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Περίληψη 

Τα τεκτονισμένα πετρώματα αποτελούν σύνθετα γεωυλικά, με μειωμένα μηχανικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τον άρρηκτο βράχο. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από αυτά,  

αποτελούνται από ένα μείγμα τεμαχών βράχου, συγκολλημένα μεταξύ τους με συνδετικό υλικό. 

Το χαρακτηριστικό αυτών είναι ότι η συνολική συμπεριφορά τους, συνήθως, ελέγχεται από τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά του ισχυρότερου επιμέρους στοιχείου, δηλαδή τα τεμάχη του βράχου. 

Σε περιπτώσεις, όμως, που το συνδετικό υλικό καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του 

γεωυλικού (κατ’ όγκο) και τα τεμάχη είναι μικρότερα σε μέγεθος, συμβαίνει το αντίθετο. Βασικό 

είναι, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη και οι δευτερογενείς ρωγμές, που πιθανά υπάρχουν σε 

τέτοιου είδους πετρώματα, καθώς η συμπεριφορά τους, ενδεχομένως, να επηρεάζεται και από 

αυτές. 

Το γεωυλικό που μελετάται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι τεκτονισμένος 

ασβεστόλιθος, από τρεις περιοχές της Λευκάδας, ο οποίος συναντάται ως: α) τεμάχη 

ασβεστόλιθου (blocks) συγκολλημένα με συνδετικό υλικό (matrix), β) τεμάχη ασβεστόλιθου με 

απουσία συνδετικού υλικού και γ) μόνο συνδετικό υλικό – τα τεμάχη είναι πολύ μικρά σε 

μέγεθος και δεν διακρίνονται από το συνδετικό υλικό. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η 

συσχέτιση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του γεωυλικού με τα δομικά του χαρακτηριστικά, 

μέσω ποσοτικοποίησης του ποσοστού τεμαχών και συνδετικού υλικού, καθώς και των 

δευτερογενών ρωγμών.  

Οι περιοχές μελέτης είναι οι Εγκρεμνοί, των οποίων τα δοκίμια εξετάζονται για την αναλογία 

τεμαχών και συνδετικού υλικού, η Απόλπαινα, της οποίας τα δοκίμια εξετάζονται για την 

ποσοτικοποίηση του βαθμού ρωγμάτωσής τους και τα Πευκούλια, των οποίων τα δοκίμια 

εξετάζονται και για τα δύο στοιχεία δομής. Φυσικά, πριν από την παρούσα εργασία, είχαν 

πραγματοποιηθεί εργαστηριακές δοκιμές στα εν λόγω δοκίμια για τον προσδιορισμό των 

φυσικομηχανικών τους ιδιοτήτων. 

Για να επιτευχθεί η ποσοτικοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων, 

χρησιμοποιήθηκε πρώτα λογισμικό για την τρισδιάστατη αποτύπωσή τους, με αποτέλεσμα να 

προκύψουν βαθμονομημένες ορθοφωτογραφίες όλων των πλευρών. Στη συνέχεια, με 

διαδικασία ανάλυσης εικόνας, οι επεξεργασμένες ορθοφωτογραφίες μετατράπηκαν σε 

ψηφιακές δυαδικές εικόνες, στις οποίες ήταν εμφανώς διαχωρισμένες οι περιοχές που 

καλύπτονταν από συνδετικό υλικό στην μία περίπτωση και από ρωγμές στην δεύτερη, ώστε να 

εισαχθούν σε αλγορίθμους για τον υπολογισμό των αναλογιών των δεικτών δομής – σύστασης. 

Οι βασικοί αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν ήταν δύο, ένας για την ποσοτικοποίηση των τεμαχών 

και του συνδετικού υλικού των δοκιμίων, με εξαγόμενα αποτελέσματα τα ποσοστά του κάθε 
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δομικού στοιχείου κάθε πλευράς και ένας για τον υπολογισμό δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης 

των δοκιμίων.  

