγκαηνο ζε ηεηξάεδξα ή ζε εμάεδξα ζηνηρεία ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ πην αθξηβή απνηειέζκαηα. Παξφια ηαχηα, γηα ηα πεξίπινθα κνληέια 

ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε είηε ηεηξάεδξσλ είηε ηξηγσληθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ, ην Midas GTS παξέρεη πιεζψξα επηινγψλ θαη 3 δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο δεκηνπξγίαο πιέγκαηνο (Auto-mesh, Mapped-mesh θαη Protrude-mesh). Όπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.7, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο πξνβνιήο ησλ πιεγκάησλ. 

 

3. Οξηζκόο παξακέηξσλ αλάιπζεο. 

Σν Midas GTS δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ, θπζηθψλ ηδηνηήησλ, ηχπσλ θνξηίσλ θαη 

ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Σα θνξηία θαη νη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, αιιά θαη ζε νιφθιεξε πιεπξά ή πεξηνρή πνιιψλ 

ζεκείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία ρξήζε ηνπο ζε 

πεξίπινθα κνληέια. Με τθν αξιοποίθςθ όλων των παρακφρων εργαςίασ που βαςίηονται ςε 

περιβάλλον GUI (Graphical User Interface), το Midas GTS μεγιςτοποιεί τθ δυνατότθτα 
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προςομοίωςθσ ζτςι ώςτε τα φορτία και οι ςυνοριακζσ ςυνκικεσ να εμφανίηονται με πρακτικό 

τρόπο (Εικόνα 2.8). Ωσ αποτζλεςμα, απηή θ λειτουργία προςομοίωςθσ μειώνει δραματικά το 

ςφάλμα ειςαγωγισ δεδομζνων που μποροφν να γίνουν από το χριςτθ. 

 

Εικόνα 2.7. Γπλαηόηεηεο πξνβνιήο ηνπ πιέγκαηνο ηνπ κνληέινπ. 

 

Εικόνα 2.8. Γηακόξθσζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ ηνπ κνληέινπ. 
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4. Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

Όηαλ ην ζρεδηαζκέλν κνληέιν ιάβεη θαη ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο αλάιπζεο, είλαη 

έηνηκν γηα ηελ αλάιπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο φια ηα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ εμέιημε ηεο, εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν δηαιφγνπ Output Window. Σν Midas GTS 

παξέρεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ αλάιπζεο ηα νπνία θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην εχξνο 

ησλ γεσηερληθψλ εθαξκνγψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο είλαη ε ζηαηηθή 

αλάιπζε (Static Analysis), ε αλάιπζε ζε ζηάδηα εθζθαθήο (Construction Stage Analysis), 

ε αλάιπζε ζηαζεξήο δηαξξνήο (Steady-state Seepage Analysis), ε αλάιπζε Time History 

θαη άιιεο νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

5. Δμαγσγή θαη αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ. 

Έρνληαο νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, ην Midas GTS παξέρεη κηα 

ηζρπξή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (Result Evaluation). 

Πξνζθέξεηαη κεγάινο αξηζκφο γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία 

έρνπλ βειηησζεί ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο, κε ζηφρν λα εκθαλίδνπλ κεγάιεο 

θιίκαθαο κνληέια θαη πεξίπινθα ζηάδηα εθζθαθήο (construction stages). Δπηπξνζζέησο, 

φινη νη πίλαθεο απνηειεζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ζπκβαηνί κε ην πξφγξακκα 

ινγηζηηθψλ θχιισλ, ην MS Excel. 

 

2.5.1.  Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Midas GTS 2010 

Σν ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα αλάιπζεο Midas GTS 2010 παξέρεη έλα επέιηθην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη βειηησκέλν ζε ζχγθξηζε κε 

παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ θαζψο θαη κε άιια αληίζηνηρα ηξηζδηάζηαηα πξνγξάκκαηα. Έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ ηξηζδηάζηαησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ πάληνηε ν πνιχπινθνο 

ζρεδηαζκφο, ην Midas GTS 2010 έρεη πεηχρεη λα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, εχθνιν 

ζηελ εθκάζεζε θαη εχρξεζην, θαηά ζπλέπεηα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο ζε ζχγθξηζε κε 

παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Midas GTS. 

Η νξγάλσζε ησλ παξαζχξσλ θαη ηα δηάθνξα κελνχ επηινγψλ φπσο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν/έμνδν δεδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα κε νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο αλάιπζεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 2.9), δηαθξίλνληαη φια ηα παξάζπξα 
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εξγαζίαο θαζψο θαη ηα κελνχ εληνιψλ πνπ παξέρνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ 

Midas GTS 2010. 

 

 

Εικόνα 2.9.  Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο ηνπ Midas GTS 2010. 

ην πξφγξακκα Midas GTS ππάξρνπλ ζπλνιηθά 5 παξάζπξα εξγαζίαο, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο : 

I. Παξάζπξν εξγαζίαο (Work Window) 

Απνηειεί ην θπξηφηεξν παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ζην παξάζπξν εξγαζίαο 

ζρεδηάδεηαη θαη εκθαλίδεηαη ην κνληέιν πξηλ θαη κεηά ηελ αλάιπζε κε ηε βνήζεηα 

πξνεγκέλσλ γξαθηθψλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (Δηθφλα 2.9). 

 

II. Παξάζπξν πηλάθσλ (Table Window) 

Οη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ εηζφδνπ, αλάιπζεο θαη 

απνηειεζκάησλ ζε κνξθή ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνίεζεο, 

επηπξφζζεησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ, ζχληαμεο, ξχζκηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο παξέρνληαη ζην παξάζπξν πηλάθσλ. Δπίζεο, επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά θαη 
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αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια αληίζηνηρα ινγηζκηθά παθέηα βάζεο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιένλ δηαδεδνκέλνπ MS-Excel. 

 

III. Works Tree Window 

ην Works Tree Window εκπεξηέρνληαη φια ηα δεδνκέλα ηνπ ηξέρνληνο κνληέινπ, φπσο 

είλαη ε γεσκεηξία, ζηνηρεία πιέγκαηνο (mesh), θνξηία, ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, έιεγρνο 

αλάιπζεο θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη νξγαλσκέλν κε δελδξνεηδήο δηάηαμε κε 

ζηφρν ηνλ άκεζν θαη εχθνιν ρεηξηζκφ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 2.10. 

 

Εικόνα 2.10. Γηακόξθσζε θαη δπλαηόηεηεο ηνπ Works Tree Window. 

 

IV. Παξάζπξν ηδηνηήησλ (Property window) 

ην παξάζπξν ηδηνηήησλ εκθαλίδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο είηε απφ ην παξάζπξν εξγαζίαο είηε απφ ην Works 

Tree Window. Βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην φλνκα θαη ην ρξψκα ηνπ 

επηιεγκέλνπ αληηθεηκέλνπ, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ ην παξάζπξν ηδηνηήησλ. Σέινο, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, δειαδή πξν-επεμεξγαζία (πξηλ ηελ αλάιπζε) ή κεηά-
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επεμεξγαζία (κεηά ηελ αλάιπζε), ην παξάζπξν ηδηνηήησλ έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή θαη 

ιεηηνπξγία φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 2.11). 

 

Εικόνα 2.11.  Παξάζπξν ηδηνηήησλ (Property window), αλάινγα κε ην ζηάδην εξγαζίαο. 

 

V. Output Window 

ην Output Window εκθαλίδνληαη φινη νη απαξαίηεηνη ηχπνη πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

κνληεινπνίεζε, ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηα δπλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο.  

 

Αθφκα, ην πξφγξακκα Midas GTS 2010 παξέρεη δηάθνξα κελνχ εληνιψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 Κύξην κελνύ (Main Menu) 

Δκπεξηέρνληαη φιεο νη εληνιέο πνπ δηαζέηεη ην πξφγξακκα θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Γξακκή εξγαιείσλ (Toolbar, Icon Menu) 

ηε γξακκή εξγαιείσλ, θάζε εληνιή έρεη μερσξηζηφ εηθνλίδην έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

επθνιφηεξα αληηιεπηή θαη άκεζα πξνζβάζηκε απφ ηνλ ρξήζηε. Αθφκα, ηα εηθνλίδηα είλαη 

νκαδνπνηεκέλα αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εληνιέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ζπρλέο θαη επαλαιακβαλφκελεο εληνιέο. Σέινο, δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο θάζε γξακκήο εξγαιείσλ ζηελ επηζπκεηή ζέζε πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε.  

 Context Menu 

Απνηειεί ην αλαδπφκελν παξάζπξν ην νπνίν ειαρηζηνπνηεί ηελ θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ θαη 

πξνζθέξεη άκεζε επηινγή ησλ ζπρλψλ εληνιψλ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

2.5.2  Υαξαθηεξηζηηθά αλάιπζεο 

Σν ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS παξέρεη ηηο αθφινπζεο επηινγέο ηξφπνπ αλάιπζεο 

κνληέισλ : 

 Σηαηηθή Αλάιπζε (Static Analysis).  

Η ζηαηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην εμεηαδφκελν κνληέιν δελ βξίζθεηαη ζε 

θίλεζε. Ωζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάιπζεο ζπλήζσο εθαξκφδεηαη αθφκα θαη 

φηαλ πθίζηαηαη θίλεζε, αιιά πνιχ κηθξήο ζπρλφηεηαο. Οη 3 ηχπνη αλάιπζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε ζηαηηθή αλάιπζε, είλαη: α) Γξακκηθή, Διαζηηθή Αλάιπζε (Linear Elastic 

Analysis), β) Με-Γξακκηθή, Διαζηηθή Αλάιπζε (Nonlinear Elastic Analysis) θαη γ) 

Διαζηνπιαζηηθή Αλάιπζε (Elastoplastic Analysis). 

 

 Αλάιπζε ζε ζηάδηα εθζθαθήο (Construction Stage Analysis). 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αλάιπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θάζε γεσηερληθνχ 

κνληέινπ. πλήζσο, αζρνιείηαη κε ηα κε-γξακκηθά πιηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ κφλν απφ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε (initial stage), ε νπνία αλαθέξεηαη σο ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί πξηλ ηελ εθζθαθή. Σν πην θξίζηκν δήηεκα ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε είλαη ε αξρηθή ηάζε πνπ δέρεηαη ην έδαθνο γηαηί απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θνξηίνπ ηεο εθζθαθήο θαη ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ κνληέισλ, φπσο 

ζηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάιπζε Mohr-Coulomb. πλεπψο, είλαη 

απαξαίηεηε ε εθηέιεζε ηεο αλάιπζεο ζε μερσξηζηά θαη δηαδνρηθά ζηάδηα εθζθαθήο 

μεθηλψληαο απφ ην αξρηθφ ζηάδην. Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία ηεο πξαγκαηηθήο εθζθαθήο 

είλαη πεξίπινθή θαη πνιχπινθε, ε αλάιπζε ζε ζηάδηα εθζθαθήο (Construction Stage 

Analysis) απινπζηεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζε απιά βήκαηα. 
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 Αλάιπζε ζηαζεξήο δηαξξνήο (Steady-state Seepage Analysis). 

Η αλάιπζε ζηαζεξήο δηαξξνήο αληηπξνζσπεχεη κηα αλάιπζε ζηελ νπνία δελ ζπκβαίλεη 

θακία απνιχησο αιιαγή ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο ζπλνξηαθέο 

ζπλζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε νη 

εηζξνέο είλαη πάληα ίζεο κε ηηο εθξνέο. 

 

 Αλάιπζε παξνδηθήο δηαξξνήο (Transient Seepage Analysis). 

Η αλάιπζε παξνδηθήο δηαξξνήο ρξεζηκεχεη φηαλ ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο ζην θνξηίν θαη 

ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. Σα πην δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο είλαη ε αιιαγή ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ε κεηαβνιή 

ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ εληφο ησλ πιηθψλ. 

 

 Αλάιπζε ηδηνηηκήο (Eigenvalue  Analysis). 

Η αλάιπζε Eigenvalue ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κνληέινπ. Δπίζεο, νλνκάδεηαη θαη αλάιπζε Free Vibration. 

 

 Αλάιπζε Time History 

Η αλάιπζε Time History ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ έλα δπλακηθφ θνξηίν εθαξκφδεηαη ζην 

κνληέιν. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάιπζεο, επηιχεη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ εμέηαζε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο εθζθαθήο θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ θνξηηψλ. Αθφκε, 

θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κνληέισλ (π.ρ. κεηαηνπίζεσλ) ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν ηεο αλάιπζεο. 

 

 Αλάιπζε Response Spectrum 

Η αλάιπζε Response Spectrum ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ ζρεδηαζκφ 

κνληέισλ ζηα νπνία πθίζηαηαη ζεηζκηθή δφλεζε.  
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2.5.3.  Κξηηήξηα αζηνρίαο 

Σν πξφγξακκα Midas GTS παξέρεη πιεζψξα επηινγψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηνπ θξηηεξίνπ αζηνρίαο πνπ αθνινπζνχλ. 

Δκπεξηέρνληαη ειαζηηθά θαη δηακήθε ηζφηξνπα πιηθά, θαζψο επίζεο θαη κε-γξακκηθά 

πιηθά. Σα θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ δηαηίζεληαη είλαη ηα αθφινπζα :  

 Κξηηήξην αζηνρίαο Mohr-Coulomb. 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Mohr-Coulomb είλαη αξθεηά απιφ θαη αθξηβέο, γη‟ απηνχο ηνπο 

ιφγνπο είλαη ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν ζηηο γεσηερληθέο εθαξκνγέο. Παξ‟ φια απηά, ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έρεη δχν κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, ε αξρηθή ηάζε δελ επεξεάδεη ηελ 

ηάζε ζηελ αζηνρία, φκσο απηή ε παξαδνρή είλαη άθξσο αληίζεηε κε ηα εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα. Γεχηεξνλ, ππνζέηεη α) φηη ε πεξηβάιινπζα ζην θχθιν ηνπ Mohr είλαη 

επζεία θαη β) φηη ε αληνρή ηνπ πεηξψκαηνο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. 

πλεπψο, γηα ρακειέο ηηκέο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ιακβάλνληαη αξθεηά θαιά 

απνηειέζκαηα, ελψ γηα πςειέο ηηκέο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο δελ είλαη εγγπεκέλε. Παξά ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ, ην 

θξηηήξην αζηνρίαο Mohr-Coulomb παξακέλεη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη 

επηηπρεκέλν θξηηήξην ζην θιάδν ηεο γεσηερληθήο κεραληθήο. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown. 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown είλαη έλα εκπεηξηθφ θξηηήξην θπξίσο γηα εθηίκεζε 

ηεο αληνρήο ηεο ξσγκαησκέλεο βξαρνκάδαο, ην νπνίν ηπγράλεη επξείαο εθαξκνγήο. 

Βαζίδεηαη ζην θξηηήξην ηνπ Griffith θαη έρεη αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε πνιιψλ 

πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ πεηξψκαηα δηαθφξσλ αληνρψλ. Ωζηφζν, ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έρεη έλα πεξηνξηζκφ ζηηο εθαξκνγέο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

έλα πέηξσκα εκθαλίδεη αληζνηξνπία, δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην θξηηήξην αζηνρίαο Hoek 

– Brown. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ην θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown πεξηιακβάλεη 

εμάξηεζε κεηαμχ ηεο αληνρήο ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηεο ηάζεο, ην θαζηζηά πην ελδεδεηγκέλν 

απφ ην θξηηήξην αζηνρίαο Mohr – Coulomb. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Tresca. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έρεη πνιιέο αξλεηηθέο πηπρέο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

γεσηερληθέο εθαξκνγέο. Πξψηνλ, ν ηχπνο Tresca αγλνεί ηελ άκεζε ζρέζε ηεο 
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πδξνζηαηηθήο πίεζεο κε ηελ δηαηκεηηθή ηάζε. Γεχηεξνλ, ππνινγίδεη ηελ ίδηα ηηκή γηα ηελ 

αληνρή ζε εθειθπζκφ κε ηελ αληνρή ζε ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο. Όκσο, είλαη 

απνδεδεηγκέλν, απφ πνιιέο πεηξακαηηθέο δνθηκέο, φηη ε ηηκή ηεο αζηνρίαο ζε εθειθπζκφ 

είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο αζηνρίαο ζε ζιίςε. Σξίηνλ, δελ ιακβάλεη πνηέ 

ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο αξρηθήο ηάζεο. Ωζηφζν, ην θξηηήξην αζηνρίαο Tresca κπνξεί λα 

εμάγεη θαιά απνηειέζκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζπλνιηθήο ηάζεο ζε θνξεζκέλν έδαθνο. χκθσλα κε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ε 

δηαηκεηηθή ηάζε ησλ θνξεζκέλσλ εδαθψλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλνιηθή ηάζε εμαηηίαο 

ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην θξηηήξην αζηνρίαο 

Tresca απνηειεί αζθαιή επηινγή. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο von Mises. 

Παξφκνην κε ην θξηηήξην αζηνρίαο Tresca, ην von Mises βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε 

εθειθπζηηθή θαη ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ πεηξψκαηνο είλαη ε ίζεο θαη φηη ε πδξνζηαηηθή 

πίεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηκεηηθή ηάζε. Άξα, θαζίζηαηαη αθαηάιιειε γηα πνιιέο 

γεσηερληθέο εθαξκνγέο. Όκσο, φπσο θαη ην Tresca, ην θξηηήξην von Mises εθαξκφδεηαη ζε 

θνξεζκέλα εδάθε. Σέινο, επεηδή ην von Mises εμαιείθεη θάπνηεο ππνινγηζηηθέο 

δπζθνιίεο, θαζίζηαηαη πην βνιηθφ θαη πξνηηκάηαη απφ ην θξηηήξην αζηνρίαο Tresca. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Drucker – Prager. 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Drucker – Prager κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ επέθηαζε ησλ θξηηεξίσλ 

Mohr-Coulomb θαη von Mises. Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην είλαη πνιχ απιφ, δηφηη γηα λα 

νξηζηεί ρξεηάδεηαη κφλν δπν παξακέηξνπο νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ ηελ ηππηθή 

ηξηαμνληθή δνθηκή. Σν επίπεδν αζηνρίαο ηνπ είλαη πνιχ νκαιφ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

καζεκαηηθά βνιηθφ γηα ηξηζδηάζηαην ππνινγηζκφ. ε αληίζεζε κε ην Mohr-Coulomb, ην 

θξηηήξην αζηνρίαο Drucker – Prager ιακβάλεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο αξρηθήο ηάζεο. 

Ωζηφζν, αλ νη δπν παξάκεηξνη ιεθζνχλ απφ έλα πείξακα ρσξίο πξνζεθηηθή θαη 

εθηεηακέλε κειέηε, ηφηε ε ηηκή ηεο αξρηθήο ηάζεο ζα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Duncan – Chang. 

ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αζηνρίαο ε θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο γίλεηαη κε-

γξακκηθή. Απηφ ην κε-γξακκηθφ ειαζηηθφ κνληέιν αληηπξνζσπεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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εδάθνπο κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο (Young‟s Modulus of Elasticity). 

ην θξηηήξην αζηνρίαο Duncan – Chang, ε θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο είλαη ππεξβνιή 

θαη ην Μέηξν Διαζηηθφηεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Strain Softening. 

Σν ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS παξέρεη, επίζεο, ην θξηηήξην αζηνρίαο Strain Softening. 

Η θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο ζε απηφ ην θξηηήξην κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία κέξε. 

Αξρηθά, ζπκπεξηθέξεηαη γξακκηθά κέρξη ηελ αξρηθή ηάζε. ηε ζπλέρεηα μεθηλάεη ην 

θνκκάηη ηεο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο. Σέινο, κφιηο πεξάζεη ην θνκκάηη ηεο πιαζηηθήο 

παξακφξθσζεο, ε θακπχιε γίλεηαη νξηδφληηα θαη ε ηάζε παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Modified Cam-Clay 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Modified Cam-Clay είλαη ην πξψην θξηηήξην ην νπνίν παξέρεη 

ειαζηηθή θαη πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ. Δίλαη κηα αξηζκεηηθή κέζνδνο ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνπο Atkinson & Brandsby (1978) θαη Britto & Gunn (1987). Σν θξηηήξην 

αζηνρίαο Modified Cam-Clay ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ίδην κε ην θξηηήξην Cam-Clay. Η 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη, ζην Cam-Clay ε θακπχιε είλαη ινγαξηζκηθή, ελψ ζην Modified 

Cam-Clay είλαη έιιεηςε. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Jointed Rock Mass. 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Jointed Rock Mass απνηειεί έλα αληζφηξνπν-ειαζηηθφ θαη πιαζηηθφ 

κνληέιν. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην εκπεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

εγθάξζηνπ ηζφηξνπνπ ειαζηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ελφο αληζφηξνπνπ πιαζηηθνχ πιηθνχ. 

Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο θαηαθεξκαηηζκέλεο βξαρφκαδαο. 

 

 Κξηηήξην αζηνρίαο Jardine 

Σν θξηηήξην αζηνρίαο Jardine απνηειεί έλα ειαζηνπιαζηηθφ κνληέιν. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρηθή άθακπηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε 

αθακςία κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξακφξθσζεο. Δξγαζηεξηαθέο κειέηεο έδεημαλ φηη 

αθφκε θαη γηα κηθξή παξακφξθσζε, πνιιά εδάθε εκθαλίδνπλ κε-γξακκηθή ζπκπεξηθνξά 

ηάζεο-παξακφξθσζεο. ε πνιιά γεσηερληθά πξνβιήκαηα, πνιχ κηθξέο παξακνξθψζεηο 

εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν κέξνο ηνπ κνληέινπ. 



 

 
 

 

 

 

Κεθάιαην 3. 

 

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ                    

ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ           

ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ (3D) ΑΝΑΛΤΗ 
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3.1.  ρεδηαζκόο κνληέινπ ζην MIDAS GTS 2010 

Με ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ, κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ην 

ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS 2010, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιπζε 

ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. Δπίζεο, ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

δίλεηαη ιεπηνκεξέο παξάδεηγκα ζρεδηαζκνχ ζην Midas GTS.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ε ζεηξά 

κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη εληνιέο ζην Midas GTS βαζίδεηαη ζε 5 βαζηθνχο άμνλεο. Η 

ζεηξά είλαη ε εμήο : 

1. ρεδηαζκφο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

2. Παξαγσγή πιέγκαηνο (Mesh generation). 

3. Οξηζκφο παξακέηξσλ αλάιπζεο. 

4. Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

5. Δμαγσγή θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ. 

    

Η πξψηε ελέξγεηα ζην Midas GTS απνηειείηαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε επηζπκεηή ππφγεηα 

θαηαζθεπή.  

ηε ζπλέρεηα, ζρεδηάδεηαη ε γεσκεηξία ηεο εθζθαθήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ. Οη 

επηζπκεηέο δηαηνκέο ησλ ππφγεησλ ζαιάκσλ, ιακβάλνληαη είηε απφ αξρείν ζρεδηαζκέλν ζε 

πξφγξακκα Computer Aided Design (CAD), φπσο γηα παξάδεηγκα απφ AutoCad .dxf file, 

είηε κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξέρεη ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία κε 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο.  

Οη δηαηνκέο ησλ ζηνψλ πνπ επηιέρζεθαλ, ηνπνζεηνχληαη αθαλφληζηα ζην ρψξν (Δηθφλα 

3.1), γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ην επφκελν βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηζπκεηήο γεσκεηξίαο είλαη 

ε επηινγή θνηλνχ επηπέδνπ βάζεο γηα φιεο ηηο ζηνέο φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2. 
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Εικόνα 3.1.  Αηαμηλόκεηεο δηαηνκέο ζηνώλ. 

 

 

Εικόνα 3.2. Κνηλό επίπεδν βάζεο δηαηνκώλ ζηνώλ. 

 

Δθφζνλ επηηεχρζεθε ην θνηλφ επίπεδν βάζεο φισλ ησλ ζηνψλ, αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε 

ησλ δηαηνκψλ πξνο ηελ επηζπκεηή δηεχζπλζε. Έπεηηα, αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ νξίσλ 

(πεξηγξάκκαηνο) ηνπ πεηξψκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ κνληέινπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3.3.  
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Εικόνα 3.3. Σρεδηαζκόο πεξηγξακκάησλ ζηνώλ θαη νξίσλ ηνπ κνληέινπ. 

 

ηε ζπλέρεηα, κεηαηξέπνληαη νη δηαηνκέο ηφζν ησλ ζηνψλ φζν θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 

κνληέινπ πνπ ζρεδηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, ζε ηξηζδηάζηαην κνληέιν κε ηηο επηζπκεηέο 

δηαζηάζεηο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3.4. 

 

Εικόνα 3.4.  Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ  κνληέινπ. 

 



Μοντελοποίηςη προβλημάτων με τη βοήθεια λογιςμικού 3D ανάλυςησ 

 

66 
 

ην επφκελν βήκα πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ηεηξάεδξνπ πιέγκαηνο (Mesh) γηα ηηο 

ζηνέο θαη ην πέηξσκα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί (Δηθφλα 3.5 & 3.6). Αξρηθά, νξίδεηαη ην 

κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ. ην ζεκείν απηφ ζπλαληάηαη ην 

εμήο πξφβιεκα, εθφζνλ επηιερζεί κηθξφ πιέγκα (δειαδή κεγάινο αξηζκφο θφκβσλ), ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα είλαη κελ αθξηβή, φκσο ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ην πξφγξακκα ζα είλαη αξθεηά κεγάινο κε ζπλέπεηα ηνλ 

ππεξβνιηθφ ρξφλν ππνινγηζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εθφζνλ επηιερζεί κεγάιν πιέγκα 

(δειαδή  κηθξφο αξηζκφο θφκβσλ), ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ δελ ζα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαο κεγάιεο απνθιίζεηο. 

Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, επηρεηξείηαη ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ψζηε λα 

εμάγνληαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε ιίγν ρξφλν.  

 

Εικόνα 3.5.  Γεκηνπξγία πιέγκαηνο (Meshing) ησλ ζηνώλ. 
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Εικόνα 3.6.  Γεκηνπξγία πιέγκαηνο (Meshing) νιόθιεξνπ ηνπ κνληέινπ. 

 

πλερίδνληαο, ην βήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

κνληέινπ πνπ ζρεδηάζηεθε. Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο (nodes) ή ζηνηρεία (elements) μερσξηζηά, αιιά 

δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα καδηθήο ζρεδίαζεο νιφθιεξεο πιεπξάο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνλ 

ρξήζηε ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ θαη πεξίπινθσλ κνληέισλ. 

ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη θάζεηο (ζηάδηα) ηεο ππφγεηαο εθζθαθήο. Σα ζηάδηα εθζθαθήο 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ φπσο ν ρξήζηεο επηζπκεί. Αξρηθά, νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζην αξρηθφ ζηάδην (initial stage), δειαδή πξηλ αξρίζεη ε θάζε ηεο πξψηεο 

εθζθαθήο. Αθνινχζσο, νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζε θάζε επφκελν 

ζηάδην εθζθαθήο κεηά ην αξρηθφ (initial stage). Μεηά ην πέξαο θάζε εθζθαθήο είλαη 

δπλαηή ε πξνζζήθε αγθπξίσλ, εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη άιισλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

ην επφκελν βήκα, επηιέγεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπ 

κνληέινπ θαη νξίδνληαη νη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάιπζεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο 

κεζφδνπ αλάιπζεο απνηειεί πνιχ θξίζηκε επηινγή γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, 

αθνχ θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πεηξψκαηνο. Η αλάιπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

δηάθνξνπο ηχπνπο αλάιπζεο φπσο γηα παξάδεηγκα, αλάιπζε ζε ζηάδηα εθζθαθήο 

(Construction Stage), γξακκηθή / κε-γξακκηθή ζηαηηθή αλάιπζε (Linear/Nonlinear Static), 

αλάιπζε επζηάζεηαο πξαλψλ (Slope Stability), αλάιπζε δηαξξνήο (Seepage) θαη άιινπο. 



Μοντελοποίηςη προβλημάτων με τη βοήθεια λογιςμικού 3D ανάλυςησ 

 

68 
 

Σν ηειεπηαίν βήκα πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο επίιπζεο κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Η αλάιπζε μεθηλά λα εθηειείηαη άκεζα κεηά απφ ηελ 

επηινγή κία απιήο εληνιήο. 

Σν κνληέιν απνζεθεχεηαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα πξηλ αξρίζεη λα εθηειείηαη ε 

αλάιπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο εκθαλίδνληαη κελχκαηα ζην παξάζπξν δηαιφγνπ 

Output Window, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.7. Σα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη δείρλνπλ 

ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζεο. Όκσο, νξηζκέλα απφ ηα κελχκαηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά, επεηδή αθνξνχλ ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο αλάιπζεο, ηα κελχκαηα απηά απνζεθεχνληαη 

ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο (*.ΣΑ file) φζν θαη νη 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ηεο αλάιπζεο (*.OUT file). 

 

Εικόνα 3.7.  Παξάζπξν ζρνιίσλ (Output Window) Midas GTS. 

Σέινο, κεηά ην πέξαο κηαο επηηπρεκέλεο αλάιπζεο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάγλσζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ εμαρζέλησλ απνηειεζκάησλ. Τπάξρεη πιεζψξα απνηειεζκάησλ, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο. Δπίζεο, ην Midas GTS-Post Processing παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζην MS-Excel γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. Μεξηθά απφ 

ηα ζπλήζε απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ φινπο ηνπο ηξφπνπο αλάιπζεο είλαη νη 

κεηαηνπίζεηο (Displacements), νη ηάζεηο (3D Stress), νη παξακνξθψζεηο (3D Strain) θ.α.  
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3.2. Δθαξκνγή πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηύισλ 

Με ζηφρν λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά θαη ε επζηάζεηα ησλ ζηχισλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

κεηαβνιέο δηαθφξσλ παξακέηξσλ,  φπσο γηα παξάδεηγκα ηα γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο βξαρνκάδαο, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ θαη ην πιεπξηθφ θνξηίν πνπ 

αζθείηαη ζηνλ ζηχιν, δεκηνπξγείηαη έλαο αξηζκφο πξφηππσλ ζηχισλ. Απηνί νη πξφηππνη 

ζηχινη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο έηζη ψζηε ε θάζε νκάδα ζηχισλ λα έρεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα εμεηάδεηαη πην αλαιπηηθά. Όιεο νη νκάδεο ησλ ζηχισλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, αλαιχνληαη κε ηελ βνήζεηα ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ηνπ Midas GTS 2010. Η ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε επηιέγεηαη 

έλαληη ηεο δηζδηάζηαηεο, δηφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, παξέρεη κεγαιχηεξεο ζρεδηαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη εμάγεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 2-D 

αλάιπζε, ε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε ηνπνζεηψληαο ηελ ηξίηε δηάζηαζε ζην ρψξν έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ 

αιεζηλνχ ρψξνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ε επηινγή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηχισλ 

βνεζάεη ζε έλαλ βαζηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ν νπνίνο είλαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηζδηάζηαηεο θαη ηεο ηξηζδηάζηαηεο κεζφδνπ αλάιπζεο. 

Αθφκε, γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχγθξηζεο ιακβάλνληαη απνηειέζκαηα 

δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο απφ πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή εξγαζία (Παπαγηαλλφπνπινο, 

2010) κέζσ ηνπ 2-D πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ Phase
2
. 

 

Γεληθά, ζε θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ ζηχισλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα αμηνινγείηαη 

κηα απφ ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: α) νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο (Displacements, Dxy),  β) 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο (Factor of Safety, FS) θαη γ) αζηνρίεο ζε ζιίςε πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην ζηχιν. 

χκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ, ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επζηάζεηα ησλ ζηχισλ είλαη ν ιφγνο Wp / Hp ηνπ ζηχινπ, ε 

κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο (UCS) θαη ε πιεπξηθή θφξηηζε 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο. Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ 2-D 

θαη 3-D κεζφδσλ αλάιπζεο. πλεπψο, πξνθχπηνπλ νη εμήο νκάδεο ζηχισλ: 
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1. Α‟ Οκάδα αλαιύζεσλ.  Δθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ γηα 5 δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο Wp / Hp. 

2. Β‟ Οκάδα αλαιύζεσλ. Δθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ ιφγσ πιεπξηθήο 

ελίζρπζεο ησλ ζηχισλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / 

χςνπο ηνπ ζηχινπ (Wp / Hp). 

3. Γ‟ Οκάδα αλαιύζεσλ.  Δθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ζε ζιίςε ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο 

(UCS), γηα ιφγν  Wp / Hp = 0,5. 

4. Γ‟ Οκάδα αλαιύζεσλ.  χγθξηζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο κεηαμχ ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο Phase
2 

θαη ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο Midas 

GTS, γηα ιφγν Wp / Hp = 2. 

 

 

3.3.  Μέζνδνο πξνζνκνίσζεο 

Η εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηχισλ ζα γίλεη κε ην ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα 

αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, Midas GTS 2010. ε θάζε πεξίπησζε αλάιπζεο 

εμεηάδεηαη κφλν ν θεληξηθφο ζηχινο. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θεληξηθνχ ζηχινπ  

αθνινπζνχληαη ηα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 

3.8. 

Σν πξψην ζηάδην είλαη ην αξρηθφ εληαηηθφ πεδίν (Initial Stage), δειαδή ην ζηάδην πξηλ ηελ 

εθζθαθή ησλ ζαιάκσλ. ην δεχηεξν ζηάδην (Stage 1) πξαγκαηνπνηείηαη ε εθζθαθή ηεο 

δεμηάο θχξηαο ζηνάο ελψ ζην ηξίην ζηάδην (Stage 2) αθνινπζεί ε εθζθαθή ηεο αξηζηεξήο 

θχξηαο ζηνάο. Μεηά ηε δεκηνπξγία δχν παξάιιεισλ ζεξάγγσλ, αθνινπζνχλ ζην ηέηαξην 

(Stage 3) θαη ζην πέκπην ζηάδην (Stage 4) ε εθζθαθή ησλ θάζεησλ ζηνψλ σο πξνο ηηο 

θχξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα, κεηά ην πέξαο ηνπ πέκπηνπ ζηαδίνπ, έρεη 

δεκηνπξγεζεί ν επηδεηνχκελνο ζηχινο. Γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ζηχινη έρνπλ ηεηξαγσληθή δηαηνκή κε ζθνπφ λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηάζεσλ γχξσ απφ ην πέηξσκα. Σέινο, ζε νξηζκέλεο νκάδεο ζηχισλ ππάξρεη θαη 

ην έθην ζηάδην (Stage 5) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ 

ζηνλ ζηχιν. Σν πιεπξηθφ θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηνλ ζηχιν είλαη ηζνδχλακν κε ην θνξηίν 
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πνπ αζθείηαη ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο πξνεληεηακέλσλ ζπξκαηφζρνηλσλ, γηα κηα δεδνκέλε 

δχλακε πξνέληαζεο, ζε δεδνκέλε δηάηαμε θαλλάβνπ φπσο αλαιχεηαη ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. 

 

 

Εικόνα 3.8. Σηάδηα εθζθαθήο ηνπ κνληέινπ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζαιάκσλ θαη ησλ ζηύισλ. 
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ηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 3.9.α,β), δηαθξίλεηαη ν ζηχινο ν νπνίνο ζα εμεηάδεηαη ζε 

θάζε νκάδα αλαιχζεσλ. Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ κνληέινπ θαη ζρεδηάζηεθε κε ηα 

ζηάδηα εθζθαθήο ηα νπνία αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Εικόνα 3.9.α,β.  Κεληξηθόο ζηύινο ν νπνίνο εμεηάδεηαη ζε όιεο ηηο νκάδεο αλαιύζεσλ. 
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3.4.  Δλίζρπζε ησλ ζηύισλ 

ε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηχισλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, εληζρχνληαη πιεπξηθά κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Λακβάλεηαη ε παξαδνρή φηη 

εθαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο πιεπξηθφ θνξηίν ην νπνίν πξνθχπηεη ιφγσ πξνέληαζεο 

ζπξκαηφζρνηλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

θαλλάβνπ. αθψο ππάξρνπλ θαη άιια κέηξα ελίζρπζεο ησλ ζηχισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, αγθχξηα (Δηθφλα 3.10) θαη άιια. 

ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, εθαξκφδνληαη θαισδηψζεηο ζην ζηχιν κε 

πξνεληεηακέλα ζπξκαηφζρνηλα πςειήο αληνρήο (HI-TEN Strand Bolt) Φ23, κε φξην 

ζξαχζεο 56 tn (0,55 MN) ζηα νπνία δίλεηαη πξνέληαζε πεξίπνπ κέρξη ην κηζφ ηεο αληνρήο 

ηνπο (0,27 MN). Σν πιεπξηθφ θνξηίν πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο είλαη ίζν κε 0,16 

MN/m
2 

θαη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θάλλαβν 1,3 x 1,3 m. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ πεξηιακβάλεη, ηελ φξπμε δηαηξεκάησλ κηθξήο 

δηακέηξνπ (Φ28) θάζεηα ζηηο πιεπξέο ηνπ ζηχινπ. Καηφπηλ ηνπνζεηείηαη ην 

ζπξκαηφζρνηλν ην νπνίν αξρηθά ηαλχδεηαη ρεηξνλαθηηθά  θαη ζηε ζπλέρεηα ν πδξαπιηθφο 

γξχινο δίλεη ηελ ηειηθή πξνέληαζε. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ, 

εζπηέδεηαη έλεκα κε ζθνπφ λα επέιζεη ε πιήξεο πάθησζε. 

 

 

Εικόνα 3.10.  Σηύινο πνπ έρεη εληζρπζεί κε ηε βνήζεηα αγθπξίσλ. 
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3.5.  πληειεζηήο Αζθάιεηαο (Safety Factor) 

Με ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο επζηάζεηαο ησλ ζηχισλ, αμηνινγείηαη ν ζπληειεζηήο 

αζθαιείαο ηνπο. Οη ηηκέο ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο (Factor of Safety) ζα ζπγθξίλνληαη 

ζην θέληξν θαη ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ. Σν επηιεγκέλν θξηηήξην αζηνρίαο γηα φιεο ηηο 

αλαιχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη ην Hoek - Brown, φκσο ην πξφγξακκα Midas 

GTS δελ παξέρεη ηηκέο ηνπ FS παξά κφλν γηα ην θξηηήξην αζηνρίαο Mohr – Coulomb. 

πλεπψο, ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ν ζπληειεζηήο αζθάιεηαο (FS), 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αξρηθά, ιακβάλεηαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ε ηηκή ηεο «ζ3» ζην 

επηζπκεηφ ζεκείν. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε αληνρή ηεο βξαρφκαδαο (ζ1) ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κέζσ ηεο ρέζεο 3.1, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

                     
                       

 

Καηφπηλ, ιακβάλεηαη ε ηηκή ηεο πθηζηάκελεο ηάζεο (ζp) πνπ αζθείηαη ζην επηιεγκέλν 

ζεκείν. Σέινο, εθφζνλ έρνπλ ππνινγηζηεί ηφζν ε αληνρή ηνπ πεηξψκαηνο (ζ1)  φζν θαη ε 

αζθνχκελε ηάζε (ζp), ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο (FS) νξίδεηαη σο εμήο: 

   
  

  
                    

 

Δπηπιένλ, ζηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ κε ζθνπφ λα εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

ελίζρπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειεζηή αζθάιεηαο (ΓFS%). Η νπνία νξίδεηαη απφ ηελ ρέζε 3.3, σο εμήο : 

     
                                        

                   
                  

 

 

3.6. Δθηίκεζε γεσηερληθώλ παξακέηξσλ 

ηηο αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο βξαρφκαδαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεηε ε εχξεζε ηεο ηηκήο 

ησλ ζηαζεξψλ «m» θαη «s» νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βξαρφκαδαο. Οη 

ζηαζεξέο «m» θαη «s» εμαξηψληαη απφ ηνλ Γεσινγηθφ Γείθηε Αληνρήο (GSI), ηελ ζηαζεξά 
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ηνπ άξξεθηνπ πεηξψκαηνο «mi» θαη απφ ηνλ παξάγνληα πνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

δηαηαξαρήο ηεο βξαρφκαδαο (D). Η εθηίκεζε ηνπ Γεσινγηθνχ Γείθηε Αληνρήο (GSI) ηεο 

βξαρφκαδαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.1), ζχκθσλα κε 

ηνπο Hoek & Marinos (2000). 

 

Πίνακας 3.1. Σύζηεκα ηαμηλόκεζεο βξαρόκαδαο GSI (Hoek and Marinos, 2000). 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ «m» θαη «s» πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ παθέηνπ Roclab (2002). Η ζπκπεξηθνξά ηεο βξαρφκαδαο ζεσξείηαη φηη δελ 

είλαη ηέιεηα ειαζηνπιαζηηθή, νπφηε απαηηείηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακελνπζψλ 

ηηκψλ ησλ «m» θαη «s», δειαδή ησλ «mr» θαη «sr». 

Μία αθφκε γεσηερληθή παξάκεηξνο ηεο βξαρφκαδα πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί είλαη ν 

ιφγνο ηνπ Poison (λ). Ο ιφγνο ηνπ Poison νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο πιεπξηθήο (εγθάξζηαο) 

πξνο ηελ αμνληθή παξακφξθσζε θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

βξαρφκαδαο. Η εθηίκεζε ηνπ «λ» πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνζέγγηζε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.2). 

 

Πίνακας 3.2. Λόγνο ηνπ Poisson αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο βξαρνκάδαο (Καββαδάο, 2004). 

 

 

Η ηηκή ηνπ ιφγνπ ηνπ Poison (λ) πνπ ιακβάλεηαη γηα ηε βξαρνκάδα, ζε φια ηα κνληέια 

πνπ εμεηάδνληαη, είλαη 0,25. Η ζπγθεθξηκέλε ηηκή αληηζηνηρεί ζε ηεκαρψδε βξαρφκαδα κε 

θαιή αιιειεκπινθή ησλ θφθθσλ θαη ρσξίο δηαηαξαρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μοντελοποίηςη προβλημάτων με τη βοήθεια λογιςμικού 3D ανάλυςησ 

 

77 
 

3.7. Οξηζκόο Παξακέηξσλ ησλ Αλαιύζεσλ 

 

3.7.1. Α‟ Οκάδα Αλαιύζεσλ 

Η Α‟ νκάδα αλαιχζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 5 δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ηνπ 

ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ (Wp / Hp). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλαιχζεσλ, 

ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, ηνπ νπνίνπ ν 

ιφγνο πιάηνπο / χςνπο κεηαβάιιεηαη απφ ηηο πην δπζκελείο (Wp / Hp = 0,5) ζηηο πην 

επλντθέο ζπλζήθεο (Wp / Hp = 3). Οη 5 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ Wp / Hp είλαη, 0.5, 1, 

1.5, 2 θαη 3. Δμεηάδνληαη νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ θαζψο θαη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ ζε ζχγθξηζε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ιφγνπ Wp / Hp . Δπίζεο, ειέγρεηαη ν πληειεζηήο Αζθαιείαο ζηηο παξεηέο θαη ζην θέληξν 

ηνπ ζηχινπ θαη αζηνρίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφλ. Σν χςνο ησλ ππεξθεηκέλσλ (H) είλαη 

ζηαζεξφ θαη ίζν κε 65m. Δπίζεο, ην χςνο ηνπ ζηχινπ (Hp) θαη ην πιάηνο ησλ ζαιάκσλ 

(Wr) είλαη 10m. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηηκέο ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ηεο βξαρνκάδαο, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 Poisson‟s Ratio (λ): 0,25 

 Modulus of Elasticity (E): 7746 MPa 

 Unit Weight (γ): 0,0265 MN/m
3
 

 Coefficient of Lateral Pressure (K0): 1 

 Uniaxial Comp. Strength: 60 MPa 

 GSI: 50 

 mi : 10 

 Initial m: 0,712 

 Residual m: 1,667 

 Initial s: 0,0039 

 Residual s: 0,0003 

 D : 0 

 Initial Stress (ζ1): 1,722 MPa 
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3.7.2.  Β‟ Οκάδα Αλαιύζεσλ 

Η Β‟ νκάδα αλαιχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζηχισλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή 

πιεπξηθήο ελίζρπζεο, ιακβάλνληαη απφ ηελ Α‟ νκάδα αλαιχζεσλ Η παξακεηξηθή 

αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο εμήο ηηκέο ηνπ ιφγνπ Wp / Hp : 

1. Αλάιπζε Β.1, Wp / Hp = 0,5 

2. Αλάιπζε Β.2, Wp / Hp = 1 

3. Αλάιπζε Β.3, Wp / Hp = 1,5 

4. Αλάιπζε Β.4, Wp / Hp = 2 

5. Αλάιπζε Β.5, Wp / Hp = 3 

Γηα ηηο πέληε αλαιχζεηο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, ζα αμηνινγεζνχλ α) νη πιεπξηθέο 

κεηαηνπίζεηο (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ, β) ν ζπληειεζηήο αζθάιεηαο (FS) ζην θέληξν 

θαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ θαη γ) νη αζηνρίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζηχιν. 

Θεσξψληαο ζηαζεξφ ην πιάηνο ησλ ζαιάκσλ (Wr = 10m) θαη ην χςνο ηνπ ζηχινπ (Hp = 

10m) γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ  (Wp), ιακβάλεη 

ηηο ηηκέο 5m, 10m, 15m, 20m, 30m γηα θάζε κηα απφ ηηο πέληε αλαιχζεηο αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο ην βάζνο ηεο εθζθαθήο (χςνο ησλ ππεξθεηκέλσλ) απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαη ιακβάλεη ηε ηηκή Η = 65m. Σέινο ην 

πιεπξηθφ θνξηίν ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ζηχινπο ηζνχηαη κε 0,16 MN/m
2
. 

Απηφ ην πιεπξηθφ θνξηίν πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζπξκαηφζρνηλσλ, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ζηα νπνία έρεη δνζεί πξνέληαζε ίζε κε 0,265 ΜΝ (27 tn), ζε θάλλαβν 1,3 x 

1,3 m. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη γεσηερληθέο παξάκεηξνη ηεο βξαρνκάδαο γηα ηελ Β‟ Οκάδα 

αλαιχζεσλ, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 Poisson‟s Ratio (λ): 0,25 

 Modulus of Elasticity (E): 7746 MPa 

 Unit Weight (γ): 0,0265 MN/m
3
 

 Coefficient of Lateral Pressure (K0): 1 

 Uniaxial Comp. Strength: 60 MPa 

 GSI: 50 



Μοντελοποίηςη προβλημάτων με τη βοήθεια λογιςμικού 3D ανάλυςησ 

 

79 
 

 mi : 10 

 Initial m: 0,712 

 Residual m: 1,667 

 Initial s: 0,0039 

 Residual s: 0,0003 

 D : 0 

 Initial Stress (ζ1): 1,722 MPa 

 

3.7.3. Γ‟ Οκάδα αλαιύζεσλ 

Η Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζηχισλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ 

άξξεθηνπ πεηξψκαηνο (UCS). Η κεηαβνιή ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ζε ζιίςε 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγν πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ ίζν κε 0,5. Γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 

0,5 νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε είλαη νη εμήο: 

 Αλάιπζε Γ.1, UCS = 60 MPa 

 Αλάιπζε Γ.2, UCS = 75 MPa 

 Αλάιπζε Γ.3, UCS = 90 MPa 

Γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαη ιακβάλεη ηελ ηηκή H = 65m. Σν πιάηνο ησλ ζαιάκσλ είλαη Wr 

=10m θαη ην χςνο ησλ ζηχισλ είλαη Hp = 10m. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη γεσηερληθέο παξάκεηξνη ηεο βξαρνκάδαο γηα ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ, είλαη νη εμήο : 

 Poisson‟s Ratio (λ): 0,25 

 Unit Weight (γ): 0,0265 MN/m
3
 

 Coefficient of Lateral Pressure (K0): 1 

 Uniaxial Comp. Strength: 60 MPa 

 GSI: 50 

 mi : 10 

 Initial m: 0,712 

 Residual m: 1,667 
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 Initial s: 0,0039 

 Residual s: 0,0003 

 D : 0 

 Initial Stress (ζ1): 1,722 MPa 

 

Πίνακας 3.3. Τηκή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο (Δ) γηα ηηο αλαιύζεηο Γ.1, Γ.2, Γ.3. 

Αλάιπζε Γ.1 Αλάιπζε Γ.2 Αλάιπζε Γ.3 

Δ = 7746 MPa E = 9114  MPa E = 9925 MPa 

 

 

3.7.4. Γ‟ Οκάδα Αλαιύζεσλ 

ηε Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη έλαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Γειαδή, εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηχισλ ζπγθξίλνληαο, 

αξρηθά, α) ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπήο ζηε δηζδηάζηαηε 

αλάιπζε δπν δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ παθέησλ (Phase
2
 θαη Midas GTS) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, β) ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα κίαο 

πξαγκαηηθήο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ Midas GTS. πλεπψο νη δχν ζπγθξίζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο δχν αλαιχζεηο: 

 Αλάιπζε Γ.1, ζχγθξηζε δηζδηάζηαησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο (Wp / Hp = 2). 

 Αλάιπζε Γ.2, ζχγθξηζε δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ απνηειεζκάησλ 

αλάιπζεο (Wp / Hp = 2). 

 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο, ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ (Wp) είλαη ίζν κε 20 m, ελψ ην 

πιάηνο ησλ ζαιάκσλ (WR) θαη ην χςνο ηνπ ζηχινπ (Hp) ηζνχληαη κε 10 m. Αθφκε, ην 

χςνο ησλ ππεξθεηκέλσλ ζηξσκάησλ είλαη ίζν κε 65 m. 

Η πξνζνκνίσζε ηεο εθζθαθήο ζαιάκσλ θαη ζηχισλ ζε δηζδηάζηαηε αλάιπζε είλαη 

απαξαίηεηε, δηφηη δηαθνξεηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζηε παξαδνρή 

φηη ε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο εθηείλεηαη ζην άπεηξν θαη αγλννχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 

ε εθζθαθή ησλ θάζεησλ ζαιάκσλ. πλεπψο, πξνθχπηνπλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα 

αθνχ ππνεθηηκνχλ ηελ θαηαθφξπθε ηάζε πνπ αζθείηαη ζηνπο ζηχινπο. Η πξνζνκνίσζε 
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απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ ππεξθεηκέλσλ (Pariseau et 

al., 1979). 

Σν πξνζαπμεκέλν εηδηθφ βάξνο ησλ ππεξθεηκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε 

(ρέζε 3.4): 

                
  

  
                          

Απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν, γηα γαξρ = 0,0265 MN/m
3
, πξνθχπηεη φηη ην εηδηθφ βάξνο γηα ηελ 

δηζδηάζηαηε αλάιπζε (γ2D) ηζνχηαη κε 0,053 MN/m
3
. Καηά ζπλέπεηα, αθνχ κεηαβάιιεηαη 

ην εηδηθφ βάξνο ηφηε κεηαβάιιεηαη θαη ην αξρηθφ ηαζηθφ πεδίν (ζ1). Δπνκέλσο, κε ην χςνο 

ησλ ππεξθεηκέλσλ ζηαζεξφ (H= 65 m)  θαη ην γ2D = 0,053 MN/m
3
, ην ζ1 ηζνχηαη κε 3,445 

MPa. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο Phase
2
 κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

ζχγθξηζε ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνγξάκκαηνο Midas CTS, ιακβάλνληαη απφ 

παιαηφηεξε δηπισκαηηθή εξγαζία (Παπαγηαλλφπνπινο, 2010). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη γεσηερληθέο παξάκεηξνη ηεο βξαρνκάδαο γηα ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ, δίλνληαη παξαθάησ. 

 Poisson‟s Ratio (λ): 0,25 

 Modulus of Elasticity (E): 7746 MPa 

 Initial Unit Weight (γαξρ): 0,0265 MN/m
3
 

 Unit Weight (γ2D): 0,053 MN/m
3
 

 Coefficient of Lateral Pressure (K0): 1 

 Uniaxial Comp. Strength: 60 MPa 

 GSI: 50 

 mi : 10 

 Initial m: 0,712 

 Residual m: 1,667 

 Initial s: 0,0039 

 Residual s: 0,0003 

 D : 0 

 Initial Stress (ζ1): 3,445 MPa 



 

 
 

 

 

 

Κεθάιαην 4. 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΤΔΩΝ – 

ΥΟΛΙΑΜΟ 
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4.1. Απνηειέζκαηα Α‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

   4.1.1. Αλάιπζε Α.1 - ρνιηαζκόο 

ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλαιχζεσλ επηηπγράλεηαη άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ 

πιάηνπο / χςνπο ησλ ζηχισλ (Wp / Hp), ρσξίο ηελ ελίζρπζε κε ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ 

θνξηίνπ. Καζίζηαηαη άκεζα αληηιεπηή ε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηχινπ κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ (Δηθφλα 4.1.α,β,γ,δ,ε). 
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Εικόνα 4.1.α,β,γ,δ,ε. Αμνληθέο κεηαηνπίζεηο ησλ ζηύισλ γηα ιόγνπο Wp / Hp = 0.5, 1, 1.5, 2, 3 

αληίζηνηρα. 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.1), παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) ηφζν ζηηο παξεηέο φζν θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ γηα ηηο 

πέληε αλαιχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Πίνακας 4.1. Απνηειέζκαηα αμνληθώλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) ζην θέληξν θαη ζηηο παξεηέο ησλ ζηύισλ 

ζε ζύγθξηζή κε ηνπο ιόγνπο Wp / Hp. 

 Κέληξν (cm) Παξεηέο (cm) 

Wp / Hp = 0,5 1,35 2,65 

Wp / Hp = 1 1,11 1,78 

Wp / Hp = 1,5 0,35 0,96 

Wp / Hp = 2 0,08 0,78 

Wp / Hp = 3 0,06 0,64 
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Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.1), παξαηεξνχληαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp. Γειαδή, φζν απμάλεηαη ν ιφγνο πιάηνπο / 

χςνπο ηνπ ζηχινπ, νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο κεηψλνληαη ζηηο παξεηέο θαζψο επίζεο θαη 

ζην θέληξν ηνπ. ηηο δπν αθξαίεο πεξηπηψζεηο, δειαδή, γηα ιφγν Wp / Hp = 0,5 ζηηο 

παξεηέο ιακβάλεη ηελ ηηκή 2,65 cm θαη ζην θέληξν ηνπ 1,35 cm, ελψ γηα ιφγν Wp / Hp = 3 

ζηηο παξεηέο ιακβάλεη ηελ ηηκή  6,4 mm θαη ζην θέληξν ηνπ 0,6 mm. 

 

Σχήμα 4.1. Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα αμνληθώλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) θαηά πιάηνο ησλ ζηύισλ γηα όινπο 

ηνπο ιόγνπο Wp / Hp. 

 

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ρήκα 4.1 είλαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ παξνπζηάδεηαη πην νκνηφκνξθε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζηχινπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο επζηάζεηαο. Γειαδή, φζν απμάλεη ν ιφγνο 

Wp / Hp, ηφζν ειαηηψλεηαη ε δηαθνξά ηεο νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο (Dxy) ζηηο παξεηέο κε 

εθείλε ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ θαη ε θακπχιε νκαινπνηείηαη. πλεπψο, ε πην νκνηφκνξθε 

ζπκπεξηθνξά, εκθαλίδεηαη γηα ιφγν Wp / Hp = 3 φπνπ ε δηαθνξά ησλ πιεπξηθψλ 

κεηαηνπίζεσλ κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ παξεηψλ ηνπ ζηχινπ είλαη ίζε κε 5,7 mm. 

0
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Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp απφ 0,5 ζε 3, επέξρεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ αζηνρηψλ ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Η δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο (Factor of Safety) επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηνπ θξηηήξηνπ αζηνρίαο Hoek – Brown. Αξρηθά, ππνινγίδεηαη ε αληνρή ζε 

κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ γηα φινπο ηνπο ιφγνπο Wp / 

Hp. Οη ηηκέο ησλ ζ3 θαη ζp ιακβάλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

i. Wp / Hp = 0,5 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                            

                                       

   
  

  
    

        

        
                 

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                            

                                      

   
  

  
   

        

        
         

ii. Wp / Hp = 1 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 
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Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                              

                                          

   
  

  
   

        

        
        

iii. Wp / Hp = 1,5 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                            

                                       

   
  

  
   

        

        
         

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                               

                                           

   
  

  
   

        

       
        

iv. Wp / Hp = 2 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 
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Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                         

   
  

  
   

         

        
        

v. Wp / Hp = 3 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                           

   
  

  
   

          

        
        

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ρσξίο πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                               

                                             

   
  

  
   

          

        
       

Όζνλ αθνξά ηνλ πληειεζηή Αζθαιείαο (FS), παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε κε 

παξάιιειε αχμεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp. Καηά ζπλέπεηα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

επηηπγράλεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ζηχιν κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο. Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

(Πίλαθαο 4.2), γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 0,5 ζηηο παξεηέο ν πληειεζηήο Αζθάιεηαο 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 0,86 θαη ζην θέληξν ηνπ ηζνχηαη κε 1,12. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ FS 

γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 3 είλαη 1,7 ζηηο παξεηέο θαη 4,17 ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. Ωζηφζν 

θαζίζηαηαη άκεζα αληηιεπηφ, ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ FS ζην θέληξν ησλ 

ζηχισλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ζηηο παξεηέο. Δπνκέλσο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ηηκή ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο ηνπ ιφγνπ Wp / Hp = 3 ζην θέληξν 
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ησλ ζηχισλ είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp = 0,5, ελψ 

ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ είλαη κφιηο δηπιάζηα. 

Πίνακας 4.2. Σπληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) ζην θέληξν θαη ζηηο παξεηέο ησλ ζηύισλ ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο ιόγνπο Wp / Hp. 

 Κέληξν Παξεηέο  

Wp / Hp = 0,5 1,12 0,86 

Wp / Hp = 1 2 1,45 

Wp / Hp = 1,5 2,17 1,5 

Wp / Hp = 2 3,32 1,66 

Wp / Hp = 3 4,17 1,7 

 

Φαίλεηαη έηζη (Πίλαθαο 4.2), φηη ν πληειεζηήο Αζθαιείαο (Factor of Safety) ζηηο παξεηέο 

ησλ ζηχισλ ιακβάλεη αηζζεηά κηθξφηεξεο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν ηνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη αλακελφκελν θαη δηθαηνινγείηαη απφιπηα απφ ηνλ απμεκέλν πιεπξηθφ 

πεξηνξηζκφ πνπ αζθείηαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ιφγσ ηξηβψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ φγθνπ ηνπ 

πεηξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ζηχιν κε Wp / Hp = 2, ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ν 

πληειεζηήο Αζθαιείαο ιακβάλεη ηελ ηηκή 3,32 ελψ ζηηο παξεηέο ηνπ ηζνχηαη κε ην 50% 

ηεο ηηκήο ηνπ ζην θέληξν, δειαδή κε 1,66. ηνλ ζηχιν κε Wp / Hp = 3 ην πνζνζηφ απηφ 

είλαη αθφκα κηθξφηεξν, ε ηηκή ηνπ FS ζηηο παξεηέο ηζνχηαη κε ην 40% ηεο ηηκήο ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ. 

 Αζηνρίεο - Γηαξξνέο 

Όζνλ αθνξά ηηο αζηνρίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηχινπο, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηχινπ. ηελ Δηθφλα 4.2 θαίλεηαη ε 

επηθάλεηα πνπ ζπκβαίλνπλ νη αζηνρίεο θαηά κήθνο ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp = 0,5. 
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 Wp / Hp = 0,5 

 

Εικόνα 4.2. Δπηθάλεηα αζηνρίαο ηνπ ζηύιν κε Wp / Hp = 0,5 – θαηά κήθνο ηνκή. 

 

ηελ Δηθφλα 4.3, παξνπζηάδεηαη ε θάηνςε ηεο εθζθαθήο θαη δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία 

δηαξξνήο ηνπ ζηχινπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δηθφλα 4.2, εθηηκάηαη ν φγθνο ηνπ ζηχινπ πνπ 

αζηνρεί. 

 

Εικόνα 4.3. Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 0,5 – θάηνςε. 
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πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη, ν φγθνο ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί είλαη 228 m
3 

απφ ηα 

ζπλνιηθά 250 m
3 

ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp = 0,5. Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ πνπ 

αζηνρεί είλαη 91 %. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ δελ είλαη 

απνδεθηέο αθνχ ν ζηχινο δηαξξέεη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ. 

 Wp / Hp = 1 

ηελ Δηθφλα 4.4 θαη 4.5 δίλνληαη ε θαηά κήθνο ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp 

= 1, αληίζηνηρα, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία αζηνρίαο ηνπ ζηχινπ. 

 

Εικόνα 4.4.  Δπηθάλεηα αζηνρίαο ηνπ ζηύιν κε Wp / Hp = 1 – θαηά κήθνο ηνκή. 

 



Παρουςίαςη αποτελεςμάτων αναλύςεων – Σχολιαςμόσ 

 

93 
 

 

Εικόνα 4.5. Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 1 – θάηνςε. 

πλεπψο, παξαηεξείηαη, φπσο αλακελφηαλ, εκθαλήο βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζηχιν 

κε Wp / Hp = 0,5. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζηνρηψλ 

ζπκβαίλνπλ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ελψ ην θέληξν ηνπ παξακέλεη αλέπαθν. 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ,  φηη ν φγθνο ηνπ ζηχινπ πνπ δηαξξέεη είλαη 380 m
3 

απφ ηα 

ζπλνιηθά 1000 m
3 

ηνπ ζηχινπ. Δπνκέλσο ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp = 1 πνπ 

αζηνρεί είλαη 38 %. 

 Wp / Hp = 1,5 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο (Δηθφλα 4.6 & 4.7), δίλνληαη ηφζν ε θαηά κήθνο ηνκή φζν θαη ε 

θάηνςε ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp = 1,5, αληίζηνηρα, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία αζηνρίαο 

ηνπ ζηχινπ. 
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Εικόνα 4.6. Δπηθάλεηα αζηνρίαο ηνπ ζηύιν κε Wp / Hp = 1,5 – θαηά κήθνο ηνκή. 

 

 

Εικόνα 4.7. Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 1,5 – θάηνςε. 

Απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο, θαζίζηαηαη αληηιεπηή ε ζαθήο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

επζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζηχιν κε Wp / Hp = 1,5 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δπν 

πξνεγνχκελνπο ζηχινπο. Παξαηεξείηαη, θαηαξράο, ε κείσζε ησλ αζηνρηψλ ζην ζχλνιν 

ηνπ ζηχινπ θαη, επίζεο, φηη ζηχινο δηαξξέεη κφλν ζηηο παξεηέο ηνπ παξακέλνληαο 
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αλέπαθνο ν ππξήλαο ηνπ. πκπεξαίλεηαη φηη ν φγθνο ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί είλαη 360 m
3 

απφ ηα 2250 m
3 

ηνπ ζηχινπ. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ πνπ δηαξξέεη 

αλέξρεηαη ζε 16 %. 

 Wp / Hp = 2 

ηηο Δηθφλεο 4.8 θαη 4.9 πνπ αθνινπζνχλ, δίλνληαη ε θαηά κήθνο ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ 

ζηχινπ κε ιφγν Wp / Hp = 2, αληίζηνηρα, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία αζηνρίαο ηνπ 

ζηχινπ. 

 

Εικόνα 4.8. Δπηθάλεηα αζηνρίαο ηνπ ζηύιν κε Wp / Hp = 2  – θαηά κήθνο ηνκή. 

 

Εικόνα 4.9.  Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 2  – θάηνςε. 
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Παξαηεξείηαη ε ειάηησζε ησλ αζηνρηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηχιν ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο, επίζεο, παξαηεξείηαη φηη ν ζηχινο δηαξξέεη κφλν ζηηο παξεηέο 

ηνπ θαη παξακέλεη αδηαηάξαρηνο ζην θέληξν ηνπ. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη φηη, ν φγθνο 

ηνπ ζηχινπ φπνπ παξνπζηάδνληαη αζηνρίεο είλαη 230 m
3 

απφ ηα ζπλνιηθά 4000 m
3 

ηνπ 

ζηχινπ κε Wp / Hp = 2. πλεπψο, ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί είλαη 5,7 %. 

 

 Wp / Hp = 3 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο αζηνρίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηχιν κε Wp / Hp = 3, ζηηο παξαθάησ 

εηθφλεο (Δηθφλα 4.10 θαη 4.11) δίλνληαη ε θαηά κήθνο ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ ζηχινπ, 

αληίζηνηρα, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία αζηνρίαο ηνπ ζηχινπ. 

 

Εικόνα 4.10. Δπηθάλεηα αζηνρίαο ηνπ ζηύιν κε Wp / Hp = 3 – θαηά κήθνο ηνκή. 
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Εικόνα 4.11. Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 3 – θάηνςε. 

 

Παξαηεξείηαη ε ειάρηζηε κείσζε ησλ αζηνρηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηχιν κε Wp / Hp = 3 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Αθφκε, φπσο αλακελφηαλ, ν ζηχινο 

δηαξξέεη κφλν ζηηο παξεηέο ηνπ θαη, επίζεο, παξνπζηάδνληαη πνιχ θαιέο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο αθνχ ν ζηχινο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ είλαη αδηαηάξαθηνο. πλεπψο, ν φγθνο 

ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί είλαη 225 m
3 

απφ ηα 9000 m
3 

νιφθιεξνπ ηνπ ζηχινπ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί αλέξρεηαη ζε 2,5 %. 
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4.2. Απνηειέζκαηα Β‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

   4.2.1. Αλάιπζε Β.1 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ είλαη ίζνο κε 

0,5. ηελ Δηθφλα 4.12.α πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αμνληθέο (πιεπξηθέο) 

κεηαηνπίζεηο ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο 

ησλ κεηαηνπίζεσλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. πλεπψο, ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ 

παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο (2,65 cm), ελψ ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ νη 

ρακειφηεξεο (1,35 cm). 

ηελ Δηθφλα 4.12.β παξνπζηάδνληαη νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο κεηά ην ζηάδην εθαξκνγήο 

πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζην ζηχιν κεγέζνπο 0,16 MN/m
2
. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη βειηίσζε 

κεηά ηελ επηβνιή πιεπξηθνχ θνξηηνχ, αιιά είλαη κφιηο 1 mm ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ θαη 

ιηγφηεξν ζην θέληξν ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν δηφηη ν ζηχινο έρεη ήδε 

παξακνξθσζεί ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ηάζεσλ πνπ δέρεηαη, κε ηελ επηβνιή πιεπξηθνχ θνξηίνπ 

δελ είλαη δπλαηφ λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε παξά κφλν λα πεξηνξηζηνχλ νη 

κεηαηνπίζεηο θαη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ. Γεληθφηεξα, ηα κέηξα 

ελίζρπζεο δελ επηδξνχλ ζηελ απνηξνπή ηεο εκθάληζεο ησλ αζηνρηψλ, αιιά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. 
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Εικόνα 4.12.α,β.  Αμνληθή κεηαηόπηζε (Dxy) πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5). 

ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.2) δίλνληαη νη ηηκέο ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) 

θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ, γηα ηελ αλάιπζε Β.1 πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ 

θνξηίνπ ζηνλ ζηχιν. ην ρήκα 4.2, παξαηεξείηαη, αξρηθά, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κεηαηνπίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο παξεηέο θαη ην θέληξν ηνπ ζηχινπ. ηηο παξεηέο είλαη 2,65 

cm, ελψ ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 1,35 cm. Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη κεηά ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ, ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη βειηίσζε θαηά 3,9 %, ελψ ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ 2,4 %.  

 
Σχήμα 4.2.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5), πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή  ελίζρπζήο. 

 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, ζα αμηνινγεζεί θαη ν 

πληειεζηήο Αζθάιεηαο (Factor of Safety) ηνπ ζηχινπ ζην θέληξν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ FS πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο ιακβάλνληαη απφ ηελ Α‟ 

νκάδα αλαιχζεσλ.  Μέζσ ηνπ θξηηήξηνπ αζηνρίαο Hoek – Brown, ππνινγίδεηαη ε αληνρή 

ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ γηα Wp / Hp =0,5. Οη 

ηηκέο ησλ ζ3 θαη ζp ιακβάλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                            

                                        

   
  

  
   

         

       
      

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 
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Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο κφιηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηφζν ζην θέληξν 

ηνπ ζηχινπ φζν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ, ππάξρεη βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, ε 

νπνία γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ. Γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ φηη 

ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ πξηλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηνηρείσλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ν ζηχινο αζηνρεί δηφηη FS < 1. Δπίζεο, ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη αξθεηά 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην θέληξν ηνπ ζηχινπ αθνχ ε ηηκή ηνπ FS απφ 0,86 

κεηαβάιιεηαη ζε 1,11. πλεπψο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ππνινγίδεηαη φηη ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο (ΓFS%) γηα ηηο παξεηέο είλαη 30,2 % θαη γηα ην 

θέληξν 1,78 %. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
          

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
           

 

4.2.2.  Αλάιπζε Β.2 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ ηζνχηαη κε 1. 

ηελ Δηθφλα 4.13.α παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κεγάιεο νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy), αιιά 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξεο απφ εθείλεο ηεο αλάιπζεο Β.1. πλεπψο, παξαηεξείηαη φηη ζηηο 

παξεηέο νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο είλαη 1,78 cm, ελψ ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 1,11 

cm. 

Αθφκε, ζηελ Δηθφλα 4.13.β θαίλεηαη φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζηνλ 

ζηχιν, βειηηψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη φηη νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο πεξηνξίδνληαη. 
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Δπηπιένλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα βειηηψλεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηχινπ, φκσο είλαη κηθξφηεξε θαη ζηηο παξεηέο θαζψο θαη ζην θέληξν 

ηνπ ζηχινπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο ζηελ αλάιπζε Β.1. 

 

 

 

Εικόνα 4.13.α,β  Αμνληθή κεηαηόπηζε (Dxy) πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηύινπ (W/H=1). 
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ην αθφινπζν ζρήκα (ρήκα 4.3), παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πιεπξηθψλ 

κεηαηνπίζεσλ ηφζν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο φζν θαη κεηά. Παξαηεξείηαη φηη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αλάιπζε Β.1, ε θακπχιεο νκαινπνηνχληαη. Γειαδή, ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ηηκψλ ησλ κεηαηνπίζεσλ απφ ηηο παξεηέο ζην θέληξν δελ είλαη ηφζν κεγάιε. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα παξαηεξείηαη φιν θαη κε πην έληνλν ηξφπν κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ 

πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πιεπξηθνχ θνξηίνπ, ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη βειηίσζε θαηά 3,4 %, ελψ ζην θέληξν ηνπ 

ζηχινπ 2,11 %. 

Σχήμα 4.3.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=1), πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο ελίζρπζήο. 

 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο (FS) ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp =1, αθνινπζείηαη 

αθξηβψο ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε. Δπνκέλσο, ν 

πληειεζηήο Αζθαιείαο γηα ην θέληξν θαη ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή πιεπξηθνχ θνξηίνπ, πξνθχπηεη σο εμήο : 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 
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 Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                          

                                     

   
  

  
   

        

        
         

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηφζν ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ φζν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ, ππάξρεη εκθαλήο βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο 

ηνπ ζηχινπ εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο. Δπηπιένλ, ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη αξθεηά 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ην θέληξν ηνπ ζηχινπ. πλεπψο, φπσο ππνινγίδεηαη 

παξαθάησ, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο (ΓFS%) γηα ηηο παξεηέο 

είλαη 28,9 % θαη γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 2,5 %. Οπφηε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αλάιπζε Β.1 παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζηηο παξεηέο, ελψ 

εκθαλίδεηαη αχμεζε ζην θέληξν. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

      

 
         

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
           

 

 Αζηνρίεο - Γηαξξνέο 

ηελ Α‟ νκάδα αλαιχζεσλ εθηηκήζεθε ν φγθνο ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πιεπξηθήο ελίζρπζεο. ην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν εθηηκάηαη ε δηαξξνή πνπ 

ζπκβαίλεη ζηνλ ζηχιν κεηά ηελ ελίζρπζε (Δηθφλα 4.14). 
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Εικόνα 4.14. Σεκεία δηαξξνήο ηνπ ζηύινπ κε Wp / Hp = 1  κεηά ηελ εθαξκνγή ελίζρπζεο. 

Παξαηεξείηαη κηα ειάρηζηε κεηαβνιή, κφιηο 1,4 %, απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

πξηλ ηελ ελίζρπζε. Δπηβεβαηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ηα κέηξα ελίζρπζεο δελ επηδξνχλ ζηελ 

απνηξνπή ηεο εκθάληζεο ησλ αζηνρηψλ, αιιά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Αθνχ 

ν ζηχινο έρεη ήδε παξακνξθσζεί ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ηάζεσλ πνπ δέρεηαη, κε ηελ επηβνιή 

πιεπξηθνχ θνξηίνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, αιιά λα 

βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφλ. 

  

4.2.3. Αλάιπζε Β.3 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ ηζνχηαη κε 

1,5. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.15.α, είλαη αλακελφκελν φηη νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο 

(Dxy) ζηηο παξεηέο είλαη ζεκαληηθά πην κεγάιεο απ‟ φηη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. 

Παξαηεξείηαη φηη ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη κηα αξθεηά κεγάιε δηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

δπν πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο, ζρεηηθά κε ηηο νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο. Γειαδή, νη 

πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ είλαη 9,8 mm ελψ ζην θέληξν ηνπ 3,5 mm. 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο βειηηψλεηαη 

εκθαλψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηχινπ ηφζν ζηηο παξεηέο φζν θαη ζην θέληξν ηνπ. 
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Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη φηη ε βειηίσζε ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο (Δηθφλα 4.15.β). 

 

 

Εικόνα 4.15.α,β.  Αμνληθή κεηαηόπηζε (Dxy) πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηύινπ (W/H=1,5). 

ην ρήκα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζην ζηχιν, κεγέζνπο 0,16 MN/m
2
. Παξαηεξείηαη ε 

κείσζε ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο αμνληθήο κεηαηφπηζεο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ 
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παξεηψλ ηνπ ζηχινπ. Καηά ζπλέπεηα, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα, ε θακπχιε 

νκαινπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Αθφκε, παξαηεξείηαη 

φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ, ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη βειηίσζε θαηά 

3,1 %, ελψ ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ 2 %. Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη, φηη κε 

ηελ αχμεζε ηνπ Wp / Hp ε επίδξαζε ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ 

κεηψλεηαη, ελψ αληηζέησο ζην θέληξν ηνπ απμάλεηαη. 

 

Σχήμα 4.4.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=1,5), πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελίζρπζήο. 

 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Με ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο (FS) ηνπ ζηχινπ κε Wp / Hp =1,5, 

αθνινπζείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. 

πλεπψο, ν πληειεζηήο Αζθαιείαο γηα ην θέληξν θαη ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ θνξηίνπ, είλαη : 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 
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Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                        

   
  

  
   

        

        
        

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηφζν ζην θέληξν ηνπ 

ζηχινπ φζν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ, ππάξρεη εκθαλήο βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ 

ιφγσ ηεο ελίζρπζεο πνπ επηβιήζεθε. Γεληθά, ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ν ζπληειεζηήο 

αζθάιεηαο (Factor of Safety) είλαη πάληνηε κεγαιχηεξνο απφ φηη ζηηο παξεηέο ηνπ. Απηή ε 

θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ηξηαμνληθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ πθίζηαηαη, ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξεηέο ηνπ. 

Όπσο ππνινγίδεηαη παξαθάησ, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο 

(ΓFS%) εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο, γηα ηηο παξεηέο είλαη 25,3 % θαη γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ 

είλαη 3,6 %. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
         

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

        

   
           

 

4.2.4. Αλάιπζε Β.4 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ ηζνχηαη κε 2. 

Παξαηεξνχληαη (Δηθφλα 4.16.α) πνιχ κηθξέο ηηκέο ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ ηφζν ζηηο 

παξεηέο φζν θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. Ωζηφζν, εηδηθά ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ νη ηηκέο 

πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ηφζν κηθξέο, πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κεδεληθέο. Παξαηεξείηαη 

φηη, νη αμνληθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy) ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή 
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βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε Β.3, αιιά ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ παξνπζηάδεηαη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε. πλεπψο, ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο είλαη 

0,8 mm ελψ ζηηο παξεηέο ηνπ είλαη 7,8 mm. ηελ Δηθφλα 4.16.β, κεηά ηελ επηβνιή ηνπ 

πιεπξηθνχ θνξηίνπ, ππάξρεη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηηο 

παξεηέο αιιά απηή ε βειηίσζε είλαη αξθεηά κηθξή. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν Wp / Hp =2, 

ε ελίζρπζε δελ ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο αθνχ πεηπραίλνληαη πνιχ θαιέο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο πξηλ ηελ επηβνιή θνξηίνπ. 

 

 

Εικόνα 4.16.α,β.  Αμνληθή κεηαηόπηζε (Dxy) πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηύινπ (W/H=2). 
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ην ρήκα 4.5 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζηχιν. Παξαηεξείηαη φηη ε 

επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp = 2) είλαη ε 

κηθξφηεξε πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηξείο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Η 

βειηίσζε ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ αγγίδεη ην 2,6 %, ελψ 

αλαθνξηθά κε ην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη κφιηο 1,25 %. 

 

Σχήμα 4.5.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=2), πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο ελίζρπζήο. 

 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Με ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο (Factor of Safety) ηνπ ζηχινπ κε 

Wp / Hp = 2 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, αθνινπζείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία 

πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. πλεπψο, ν πληειεζηήο Αζθαιείαο γηα 

ην θέληξν θαη ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ θνξηίνπ, 

αλαιχεηαη παξαθάησ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ππνινγίδεηαη ε αληνρή ζε κνλναμνληθή 

ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο κέζσ ηνπ θξηηήξηνπ αζηνρίαο Hoek – Brown θαη νη ηηκέο ησλ ζ3 

θαη ζp ιακβάλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 
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Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                         

   
  

  
   

         

        
       

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηφζν ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ φζν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ, ππάξρεη εκθαλήο βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο 

ηνπ ζηχινπ ιφγσ ηεο ελίζρπζεο πνπ επηβιήζεθε. Ωζηφζν, νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο πνπ 

επηθξαηνχλ είλαη αξθεηά θαιέο θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο δηφηη, εηδηθά ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ, εκθαλίδεηαη FS = 3,32. Όπσο ππνινγίδεηαη παξαθάησ, ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο (ΓFS%) εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο, γηα ηηο παξεηέο είλαη 

14,4 % θαη γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 3,9 %. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη φηη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ, ε επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνλ ζηχιν απμάλεη γηα ην θέληξν ηνπ ελψ κεηψλεηαη γηα ηηο παξεηέο ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
         

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 
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4.2.5. Αλάιπζε Β.5 

 Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ ηζνχηαη κε 3. 

ηελ Δηθφλα 4.17.α πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχληαη πνιχ κηθξέο αμνληθέο (πιεπξηθέο) 

κεηαηνπίζεηο ζηηο παξεηέο θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. αθψο, ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ 

είλαη κεγαιχηεξεο νη ηηκέο ησλ κεηαηνπίζεσλ απ‟ φηη ζην θέληξν ηνπ. Δπίζεο, ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ 

είλαη ε κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Καηαιήγνληαο, ζηηο παξεηέο 

ηνπ ζηχινπ πνπ παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο είλαη 6,4 mm, ελψ ζην θέληξν ηνπ 

ζηχινπ νη ρακειφηεξεο είλαη  0,6 mm, νη νπνίεο είλαη ηφζν κηθξέο πνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ κεδεληθέο. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, έηζη θαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν Wp / Hp =3, δε θξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ 

δηφηη ππάξρνπλ ήδε αξθεηά θαιέο ζπλζήθεο επζηάζεηαο, σζηφζν εκθαλίδεηαη κηθξή 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ (Δηθφλα 4.17.β). 
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Εικόνα 4.17.α,β.  Αμνληθή κεηαηόπηζε (Dxy) πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηύινπ (W/H=3). 

ην ρήκα 4.6 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ 

ζηχινπ, γηα ηελ αλάιπζε Β.5 πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ θνξηίνπ ζηνλ ζηχιν. 

πκπεξαίλεηαη φηη ε θακπχιε ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε 

είλαη ε πην νκαινπνηεκέλε απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, δειαδή φηη ε δηαθνξά ηεο ηηκήο 

ζηηο παξεηέο κε ηελ αληίζηνηρε ζην θέληξν είλαη ε κηθξφηεξε (5,7 mm). Παξαηεξείηαη, 

επίζεο, φηη ε επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν Wp / Hp =3 είλαη ε 

κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Η βειηίσζε ησλ αμνληθψλ 

κεηαηνπίζεσλ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ είλαη κφιηο 1,6 %, ελψ αλαθνξηθά κε ην θέληξν ηνπ 

ζηχινπ είλαη νπζηαζηηθά κεδεληθή. 

 

Σχήμα 4.6.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=3), πξηλ θαη κεηά ηελ ελίζρπζή. 
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 πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) 

Με ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο (Factor of Safety) ηνπ ζηχινπ κε 

Wp / Hp = 3 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ, αθνινπζείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία 

πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο. Δπνκέλσο, ν πληειεζηήο 

Αζθαιείαο γηα ην θέληξν θαη ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

πιεπξηθνχ θνξηίνπ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                           

   
  

  
   

          

        
        

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ κε πιεπξηθφ θνξηίν, 

                     
                                             

                                         

   
  

  
   

         

        
        

Παξαηεξείηαη φηη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν Wp / Hp =3, ν πληειεζηήο Αζθάιεηαο (FS) 

είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο, ηφζν ζηηο παξεηέο 

πνπ ιακβάλεη ηηκή FS = 1,7 φζν θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ πνπ ιακβάλεη ηηκή FS = 4,17. 

Όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο, φπσο 

ππνινγίδεηαη θαη παξαθάησ κέζσ ηνπ ΓFS%, ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ε βειηίσζε αγγίδεη 

ην 12,9 % ελψ ζην θέληξν ηνπ είλαη 4,8 %. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

     
                                        

                   
     

         

    
         

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 
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4.2.6. ρνιηαζκόο – ύγθξηζε Β‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Β‟ νκάδαο αλαιχζεσλ, φπσο αλακελφηαλ, ε επίδξαζε ηεο 

ελίζρπζεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζρεηηθά κε ηηο αμνληθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy), δηφηη 

ν ζηχινο είρε παξακνξθσζεί πξηλ ηελ επηβνιή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ. Δπηηεχρζεθε φκσο, 

ν πεξηνξηζκφο ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ θαη ε γεληθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

επζηάζεηαο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο (FS).  

Δπίζεο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Β‟ νκάδαο αλαιχζεσλ πξνθχπηεη φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο ελίζρπζεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp ηνπ 

ζηχινπ. πλεπψο, παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο ηνπ 

ζηχινπ, ε επίδξαζε ηεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη ελψ αληίζεηα ε κεγαιχηεξε βειηίσζε 

παξνπζηάδεηαη γηα ηνλ κηθξφηεξν ιφγν πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp = 0,5), φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.3. Αθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα θάζε ιφγν Wp / Hp, ε επίδξαζε ηεο 

ελίζρπζεο είλαη κεγαιχηεξε ζηηο παξεηέο απ‟ φηη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. 

Πίνακας 4.3. Δπίδξαζε ηεο ελίζρπζεο ζηηο αμνληθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy) γηα ηελ Β’ νκάδα 

αλαιύζεσλ. 

 Κέληξν Παξεηέο 

Β.1. (Wp / Hp = 0,5) 2,4 % 3,9 % 

Β.2.    (Wp / Hp = 1) 2,11 % 3,4 % 

Β.3. (Wp / Hp = 1,5) 2 % 3,1 % 

Β.4.    (Wp / Hp = 2) 1,25 % 2,6 % 

Β.5.   (Wp / Hp = 3) 0 % 1,6 % 

 

Μηα αθφκε παξαηήξεζε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηελ επηβνιή πιεπξηθνχ θνξηίνπ 

κεγέζνπο 0,16 MN/m
2
, γηα θάζε ιφγν πιάηνπο / χςνπο ηνπ ζηχινπ ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ 

ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ ζηηο παξεηέο κε ην θέληξν ηνπ κεηψλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κηθξφηεξε δηαθνξά παξνπζηάζηεθε γηα ιφγν Wp / Hp = 3 θαη ήηαλ 5,6 mm. Σν γεγνλφο 

απηφ καξηπξά φηη επηηπγράλεηαη κηα νκνηφκνξθε ζπκπεξηθνξά θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα, κηα γεληθφηεξε βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηνπ ζηχινπ. 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ πληειεζηή Αζθάιεηαο (Factor of Safety), ζπκπεξαίλεηαη ε εκθαλήο 

βειηίσζε ηνπ ζηχινπ ηφζν ζην θέληξν ηνπ αιιά εηδηθφηεξα ζηηο παξεηέο ηνπ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ. Μφλν γηα ηνλ ζηχιν κε Wp / Hp = 0,5 παξαηεξείηαη 

πληειεζηήο Αζθάιεηαο < 1 ζηηο παξεηέο ηνπ, φκσο κεηά ηελ επηβνιή ηεο ελίζρπζεο ν 

πληειεζηήο Αζθάιεηαο (FS) ιακβάλεη ηηκή > 1 θαη θαηά ζπλέπεηα παξνπζηάδεη 

βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά. ε φιεο ηηο ππφινηπεο αλαιχζεηο ν πληειεζηήο Αζθάιεηαο 

είλαη > 1 πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ελίζρπζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ιφγνπο Wp / Hp = 2 θαη 

Wp / Hp = 3, δε θξίλεηαη αλαγθαία ε επηβνιή ηνπ πιεπξηθνχ θνξηίνπ γηα ηελ επζηάζεηα ησλ 

ζηχισλ δηφηη ν πληειεζηήο Αζθάιεηαο ιακβάλεη ήδε ηηκέο > 3 θαη > 4 αληίζηνηρα. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.4), παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Β‟ 

νκάδαο αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο 

(ΓFS%). Παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp, ζηηο παξεηέο παξνπζηάδεηαη 

ειάηησζε ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο ελψ αληίζεηα ζην 

θέληξν ησλ ζηχισλ εκθαλίδεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ. 

Πίνακας 4.4.  Πνζνζηηαία αύμεζε Σπληειεζηή Αζθαιείαο (ΓFS%) γηα ηελ Β’ νκάδα αλαιύζεσλ. 

 Κέληξν Παξεηέο 

Β.1. (Wp / Hp = 0,5) 1,78 % 30,2 % 

Β.2.    (Wp / Hp = 1) 2,5 % 28,9 % 

Β.3. (Wp / Hp = 1,5) 3,6 % 25,3 % 

Β.4.    (Wp / Hp = 2) 3,9 % 14,4 % 

Β.5.   (Wp / Hp = 3) 4,8 % 12,9 % 
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Όζνλ αθνξά ηηο αζηνρίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ζηχιν, παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε 

ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) επηηπγράλεηαη ειάηησζε ησλ αζηνρηψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε αζηνρία παξνπζηάδεηαη γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 0,5, 

ε νπνία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 91 % ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, ελψ ε κηθξφηεξε αζηνρία 

παξνπζηάδεηαη γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 3, φπνπ αλέξρεηαη ζε 2,5 % επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ ηνπ ζηχινπ. Δπίζεο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζηχινη δηαξξένπλ 

θπξίσο ζηηο παξεηέο ηνπ θαη ιηγφηεξν έσο θαζφινπ ζην θέληξν ηνπο. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 4.5), παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αζηνρίαο ηνπ ζηχινπ γηα θάζε κηα απφ 

ηηο 5 αλαιχζεηο. 

Πίνακας 4.5. Πνζνζηό αζηνρίαο ηνπ ζηύινπ γηα ηελ Β’ νκάδα αλαιύζεσλ. 

 ηύινο ζε αζηνρία 

Β.1. (Wp / Hp = 0,5) 91 % 

Β.2.    (Wp / Hp = 1) 38 % 

Β.3. (Wp / Hp = 1,5) 16 % 

Β.4.    (Wp / Hp = 2) 5,7 % 

Β.5.   (Wp / Hp = 3) 2,5 % 
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4.3. Απνηειέζκαηα Γ‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

   4.3.1. Αλάιπζε Γ.1 

Η Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζηχισλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ 

άξξεθηνπ πεηξψκαηνο (UCS). ηελ αλάιπζε Γ.1 πεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε κε 

κνλναμνληθή αληνρή ζιίςεο ηνπ πεηξψκαηνο ίζε κε 60 MPa. Η ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε 

έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (Αλάιπζε Β.1) ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νπφηε 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κέζσ ηεο αλάιπζεο Β.1. 

πλεπψο, ππελζπκίδεηαη φηη νη αμνληθέο κεηαηνπίζεηο είλαη αξθεηά κεγάιεο ηφζν ζηηο 

παξεηέο ηνπ ζηχινπ, φπνπ ιακβάλνπλ ηηκέο 2,65 cm, φζν θαη ζην θέληξν ηνπ πνπ 

ιακβάλνπλ ηηκέο 1,35 cm. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ ζηχιν είλαη αλεζπρεηηθέο αθνχ νη κεηαηνπίζεηο είλαη ππεξβνιηθέο. 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.7), παξνπζηάδνληαη νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο 

(Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. 

 

Σχήμα 4.7. Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5),γηα UCS = 60MPa. 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο (FS), αξρηθά, κέζσ ηνπ θξηηήξηνπ αζηνρίαο 

Hoek – Brown, ππνινγίζηεθε ε αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα νη ηηκέο ησλ ζ3 θαη ζp ιήθζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Σέινο, 

ππνινγίζηεθε ν πληειεζηήο Αζθαιείαο κέζσ ηνπ ιφγνπ αληνρήο / ηάζεο. 
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Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

   
  

  
   

         

        
        

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 

   
  

  
   

         

        
        

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο γηα κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε ίζε κε 60 MPa δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο αθνχ ν πληειεζηήο Αζθαιείαο ζηηο παξεηέο είλαη πνιχ κηθξφο θαη ηζνχηαη 

κε 0,86. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ εκθαλίδνληαη θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο επζηάζεηαο κε ηηκή ηνπ FS ίζε κε 1,12. Η δηαθνξά ζηνλ πληειεζηή Αζθαιείαο 

κεηαμχ ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηχινπ θαη ησλ παξεηψλ ηνπ δηθαηνινγείηαη απφιπηα, δηφηη ν 

πιεπξηθφο πεξηνξηζκφο πνπ πθίζηαηαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο παξεηέο ηνπ. 

 

4.3.2. Αλάιπζε Γ.2 

ηελ αλάιπζε Γ.2 πεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε κε κνλναμνληθή αληνρή ζιίςεο (UCS) ηνπ 

πεηξψκαηνο ίζε κε 75 MPa. Παξαηεξείηαη, κέζσ ηεο παξαθάησ εηθφλαο (Δηθφλα 4.18), φηη 

παξνπζηάδεηαη γεληθή βειηίσζε ηφζν ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ φζν θαη ζην θέληξν ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αλάιπζε Γ.1. Γειαδή, επηηπγράλεηαη εκθαλήο κείσζε ησλ πιεπξηθψλ 

κεηαηνπίζεσλ κε ηελ αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ηνπ ζηχινπ θαηά 15 MPa. Οη 

ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) παξαηεξνχληαη ζην κέζν ηνπ 

ζηχινπ, φπνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 7,7 mm, ελψ νη κεγαιχηεξεο ηηκέο παξαηεξνχληαη, φπσο 

αλακελφηαλ, ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, φπνπ ιακβάλνπλ ηηκέο 20,5 mm. 
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Εικόνα 4.18. Αμνληθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy) ηνπ ζηύινπ, ιόγνπ Wp / Hp = 0,5,  κε UCS = 75 MPa. 

 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.8), παξνπζηάδνληαη νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο 

(Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. Παξαηεξείηαη νκνηφκνξθε βειηίσζε (6 mm) ηφζν ζηηο 

παξεηέο φζν θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάιπζε Γ.1. 

 

 

Σχήμα 4.8. Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5),γηα UCS = 75MPa. 
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Ο πληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) ζηηο παξεηέο θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ, γηα UCS = 75, 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

                     
                                          

                                       

   
  

  
   

         

       
        

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 

                     
                                            

                                        

   
  

  
   

         

        
        

Παξαηεξείηαη φηη νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο, δειαδή κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ FS, βξίζθνληαη ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ φπνπ ν FS ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,82. Δλψ ε ρακειφηεξε ηηκή 

παξαηεξείηαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, φπνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,69. Ωζηφζν, 

παξαηεξείηαη φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάιπζε Γ.1 νη ηηκέο ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο 

είλαη εκθαλψο βειηησκέλεο θαη ζηηο παξεηέο θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. Δηδηθφηεξα, φκσο, 

ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, ζηελ αλάιπζε Γ.1 ήηαλ κφιηο 0,86 ελψ γηα UCS = 75 ιακβάλεη 

ηηκή ίζε κε 1,69 θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε επζηάζεηα ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζρεηηθά κε ηνλ πληειεζηή Αζθαιείαο. Αληίζηνηρα, γηα ην θέληξν 

ηνπ ζηχινπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή βειηίσζε κε ηελ αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο 

ζε ζιίςε θαηά 15 MPa, αθνχ ν πληειεζηήο Αζθαιείαο απφ 1,12 βειηηψζεθε ζε 1,82. 
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4.3.3. Αλάιπζε Γ.3 

ηελ αλάιπζε Γ.3 πεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε κε κνλναμνληθή αληνρή ζιίςεο (UCS) ηνπ 

πεηξψκαηνο ίζε κε 90 MPa. Απφ ηε Δηθφλα 4.19, παξαηεξείηαη ε γεληθή βειηίσζε ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ ζηχινπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο (Γ.1, Γ.2) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Με ηελ αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ηεο ζιίςεο ηνπ 

πεηξψκαηνο θαηά 15 MPa, παξνπζηάδεηαη κείσζε ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) ηφζν 

ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ φζν θαη ζην θέληξν ηνπ. Οη κέγηζηεο κεηαηνπίζεηο παξαηεξνχληαη 

ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ιακβάλνληαο ηηκέο 16,7 mm, ελψ νη ειάρηζηεο παξαηεξνχληαη ζην 

θέληξν ηνπ ιακβάλνληαο ηηκή 3,5 mm. 

 

 

Εικόνα 4.19. Αμνληθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy) ηνπ ζηύινπ, ιόγνπ Wp / Hp = 0,5,  κε UCS = 90 MPa. 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.9), παξνπζηάδνληαη νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο 

(Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. Παξαηεξείηαη φηη ε βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αλάιπζε Γ.2 αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 4 mm ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηηο παξεηέο ηνπ 

ζηχινπ. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη φηη, απφ UCS =75 ζε 90 MPa, ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη παξαηεξήζεθε απφ UCS = 60 ζε 75 MPa. 
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Σχήμα 4.9. Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5),γηα UCS = 90MPa. 

 

Με ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο (FS) ηνπ ζηχινπ γηα UCS = 90 

MPa ρξεζηκνπνηείηαη ην εκπεηξηθφ θξηηήξην αζηνρίαο Hoek – Brown, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. Τπελζπκίδεηαη φηη νη ηηκέο ησλ ζ3 θαη ζp ιακβάλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο. 

Γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ, 

                     
                                            

                                         

   
  

  
   

         

       
        

Γηα ηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ, 
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Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, παξαηεξνχληαη νη θαιέο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ζηχιν, κε πληειεζηή Αζθαιείαο ζην θέληξν ηνπ 1,84 

θαη ζηηο παξεηέο ηνπ 1,74. Παξαηεξείηαη, αθφκε, φηη κε ηελ αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο 

αληνρήο ζε ζιίςε θαηά 15 MPa (απφ UCS =  75 ζε 90 MPa), εκθαλίδεηαη ζαθήο βειηίσζε 

ηνπ πληειεζηή Αζθάιεηαο. Ωζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε βειηίσζε ηνπ FS είλαη κηθξφηεξε 

απφ εθείλε πνπ παξνπζηάζηεθε απφ UCS =  60 ζε 75 MPa. 

 

4.3.4. ρνιηαζκόο – ύγθξηζε Γ‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ‟ νκάδαο αλαιχζεσλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ 

αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ζε ζιίςε (UCS) εκθαλίδεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

επζηάζεηαο, δειαδή ηφζν ε κείσζε ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) φζν θαη ε αχμεζε 

ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο (FS). 

Δπνκέλσο, φπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 4.10, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη κέγηζηεο ηηκέο 

ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy)  παξνπζηάδνληαη γηα UCS = 60 MPa (Αλάιπζε Γ.1), 

φπνπ ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ηζνχληαη κε 26,5 mm θαη ζην θέληξν ηνπ κε 13,5 mm. Δλψ 

νη ειάρηζηεο νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο παξνπζηάδνληαη γηα UCS = 90 MPa (Αλάιπζε Γ.3), 

φπνπ ζηηο παξεηέο ιακβάλνπλ ηηκέο 16,7 mm θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 3,5 mm. Γηα 

ηελ πεξίπησζε φπνπ UCS = 75 MPa (Αλάιπζε Γ.2), νη ηηκέο ηνπ Dxy ζηηο παξεηέο θαη ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο δπν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, δειαδή 

ιακβάλνπλ ηηκέο 20,5 mm θαη 7,7 mm αληίζηνηρα. 
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Σχήμα 4.10. Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=0,5),ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ UCS (60,75,90). 

 

Μηα αθφκα παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη, ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη παξ‟ φιν πνπ νη δπν 

κεηαβνιέο ηεο αληνρήο ηεο κνλναμνληθήο ζιίςεο (UCS) πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ ίδηεο, 

δειαδή 15 MPa, νη κεηαβνιέο ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy) παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθή ηηκή. 

πλεπψο, ζηελ αλάιπζε Γ.2 (UCS = 75 MPa) ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάιπζε Γ.1, ε 

βειηίσζε ζε φιν ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 6 mm, δειαδή ζηηο 

παξεηέο ηνπ εκθαλίδεηαη κείσζε ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ θαηά  22,6 % θαη ζην θέληξν 

ηνπ θαηά 43,6 %. Αληηζέησο, ζηελ αλάιπζε Γ.3 (UCS = 90 MPa) ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αλάιπζε Γ.2, ε ειάηησζε ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ είλαη 

ζηαζεξή θαη ηζνχηαη κε 3,8 mm, δειαδή ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ εκθαλίδεηαη βειηίσζε 

ίζε κε 18,5 % θαη ζην θέληξν ηνπ είλαη 41,9 %. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαβνιή ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο (Factor of Safety) ηνπ ζηχινπ, 

παξνπζηάδεηαη ε αχμεζε ηνπ κε παξάιιειε αχμεζε ηεο κνλναμνληθήο αληνρήο ζε ζιίςε 

(UCS). Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.5), νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ 

FS εκθαλίδνληαη γηα UCS = 90 MPa (1,84 ζην θέληξν θαη 1,74 ζηηο παξεηέο), ελψ νη 

ειάρηζηεο εκθαλίδνληαη γηα UCS = 60 MPa (1,12 ζην θέληξν θαη 0,86 ζηηο παξεηέο). 

ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε UCS ηζνχηαη κε 75 MPa, νη ηηκέο ηνπ πληειεζηή 

Αζθαιείαο θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ αλαιχζεσλ Γ.1 θαη Γ.3 (1,82 ζην θέληξν θαη 1,69 ζηηο 
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παξεηέο. Ο Πίλαθαο 4.6 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ‟ νκάδαο 

αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πληειεζηή Αζθαιείαο. 

Πίνακας 4.6. Σπληειεζηήο Αζθαιείαο (FS) ζην θέληξν θαη ζηηο παξεηέο ησλ ζηύισλ ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ κεηαβνιή ηνπ UCS (60,75,90). 

 Κέληξν Παξεηέο  

Αλάιπζε Γ.1 

UCS = 60 MPa 

1,12 0,86 

Αλάιπζε Γ.2 

UCS = 75 MPa 
1,82 1,69 

Αλάιπζε Γ.3 

UCS = 90 MPa 
1,84 1,74 

 

Σέινο, φπσο θαη γηα ηηο πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν πληειεζηήο 

Αζθαιείαο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αχμεζε φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κνλναμνληθή αληνρή ζε 

ζιίςε απφ 60 ζε 75 MPa. Δπνκέλσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηηο παξεηέο 

βειηηψλεηαη θαηά 96 % θαη ζην θέληξν θαηά 62,5 %. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε απφ 

UCS=  75 ζε 90 MPa, ε βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο παξεηέο είλαη θαηά 2,95 % θαη 

ζην θέληξν είλαη θαηά 1,1 %. Σν γεγνλφο απηφ παξαηεξείηαη, δηφηη ζηελ αλάιπζε Γ.2 ν 

ζηχινο παξνπζηάδεη ήδε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα επζηάζεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε 

Γ.1 φπνπ ν ζηχινο αζηνρεί, νπφηε δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη αικαηψδεο βειηίσζε ζηελ 

αλάιπζε Γ.3. 
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4.4. Απνηειέζκαηα Γ‟ Οκάδαο Αλαιύζεσλ 

ηελ Γ‟ νκάδα αλαιχζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζπγθξίζεηο απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

είηε, φπσο ζηελ αλάιπζε Γ.1, απφ ηε δηαθνξά ινγηζκηθψλ παθέησλ αλάιπζεο κε 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία (Phase
2
 θαη Midas GTS), είηε απφ ηε δηαθνξά κεζφδνπ επίιπζεο 

ηεο αλάιπζεο (δηζδηάζηαηε θαη ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε), φπσο ζηελ αλάιπζε Γ.2. 

 

   4.4.1. Αλάιπζε Γ.1 

Η αλάιπζε Γ.1 πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δχν πξνγξακκάησλ αλάιπζεο κε ηε 

ρξήζε δηζδηάζηαησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ηνπ Phase
2
 θαη Midas GTS. Σν Midas GTS 

είλαη ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα, αιιά παξέρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Phase
2
, ιακβάλνληαη απφ παιαηφηεξε δηπισκαηηθή εξγαζία 

(Παπαγηαλλφπνπινο, 2010). Σέινο, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, θαη κε ηα δχν 

πξνγξάκκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζνκνίσζε ηξηζδηάζηαηεο εθζθαθήο ζε δηζδηάζηαηε 

αλάιπζε γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ απνηειεζκάησλ. Η πξνζνκνίσζε απηή επηηπγράλεηαη 

κε ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ησλ ππεξθεηκέλσλ (Pariseau et al., 1979), κέζσ ηεο 

παξαθάησ ζρέζεο: 

                
  

  
       

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ (WP) ηζνχηαη κε 20 m θαη ην πιάηνο ηνπ 

ζαιάκνπ (WR) ηζνχηαη κε 10 m. Δπνκέλσο, ην εηδηθφ βάξνο γηα ηηο δηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο 

(γ2D) κεηαηξέπεηαη ζε 0,053 MN/m
3 

απφ 0,0265 MN/m
3 
πνπ ήηαλ αξρηθά (γαξρ). 

ηελ Δηθφλα 4.20 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχληαη νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο (Dx)  γηα 

ιφγν πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ίζν κε 2. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα έρνπλ πξνθχςεη 

απφ δηζδηάζηαηε αλάιπζε απφ ην πξφγξακκα Midas GTS. 
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Εικόνα 4.20.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dx), δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο από ην πξόγξακκα Midas GTS. 

ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.11), παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ 

(Dx) θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ (Wp / Hp = 2). Παξαηεξνχληαη αξθεηά θαιέο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο θαζψο νη ηηκέο ησλ κεηαηνπίζεσλ είλαη πνιχ κηθξέο. Οη κηθξφηεξε κεηαηφπηζε 

ζπκβαίλεη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ θαη ηζνχηαη κε 0,2 mm, ελψ νη κεγαιχηεξεο ζπκβαίλνπλ 

ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ θαη ηζνχληαη κε 2 mm. 

 

Σχήμα 4.11.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dx) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=2), από δηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Midas GTS. 
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Με ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δπν ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηε 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 4.21) θαη ζην ρήκα 4.12 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dx) ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ην δηζδηάζηαην πξφγξακκα 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ Phase
2
. Παξαηεξνχληαη αξθεηά κηθξέο ηηκέο νξηδνληίσλ 

κεηαηνπίζεσλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. Γειαδή, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ησλ νξηδφληησλ 

κεηαηνπίζεσλ εκθαλίδνληαη ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ θαη ηζνχληαη κε 2,4 mm, ελψ ε 

κηθξφηεξε ηηκή παξνπζηάδεηαη, φπσο αλακελφηαλ, ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ θαη ηζνχηαη κε 

0,3 mm. 

 

Εικόνα 4.21.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dx), δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο από ην πξόγξακκα Phase2. 

 

Σχήμα 4.12.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dx) θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=2), από δηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Phase2. 
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Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ αλάιπζεο παξνπζηάδνπλ 

ειάρηζηε έσο κεδεληθή δηαθνξά. ην ζρήκα (ρήκα 4.13) πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη 

ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ κεηαμχ ησλ δηζδηάζηαησλ 

αλαιχζεσλ ηφζν ζην πξφγξακκα Midas GTS φζν θαη ζην Phase
2
. πκπεξαίλεηαη φηη ε 

δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη εληαία θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. πλεπψο, ζηηο 

παξεηέο ηνπ ζηχινπ παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο δηαθνξάο, ε νπνία αγγίδεη κφιηο 

ηα 0,4 mm, ελψ πιεζηάδνληαο ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ε δηαθνξά δηαξθψο κεηψλεηαη κέρξηο 

φηνπ λα ιάβεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο, δειαδή λα γίλεη ζρεδφλ κεδεληθή (0,1 mm) αθξηβψο 

ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ. 

 

Σχήμα 4.13. Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα νξηδόληησλ κεηαηνπίζεσλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=2), 

από ηηο δηζδηάζηαηεο αλαιύζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Midas GTS θαη Phase2. 

 

4.4.2 Αλάιπζε Γ.2 

Θεσξψληαο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν δηζδηάζηαησλ αλαιχζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ 

είλαη θνηλά, ε αλάιπζε Γ.2 πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δηζδηάζηαηεο θαη 

ηξηζδηάζηαηεο κεζφδνπ αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

πλεπψο, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, παξακέηξνπο θαη γηα ιφγν Wp / Hp = 2 επηιχεηαη ε 

αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο Midas GTS, έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ. 
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ηελ Δηθφλα 4.22 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχληαη νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) ζηνλ 

ζηχιν πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ ηελ ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε απφ ην ινγηζκηθφ παθέην 

Midas GTS. 

 

Εικόνα 4.22.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy), ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο από ην πξόγξακκα Midas 

GTS. 

Απφ ηελ Δηθφλα 4.22 πνπ πξνεγήζεθε αιιά θαη απφ ην ρήκα 4.14 πνπ αθνινπζεί, 

παξαηεξνχληαη νη πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο (Dxy) πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ, 

ηφζν ζηηο παξεηέο ηνπ φζν θαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ απφ 

ην πξφγξακκα Midas GTS. πλεπψο, παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο πιεπξηθέο 

κεηαηνπίζεηο ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ φπνπ ηζνχληαη κε 7,8 mm, ελψ νη κηθξφηεξεο 

παξαηεξνχληαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ θαη ηζνχληαη κε 0,8 mm. 
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Σχήμα 4.14.  Οξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ (W/H=2), από ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Μidas GTS. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζε Γ.1, πξνθχπηεη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ 

αλαιχζεσλ. Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ 

κεηαμχ δηζδηάζηαησλ αλαιχζεσλ θαη ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή 

δηαθνξά. ην ρήκα 4.15 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ησλ πιεπξηθψλ 

κεηαηνπίζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ αλαιχζεσλ (Phase 2D  θαη Midas GTS 2D,3D). 

Θεσξψληαο, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηζδηάζηαησλ αλαιχζεσλ θνηλά παξαηεξείηαη 

φηη ζηηο παξεηέο ηνπ ζηχινπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο δηαθέξνπλ 

θαηά + 5,4 mm κε ηα αληίζηνηρα ησλ δηζδηάζηαησλ. Δλψ, αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη φηη ζην 

θέληξν ηνπ ζηχινπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο δηαθέξνπλ θαηά + 0,5 

mm κε ηα αληίζηνηρα ησλ δηζδηάζηαησλ. Παξ‟ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη ηεο 

ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο δηφηη ε κέζε δηαθνξά θαηά κήθνο ηνπ ζηχινπ είλαη κφιηο 2,5 mm. 
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Σχήμα 4.15.  Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα νξηδόληησλ κεηαηνπίζεσλ θαηά πιάηνο ηνπ ζηύινπ, από ηηο 

2D αλαιύζεηο ησλ Midas GTS θαη Phase2 θαη ηελ 3D αλάιπζε ηνπ Midas GTS. 

Η κηθξή δηαθνξά πνπ παξνπζηάζηεθε κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ αλάιπζεο εθηηκάηαη φηη 

δηθαηνινγείηαη απνιχησο, αθνχ θαίλεηαη φηη νη δηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε κηα κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ. 

Παξά ηελ πξνζνκνίσζε ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπήο κε ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ βάξνπο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο δηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο, θαίλεηαη φηη ππνεθηηκνχλ ηελ 

επίδξαζε ησλ θάζεησλ ζαιάκσλ σο πξνο ηε δηαηνκή πνπ αλαιχεηαη θαη εμεηάδεηαη κφλν 

ην κέησπν ηεο εθζθαθήο. Καηά ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

επλντθφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο, σζηφζν ζηελ ηξηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδξαζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο ηνπ κνληέινπ κε 

απνηέιεζκα λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζθεπέο 

κεζφδνπ ζαιάκσλ θαη ζηχισλ. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη ε ηξηζδηάζηαηε γεσκεηξία 

επηηπγράλνληαο αθξηβέζηεξα κε ηελ 3-D αλάιπζε εκθαλίδεη ηελ πεξηνρή ησλ παξεηψλ πην 

επάισηε ζε ζρέζε κε ηελ δηζδηάζηαηε αλάιπζε. 
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Η δεκηνπξγία ππφγεησλ ρψξσλ κε ηε κέζνδν ζαιάκσλ θαη ζηχισλ (room and pillar 

method) ηπγράλεη επξείαο εθαξκνγήο ζε παγθφζκην επίπεδν δηφηη, α) παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, β) ε εκπεηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν είλαη αξθεηά κεγάιε θαη γ) είλαη απιή δηφηη δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε 

εμνπιηζκφ θαη ηερληθέο. Αληηθείκελν κειέηεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο απνηειεί ε εχξεζε 

ησλ βέιηηζησλ δηαζηάζεσλ επηηπγράλνληαο ηε κεγίζηε αζθάιεηα θαη ηε κέγηζηε δπλαηή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

Οη βέιηηζηεο δηαζηάζεηο ησλ ζηχισλ ππνινγίδνληαη κε βάζε δχν βαζηθά ζηνηρεία, i) ηηο 

αζθνχκελεο, απφ ηα ππεξθείκελα ζηξψκαηα, ηάζεηο ζηνπο ζηχινπο θαη ii) ηελ αληνρή ησλ 

ζηχισλ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα 

λα εθηηκεζεί ε ηάζε (ζp) πνπ δέρεηαη ν ζηχινο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ηεο 

ζπλεηζθέξνπζαο επηθάλεηαο (tributary load area). Δλψ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ 

ζηχισλ (Cp) έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο εκπεηξηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Lunder & Pakalnis, Obert & Duvall, Hedley & Grant, Bieniawski 

θαη άιινπο), ρσξίο φκσο λα ππεξηζρχεη μεθάζαξα κηα εκπεηξηθή ζρέζε έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ αθνχ εκθαλίδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

χκθσλα κε ηνλ Potvin (1985), ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο κεζφδσλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ζηχισλ, φπσο είλαη νη εκπεηξηθέο, νη ζεσξεηηθέο θαη νη αξηζκεηηθέο 

κέζνδνη. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. 

Γεληθφηεξα, ζηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο εκπεξηέρνληαη ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ (finite element method), ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ (finite 

difference method), ε κέζνδνο ησλ ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ (boundary element method), ε 

κέζνδνο ησλ δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ (distinct element method). Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ηξηζδηάζηαηε κέζνδν αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

Οη αξηζκεηηθέο κέζνδνη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε δηζδηάζηαηεο (2-D) είηε 

ηξηζδηάζηαηεο (3-D) αλάιπζεο. Αλαγλσξίδεηαη φηη, θακία απφ ηηο δπν κεζφδνπο δελ 

ππεξηεξεί μεθάζαξα έλαληη ηεο άιιεο, δηφηη θάζε κέζνδνο  πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα 

αιιά θαη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Ghee & Zhu (2009), ηφζν ε 

δηζδηάζηαηε φζν θαη ε ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε είλαη εμίζνπ απαξαίηεηεο. Μνιαηαχηα, κεηά 

ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ζπκπεξαίλεηαη φηη, κέρξη 

ζήκεξα, ηα ινγηζκηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηζδηάζηαηε αξηζκεηηθή κέζνδν 

αλάιπζεο ηπγράλνπλ επξχηεξεο εθαξκνγήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξηζδηάζηαηε κέζνδν. 
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Παξφια απηά φκσο, κε ηελ ηαρεία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηξηζδηάζηαηε αξηζκεηηθή κέζνδν αλάιπζεο αληαγσλίδνληαη πιήξσο ηα 

αληίζηνηρα δηζδηάζηαηα πξνγξάκκαηα. Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αλαθνξηθά κε ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινγηζηψλ  θαη ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα 

πξνγξάκκαηα έλαληη ησλ δηζδηάζηαησλ, ηα νπνία είλαη α) νη ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

β) ε εμαγσγή αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ, θαζηζηά άκεζα θαηαλνεηή ηελ ππεξνρή ηεο 

3-D αλάιπζεο έλαληη ηεο 2-D θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ ινγηζκηθψλ παθέησλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηα δηζδηάζηαηα. 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην 

ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS 2010, ην νπνίν είλαη έλα ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα 

αλάιπζεο ππφγεησλ εθζθαθψλ κε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. ηφρν ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε εθκάζεζε ηνπ Midas GTS 2010, ην νπνίν είλαη έλα 

θαηλνχξγην πξφγξακκα ζην νπνίν δελ ππάξρεη απνθηεζείζα εκπεηξία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Η γεληθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνινπζείηαη ζην πξφγξακκα, είλαη ε εμήο : 

1. ρεδηαζκφο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

2. Παξαγσγή πιέγκαηνο (Mesh generation). 

3. Οξηζκφο παξακέηξσλ αλάιπζεο. 

4. Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

5. Δμαγσγή θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ. 

Μέζσ ησλ ελεξγεηψλ πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, ζρεδηάζηεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ ε 

ζπκπεξηθνξά θαη ε επζηάζεηα ησλ ζηχισλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβνιέο δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ  φπσο είλαη ηα γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βξαρνκάδαο (UCS), ην ιφγν 

πιάηνπο / χςνπο (Wp / Hp) ηνπ ζηχινπ θαη ην πιεπξηθφ θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηνλ ζηχιν 

ιφγσ ηεο ελίζρπζεο. Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ ειήθζεζαλ ηα 

απνηειέζκαηα δηζδηάζηαηεο αλάιπζεο απφ παιαηφηεξε δηπισκαηηθή εξγαζία 

(Παπαγηαλλφπνπινο, 2010) κέζσ ηνπ 2-D πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ Phase
2
. 

Σν πιεπξηθφ θνξηίν πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο είλαη ίζν κε 0,16 MN/m
2 

θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαισδηψζεσλ ζην ζηχιν κε πξνεληεηακέλα 
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ζπξκαηφζρνηλα πςειήο αληνρήο ζηα νπνία δίλεηαη πξνέληαζε πεξίπνπ κέρξη ην κηζφ ηεο 

αληνρήο ηνπο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θάλλαβν 1,3 x 1,3 m. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξακεηξηθψλ αλαιχζεσλ κε ηελ κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

επαιεζεχνπλ ηελ δηαπίζησζε φηη ην πιεπξηθφ θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηνπο ζηχινπο θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ Wp / Hp, UCS, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επζηάζεηα ησλ ζηχισλ. 

πλεπψο: 

 Με ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ Wp / Hp ηνπ ζηχινπ, ζεκεηψλνληαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

επζηάζεηαο ζην ζηχιν. Γειαδή, φζν απμάλεηαη ν ιφγνο πιάηνπο / χςνπο ηνπ 

ζηχινπ, νη νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο (Dxy) κεηψλνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο 

αζθαιείαο (FS) απμάλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιάηνπο ηνπ ζηχινπ. Δπνκέλσο, ν 

ζηχινο κε Wp / Hp = 0,5, εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο νξηδφληηεο κεηαηνπίζεηο θαη ηε 

κηθξφηεξε ηηκή ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο, δειαδή, κεηαηνπίζεηο ίζεο κε 2,65 cm 

θαη FS = 0,86 ζηηο παξεηέο ηνπ. Δλψ, αληίζεηα, νη κηθξφηεξεο νξηδφληηεο 

κεηαηνπίζεηο θαη ν κεγαιχηεξνο πληειεζηήο Αζθαιείαο παξνπζηάδνληαη ζην 

ζηχιν κε Wp / Hp = 3, φπνπ νη κεηαηνπίζεηο είλαη ίζεο κε 6,4 mm θαη FS = 1,7 ζηηο 

παξεηέο ηνπ. Όπσο αλακελφηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν Wp / Hp, νη ηηκέο ησλ 

αμνληθψλ κεηαηνπίζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο παξεηέο ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν 

ηνπ ζηχινπ. πκπεξαίλεηαη αθφκα φηη, κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ πιάηνπο / χςνπο 

ηνπ ζηχινπ παξνπζηάδεηαη πην νκνηφκνξθε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηχινπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο επζηάζεηαο. Γειαδή, φζν απμάλεη ν ιφγνο Wp / Hp, 

ηφζν ειαηηψλεηαη ε δηαθνξά ηεο νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο (Dxy) κεηαμχ ησλ 

παξεηψλ θαη ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηχινπ. Δπηπξνζζέησο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν 

πληειεζηήο Αζθαιείαο (Factor of Safety) ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ ιακβάλεη 

αηζζεηά κηθξφηεξεο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

αλακελφκελν θαη δηθαηνινγείηαη απφιπηα απφ ηνλ απμεκέλν πιεπξηθφ πεξηνξηζκφ 

πνπ αζθείηαη ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ ιφγσ ηξηβψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ φγθνπ ηνπ 

πεηξψκαηνο. Σέινο, γηα απμεκέλεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ Wp / Hp ηνπ ζηχινπ 

εκθαλίδνληαη πνιχ ιηγφηεξεο αζηνρίεο ζπγθξηηηθά κε ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ. 

πλεπψο, γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 3 ην πνζνζηφ ηνπ ζηχινπ πνπ αζηνρεί είλαη κφιηο 

2,5% ελψ γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 1 είλαη 38 %. 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο, ζπκπεξαίλεηαη φηη, 

φζν απμάλεη ν ιφγνο Wp / Hp ηνπ ζηχινπ ηφζν ιηγφηεξν επηδξά ην πιεπξηθφ θνξηίν 

ελίζρπζεο ζηε βειηίσζε ησλ νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ (Dxy). Σν γεγνλφο απηφ 

είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν δηφηη, ν ζηχινο έρεη ήδε παξακνξθσζεί ιφγσ ησλ 

ηάζεσλ πνπ δέρεηαη. Με ηελ εθαξκνγή πιεπξηθνχ θνξηίνπ ν ζηχινο δελ επηζηξέθεη 

ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε αιιά πεξηνξίδνληαη νη κεηαηνπίζεηο θαη βειηηψλνληαη 

νη ζπλζήθεο επζηάζεηαο ηνπ. Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ 

Wp / Hp, ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ παξνπζηάδεηαη ειάηησζε ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο ελψ αληίζεηα ζην θέληξν ησλ ζηχισλ 

εκθαλίδεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ζηχιν κε Wp / Hp = 

0,5 ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ πληειεζηή Αζθαιείαο ιφγσ ηεο ελίζρπζεο, γηα ηηο 

παξεηέο ηνπ είλαη 30,2 % θαη γηα ην θέληξν ηνπ 1,78 %. Αληηζέησο, γηα ζηχιν κε 

Wp / Hp = 3 ε πνζνζηηαία αχμεζε ιφγσ ηεο ελίζρπζεο, γηα ηηο παξεηέο είλαη 12,9 % 

θαη γηα ην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη 4,8 %. Γεληθφηεξα, ηα κέηξα ελίζρπζεο δελ 

επηδξνχλ ζηελ απνηξνπή ηεο εκθάληζεο ησλ αζηνρηψλ, αιιά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο. 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη κε ηελ αχμεζε ηεο UCS εκθαλίδεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο ηνπ 

ζηχινπ. πκπεξαίλεηαη φηη, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επζηάζεηαο δελ είλαη ίδηνπ 

κεγέζνπο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ ζηχινπ, δειαδή ζηηο παξεηέο εκθαλίδεηαη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν ηνπ ζηχινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε απφ 60 ζε 75 MPa, ν 

πληειεζηήο Αζθαιείαο ζηηο παξεηέο βειηηψλεηαη θαηά 96 % ελψ ζην θέληξν θαηά 

62,5 %. Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο UCS απφ έλα ζεκείν θαη 

πέξα, δελ παξνπζηάδεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηχινπ. 

Γειαδή, γηα κεηαβνιή ηεο UCS απφ 75 ζε 90 MPa ε κεηαβνιή ηνπ πληειεζηή 

Αζθαιείαο (FS) ζην θέληξν ηνπ ζηχινπ είλαη κφιηο 1,1 %. 

 

 Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν δηζδηάζηαησλ αλαιχζεσλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ 

Phase
2
 θαη Midas GTS πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε δηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη ηφζν κηθξή πνπ ζεσξείηαη ακειεηέα. Η δηαθνξά απηή 

θαηά κέζν φξν είλαη 0,2 mm, θαηά πιάηνο ηνπ ζηχινπ. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο δηζδηάζηαηεο (2-D) κεζφδνπ αλάιπζεο 
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θαη ηεο ηξηζδηάζηαηεο (3-D) κεζφδνπ αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Παξαηεξήζεθε κηα κηθξή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπο θπξίσο ζηηο παξεηέο ησλ ζηχισλ, 

εθεί φπνπ νη ηηκέο ηεο 3-D αλάιπζεο ήηαλ κεγαιχηεξεο θαηά 5,4 mm. Δλψ, θαηά 

πιάηνο ηνπ ζηχινπ ε κέζε δηαθνξά ηνπο ήηαλ 2,5 mm. Η κηθξή απηή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ αλάιπζεο δηθαηνινγείηαη απνιχησο, αθνχ θαίλεηαη φηη νη 

δηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηξηζδηάζηαηε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί. Παξά ηελ πξνζνκνίσζε ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπήο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

εηδηθνχ βάξνπο, νη δηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο ππνεθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ησλ θάζεησλ 

ζαιάκσλ σο πξνο ηε δηαηνκή πνπ αλαιχεηαη θαη εμεηάδεηαη κφλν ην κέησπν ηεο 

εθζθαθήο. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη κέζνδνη ηξηζδηάζηαηεο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο ππεξέρνπλ έλαληη 

ησλ δηζδηάζηαησλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πεξίπινθσλ γεσκεηξηψλ εμέηαζεο θαη ζπλζήθεο 

θνξηίζεσλ. Παξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ην ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS, θαη εηδηθφηεξα, ε 

επηινγή ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηζδηάζηαησλ αλαιχζεσλ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζνκνίσζε ππφγεησλ εθζθαθψλ πξνζθέξνληαο απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη αμηνπηζηίαο. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΣΟ MIDAS GTS 

Γίλεηαη παξαθάησ παξάδεηγκα ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ελφο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ κε 

ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ, κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ην 

ινγηζκηθφ παθέην Midas GTS. Η ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη εληνιέο ζην Midas 

GTS είλαη ε εμήο : 

1. ρεδηαζκφο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

2. Παξαγσγή πιέγκαηνο (Mesh generation). 

3. Οξηζκφο παξακέηξσλ αλάιπζεο. 

4. Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

5. Δμαγσγή θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ 

Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ε ππφγεηα θαηαζθεπή. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα επηιέγεηαη κφλν έλαο 

ζρεκαηηζκφο κε ζρεηηθά πςειή αληνρή (ζθιεξφ πέηξσκα). Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη 

είλαη νη εμήο : 

 Model > Property > Attribute…   από Main Menu. 

 Add > Solid από Attribute dialog box. 

 Δηζαγσγή   ID, Name, Element Type   από  Add/Modify Solid Attribute  dialog 

box. 

Δηζάγνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο, ζην παξάζπξν δηαιφγνπ Add/Modify 

Ground Material, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα Π.1). 
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Εικόνα Π.1.  Παξάζπξν δηαιόγνπ ‘Add/Modify Ground Material’. 

 

 ρεδηαζκόο γεσκεηξίαο κνληέινπ. 

 ηε ζπλέρεηα, ζρεδηάδεηαη ε γεσκεηξία ηεο εθζθαθήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ.  

Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη θαίλνληαη παξαθάησ : 

 File > Import > DXF 2D (Wireframe)…    από Main Menu. 

 Δπηινγή θαηάιιεινπ αξρείνπ DXF.  

 Δηζαγσγή Shape Type, Name   από Import DXF 2D dialog box. 

 Δπηινγή εληνιήο Preview , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο ησλ 

δηαηνκώλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ  γηα επηβεβαίσζε. 

Η δηαδηθαζία πνπ κφιηο αλαθέξζεθε, αθνινπζείηε βήκα πξνο βήκα γηα ην ζχλνιν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζηνψλ, δειαδή ηφζν γηα ηηο θχξηεο ζηνέο φζν θαη γηα ηηο ζπλδεηήξηεο ζηνέο, 

νη νπνίεο ηέκλνπλ θάζεηα ηηο θχξηεο. 
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Οη δηαηνκέο ησλ ζηνψλ ηνπνζεηνχληαη αθαλφληζηα ζην ρψξν (Δηθφλα Π.2), γη‟ απηφ ηνλ 

ιφγν ην επφκελν βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επηζπκεηήο γεσκεηξίαο είλαη ε επηινγή θνηλνχ 

επηπέδνπ βάζεο γηα φιεο ηηο ζηνέο φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Δηθφλα Π.3. 

 

Εικόνα Π.2.  Αηαμηλόκεηεο ζηνέο. 

 Απηφ επηηπγράλεηαη αθνινχζσο: 

 Geometry > Transform > Attach…    από Main Menu. 

 Δπηινγή όισλ ησλ δηαηνκώλ κε ην πιήθηξν Displayed  . 

 Αιιαγή ηεο επηινγήο  ‘Selection Filter’ από ‘Solid (L)’ ζε ‘Vertex (V)’   από 

Selection Toolbar. 

 Δπηινγή Datum > ‘Origin’ από Works Tree.  

 Δπηινγή εληνιήο Preview , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ . 

 

Εικόνα Π.3. Κνηλό επίπεδν βάζεο ζηνώλ. 
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Δθφζνλ επηηεχρζεθε ην θνηλφ επίπεδν βάζεο φισλ ησλ ζηνψλ, αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε 

ησλ δηαηνκψλ πξνο ηελ επηζπκεηή δηεχζπλζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κεηά απφ ηηο εμήο 

ελέξγεηεο: 

 Δπηινγή εληνιήο Isometric  από View Point Toolbar. 

 Geometry > Transform > Translate…   από Main Menu. 

 Δπηινγή επηζπκεηήο ζηνάο, κε ηελ εληνιή Select Object Shape. 

 

 Αιιαγή Selection Filter ζε ‘Datum Axis (A)’ θαη επηινγή δηεύζπλζεο (x,y,z). 

 

Γηα ηηο θάζεηεο ζηνέο απαηηείηαη πεξεηαίξσ δηαδηθαζία, δειαδή: 

 Geometry > Transform > Rotate…   από Main Menu. 

 Δπηινγή επηζπκεηήο ζηνάο, κε ηελ εληνιή Select Object Shape. 

 

 Δπηινγή δηαηνκώλ, άμνλα πεξηζηξνθήο   θαη γσλία 

πεξηζηξνθήο.  

 Δπηινγή εληνιήο Preview  , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ , γηα επηβεβαίσζε . 

 

Αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ νξίσλ (πεξηγξάκκαηνο) ηνπ πεηξψκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηνπ κνληέινπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Π.4 : 

 Geometry > Curve > Create on WP > Rectangle (Wire)…   από Main Menu. 

 Δπηινγή κεζόδνπ ‘ABS x, y’ από Rectangle dialog box θαη ηνπνζέηεζε επηζπκεηώλ 

ζπληεηαγκέλσλ. 

 Δπηινγή κεζόδνπ ‘REL dx, dy’ από Rectangle dialog box θαη ηνπνζέηεζε 

επηζπκεηώλ ζπληεηαγκέλσλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ . 

 Δπηινγή εληνιήο Isometric  από View Point Toolbar. 
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Εικόνα Π.4. Σρεδηαζκόο πεξηγξακκάησλ ζηνώλ θαη νξίσλ ηνπ κνληέινπ. 

Με ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ηφζν ησλ δηαηνκψλ ησλ ζηνψλ φζν θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 

κνληέινπ πνπ ζρεδηάζηεθε πξνεγνπκέλσο, ζε ηξηζδηάζηαην κνληέιν κε ηηο επηζπκεηέο 

δηαζηάζεηο, αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ εληνιέο φπνπ επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε ζηνά 

μερσξηζηά: 

 Geometry > Generator Feature > Extrude…   απφ Main Menu. 

 Αιιαγή Selection Filter από ‘Face (F)’ ζε ‘Wire (W)’. 

 Δπηινγή ζηνώλ ή πεξηγξάκκαηνο από Works Tree , (π.ρ. Works Tree  > Curve > 

‘Main Tunnel Section’).  

 Δπηινγή δηεύζπλζεο  , κήθνπο θαη νλόκαηνο. 

 Δπηινγή εληνιήο Preview  , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ όζσλ 

πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ . 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Π.5, κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εληνιψλ, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ. 
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Εικόνα Π.5.  Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ  κνληέινπ. 

ην επφκελν βήκα πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Δλζσκάησζεο (Embed) θαη ηνπ 

Γηαρσξηζκνχ (Divide), νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ιάζε ζηε 

ζχλδεζε ησλ ζαιάκσλ θαζψο θαη αξγφηεξα ζηε δεκηνπξγία θφκβσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

απαξαίηεηνπ πιέγκαηνο (Mesh). Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη θαίλνληαη παξαθάησ. 

Δλζσκάησζε  (Embed): 

 Geometry > Solid > Embed…   από Main Menu. 

 Δπηινγή θύξηαο ζηνάο σο Master object  θαη πεηξώκαηνο σο 

Tool object.  

 Δπηινγή εληνιήο Delete Original Shape(s). 

Γηαρσξηζκφο  (Divide): 

 Geometry > Solid > Divide…    από Main Menu. 

 Δπηινγή πεηξώκαηνο(Ground) σο Shape to Divide.   

 Δπηινγή ‘Selected Surface’ από Dividing Tool. 

 Αιιαγή  Selection Filter από ‘Face (F)’ ζε ‘Shell (H)’. 

 Δπηινγή δεπηεξεύνπζαο ζηνάο σο Tool Surface.  

 Δπηινγή θύξηαο ζηνάο σο Neighbor Shape.  

 Δπηινγή εληνιώλ Divide Touching Faces of  Neighbors θαη Delete Original 

Shape(s). 

 Δπηινγή εληνιήο Preview , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ όζσλ 

πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 
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Σν επφκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ θάζε ζηνάο ζε κηθξφηεξα ηζνκεγέζε 

ηκήκαηα (Δηθφλα Π.6) πνπ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα πιέγκαηνο ην νπνίν ζα 

δεκηνπξγεζεί ζηε ζπλέρεηα, φζν θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ζε ζηάδηα εθζθαθήο (Construction 

Stages). Γηα ην ζθνπφ απηφ, αθνινπζνχληαη νη εμήο εληνιέο, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη 

γηα θάζε ζηνά μερσξηζηά: 

  Geometry > Curve > Create on WP > Rectangle (Wire)…  από Main Menu. 

 Δπηινγή εληνιήο  Make Face. 

 Σρεδηαζκόο ηεηξαγώλνπ(Rectangle), κεγέζνπο ηθαλνύ ώζηε λα θαιύπηεηαη πιήξσο ε 

δηαηνκή ηεο ζηνάο. 

 Δπηινγή εληνιήο Isometric  από View Point Toolbar. 

  Geometry > Surface >‘Rectangle’ από Works Tree. 

  Geometry > Transform > Translate… in the Main Menu. 

 Αιιαγή Selection Filter ζε „Datum Axis (A).‟ 

 Δπηινγή δηεύζπλζεο, εηζαγσγή κήθνπο ηκεκάησλ θαη ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηκεκάησλ. 

 Δπηινγή εληνιήο Preview  , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 

 

Εικόνα Π.6.  Γηαρσξηζκόο ζηνώλ ζε ηζνκεγέζε ηκήκαηα. 

ηελ ζπλέρεηα: 

 Geometry > Solid > Divide… απφ  Main Menu. 

 Δπηινγή ζηνάο σο Shape to Divide.   

 Δπηινγή ‘Selected Surface’ από Dividing Tool. 

 Αιιαγή  Selection Filter από ‘Face (F)’ ζε ‘Shell (H)’. 
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 Δπηινγή όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ (Rectangles), πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί,  σο Tool 

Surface.  

 Δπηινγή πεηξώκαηνο (Ground) θαη ζπλδεηήξησλ ζηνώλ  σο Neighbor Shape. 

 

 Δπηινγή εληνιώλ Divide Touching Faces of Neighbors θαη Delete Original 

Shape(s). 

 Δπηινγή εληνιήο Preview  , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ όζσλ 

πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ  γηα επηβεβαίσζε. 

 

 Γεκηνπξγία Πιέγκαηνο (Mesh Generation). 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα δεκηνπξγεζεί ηεηξάεδξν πιέγκα (Mesh) γηα ηηο ζηνέο θαη ην 

πέηξσκα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί. Αξρηθά, νξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή ησλ βέιηηζησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Δπηρεηξείηαη ε εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ψζηε λα εμάγνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ιίγν ρξφλν. Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ πιέγκαηνο, είλαη νη εμήο: 

 Mesh > Size Control > Along Edge  από Main Menu. 

 Δπηινγή νξίσλ ηνπ κνληέινπ.  

 Δπηινγή ‘Linear Grading (Length)’ σο Seeding Method. 

 Δηζαγσγή επηζπκεηώλ δηαζηάζεσλ θαη επηινγή εληνιήο Symmetric Seeding. 

 Δπηινγή εληνιήο Preview  , κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ όζσλ 

πξόθεηηαη λα ζρεδηαζηνύλ. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ , γηα επηβεβαίσζε. 

 Δπηινγή εληνιήο Isometric  από View Point Toolbar. 

 Mesh > Auto Mesh > Solid… απφ Main Menu. 

 Δπηινγή όισλ ησλ κηθξώλ ηκεκάησλ ηεο επηζπκεηήο ζηνάο. 

 

 Δηζαγσγή επηζπκεηνύ αξηζκνύ ζηελ επηινγή Mesh Size. 
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 Δπηινγή εληνιώλ Register Each Solid Independently, Merge Nodes Option, Match 

Adjacent Faces, Hide Object Solid(s) after Meshing. 

 

Εικόνα Π.7.  Γεκηνπξγία πιέγκαηνο (Meshing) ησλ ζηνώλ. 

 

 

 

 

Εικόνα Π.8.  Γεκηνπξγία πιέγκαηνο (Meshing) νιόθιεξνπ ηνπ κνληέινπ. 

 

 Οξηζκόο Παξακέηξσλ Αλάιπζεο. 

 Οξηζκόο πλνξηαθώλ ζπλζεθώλ. 

Οη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θφκβνπο (nodes) ή ζηνηρεία (elements) μερσξηζηά, αιιά δίλεηαη θαη δπλαηφηεηα καδηθήο 

ζρεδίαζεο νιφθιεξεο πιεπξάο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ 
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θαη πεξίπινθσλ κνληέισλ . Με ζθνπφ λα νξηζζνχλ νη επηζπκεηέο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ε 

νπνίεο επηθξαηνχλ ζην κνληέιν, αθνινπζνχληαη νη εμήο εληνιέο: 

 Model > Boundary > Supports… από  Main Menu. 

 Δπηινγή ‘Node’ ζηελ εληνιή  Type of Object. 

 Αιιαγή  Selection Filter ζε ‘Face (F)’. 

 Δπηινγή πιεπξώλ . (Δηθόλα Π.9) 

 Δπηινγή ‘Add’ ζηελ επηινγή Mode. 

 Δπηινγή ‘UX’ ζηελ εληνιή  DOF’. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ . 

 

Αθνινχζσο, επηιέγνληαη θαη νη άιιεο πιεπξέο ηνπ κνληέινπ κε ηελ ζεηξά πνπ θαίλνληαη 

ζηηο Δηθφλεο Π.10 θαη Π.11 αληίζηνηρα, εθηφο απφ ηελ πάλσ πιεπξά ε νπνία κέλεη 

ειεχζεξε. 

 

 Εικόνες Π.9, Π.10, Π.11.  Δπηινγή δηαδνρηθώλ πιεπξώλ γηα ηνπνζέηεζε ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ. 

 

 ηάδηα εθζθαθήο. 

Σα ζηάδηα εθζθαθήο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ φπσο ν ρξήζηεο επηζπκεί. Αξρηθά, νξίδνληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην αξρηθφ ζηάδην (initial stage), δειαδή πξηλ αξρίζεη ε θάζε ηεο 

πξψηεο εθζθαθήο. Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη θαίλνληαη παξαθάησ: 

 Geometry από Works Tree, επηινγή Hide All. 

 Mesh από Works Tree, επηινγή Show All. 

 Model > Construction Stage > Stage Definition Wizard… από Main Menu. 

 Δπηινγή ‘Mesh’ ζηελ εληνιή Set Type in Set Assignment Rules. 

 Δηζαγσγή ζηαδίσλ εθζθαθήο. 
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Εικόνα Π.12.  Παξάζπξν δηαιόγνπ ‘Set Assignment Rules’ πξηλ ηελ εθζθαθή (initial stage). 

 

ηελ ζπλέρεηα νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαθηλνχληαη ζε θάζε επφκελν ζηάδην 

εθζθαθήο κεηά ην αξρηθφ (initial stage). ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ζην δεχηεξν 

ζηάδην γίλεηαη ε εθζθαθή ηεο θχξηαο ζηνάο, ελψ ζην ηξίην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εθζθαθή ηεο δεπηεξεχνπζαο ζηνάο. Μεηά ην πέξαο θάζε εθζθαθήο είλαη δπλαηή ε 

πξνζζήθε αγθπξίσλ, εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 

Εικόνα Π.13.  Παξάζπξν δηαιόγνπ ‘Set Assignment Rules’ κεηά ηελ εθζθαθή. 

 

   Καζνξηζκόο κεζόδνπ αλάιπζεο. 

ην ζπγθεθξηκέλν βήκα, επηιέγεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε 

ηνπ κνληέινπ θαη νξίδνληαη νη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάιπζεο. Οη εληνιέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαίλνληαη παξαθάησ: 

 Analysis > Analysis Case…από Main Menu. 
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 Δπηινγή    ζε Analysis Case dialog box.(Δηθόλα Π.14) 

 Δηζαγσγή Name, Description. 

 Δπηινγή  ‘Construction Stage’ ζε Analysis Type. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ Analysis Control.     

 Δπηινγή ‘IS’ ζε  Initial Stage for Stress Analysis. 

 Δπηινγή K0 Condition. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ  ζε Add/Modify Analysis Control dialog box. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ . 

Παξ‟ φιν πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέρζεθε ν ηχπνο ηεο αλάιπζεο 

Construction Stage, ε αλάιπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηχπνπο φπσο γηα 

παξάδεηγκα Linear/Nonlinear Static, Slope Stability, Seepage θαη άιινπο. 

 

Eικόνα Π.14.  Παξάζπξν δηαιόγνπ ‘Analysis Case’. 

 

 Αλάιπζε – Δπίιπζε. 

Σν ηειεπηαίν βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο επίιπζεο κε 

ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Η αλάιπζε εθηειείηαη κεηά απφ ηηο 

παξαθάησ εληνιέο: 

 Δπηινγή  Analysis > Solve… από  Main Menu.(Δηθόλα Π.15) 

 Δπηινγή πιήθηξνπ  ζε  Solver Manager dialog box. 
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Εικόνα Π.15.  Παξάζπξν δηαιόγνπ ‘Solver Manager’. 

Σν κνληέιν απνζεθεχεηαη απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα πξηλ αξρίζεη λα εθηειείηαη ε 

αλάιπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο εκθαλίδνληαη κελχκαηα ζην παξάζπξν δηαιφγνπ 

Output Window, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Π.16.  

 

 

Eικόνα Π.16.  Output Window. 

Σα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη δείρλνπλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζεο. 

Όκσο, νξηζκέλα απφ ηα κελχκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά, επεηδή αθνξνχλ ζθάικαηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. 
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Μεηά ην πέξαο ηεο αλάιπζεο, ηα κελχκαηα απηά απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηνχο 

θαθέινπο, ηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο (*.ΣΑ file) φζν θαη νη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ηεο αλάιπζεο (*.OUT file), φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 

Π.17). 

 

Eικόνα Π.17. Φάθεινη απνζήθεπζεο ιεπηνκεξεηώλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο. 

 

 Δμαγσγή θαη Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ. 

Μεηά ην πέξαο κηαο επηηπρεκέλεο αλάιπζεο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάγλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ εμαρζέλησλ απνηειεζκάησλ. Τπάξρεη πιεζψξα απνηειεζκάησλ, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο. Δπίζεο, ην Midas GTS-Post Processing παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζην MS-Excel γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. Μεξηθά απφ 

ηα ζπλήζε απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ φινπο ηνπο ηξφπνπο αλάιπζεο είλαη 

Displacement, 3D Stress, 3D Strain θαη άιια. Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πίλαθα ή δηάγξακκα, είλαη νη εμήο : 

 Δπηινγή Result > On-Curve Diagram…  από Main Menu. 

 Δηζαγσγή ζπληεηαγκέλσλ ζε On-Curve Diagram dialog box. 

 Δπηινγή πιήθηξνπ Table ή Diagram. 