Συνολικά, προκύπτουν αρκετά ικανοποιητικές συσχετίσεις φυσικομηχανικών ιδιοτήτων με τα 

δομικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, για τα δοκίμια από τους Εγκρεμνούς, παρουσιάζεται 

καλή συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με το ποσοστό συνδετικού υλικού, με την 

αντοχή να μειώνεται με τη μείωση των τεμαχών του δείγματος. Επιβεβαιώνεται η γενική 

εκτίμηση ότι το υλικό ελέγχεται από το στοιχείο που έχει τα πιο ισχυρά μηχανικά 

χαρακτηριστικά. Προκύπτει, επίσης, μια ένδειξη ύπαρξης ενός ορίου στο ποσοστό του 

συνδετικού υλικού ( > 40%), το οποίο όταν ξεπεραστεί, δεν επηρεάζεται η αντοχή σε 

μονοαξονική θλίψη του τεκτονισμένου πετρώματος. Αντιθέτως, η αντοχή αυτού είναι ίση με 

εκείνη του συνδετικού υλικού. 

Για τα δοκίμια από τα Πευκούλια, παρουσιάζεται καλή συσχέτιση της αντοχής με το ποσοστό 

συνδετικού υλικού, ωστόσο με αντίθετη επίδραση από αυτή στα δοκίμια των Εγκρεμνών, 

δηλαδή αύξηση του ποσοστού συνδετικού υλικού οδηγεί σε αύξηση της αντοχής σε 

μονοαξονική θλίψη. Αυτό συμβαίνει, καθώς το συνδετικό υλικό αυτών των δοκιμίων έχει 

καλύτερα μηχανικά χαρακτηριστικά από ότι τα τεμάχη του βράχου. Βέβαια, καθώς τα διαθέσιμα 

δοκίμια ανήκουν σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών ποσοστού συνδετικού υλικού (50% - 76%), 

δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του τεκτονισμένου πετρώματος της 

περιοχής και συνεπώς απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για πληρέστερη ερμηνεία.  

Επιπλέον, οι δείκτες ρωγμάτωσης των δοκιμίων από τα Πευκούλια έχουν αρκετά σταθερή 

αναλογία μεταξύ τους και αντιπροσωπεύουν με καλή προσέγγιση την κατάσταση του επιτόπου 

γεωυλικού. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν μέτριο βαθμό συσχέτισης με την αντοχή σε 

μονοαξονική θλίψη. Συνεπώς, αξιολογήθηκε η ταυτόχρονη επιρροή του ποσοστού συνδετικού 

υλικού και των δεικτών ρωγμάτωσης, μέσω ενός προσομοιώματος πολύ-παραμετρικής 

παλινδρόμησης, η οποία βελτίωσε και την απλή συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού συνδετικού 

υλικού και της αντοχής. Συνεπώς, η συμπεριφορά του γεωυλικού αυτού ελέγχεται μερικώς και 

από την ταυτόχρονη ύπαρξη ρωγμών. 

Τέλος,  για τα δοκίμια από την Απόλπαινα, τα οποία αποτελούνται από διαφορετικό γεωυλικό 

από τις άλλες δύο θέσεις (μη παρουσία μείγματος τεμαχών και συνδετικού υλικού), 

παρουσιάζεται πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ των δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης, αλλά και 

μεταξύ των δεικτών και της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. Η συμπεριφορά των δοκιμίων αυτών 

ελέγχεται από τον βαθμό στον οποίο είναι ρωγματωμένα, καθώς είναι λιγότερο σύνθετα 

γεωυλικά σε σχέση με αυτά των άλλων δύο περιοχών. 
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Abstract 

Tectonized rocks are complex rock formations, with reduced mechanical characteristics 

compared to the intact rock. It has been observed that many of these geomaterials consist of a 

mixture of rock fragments, called blocks, bonded together with a matrix. Their main attribute is 

that their overall behavior is usually controlled by the mechanical characteristics of their 

strongest component, i.e. the rock fragments. However, in cases where the matrix occupies the 

largest percentage of the geomaterial and the blocks are smaller in size, the opposite occurs. It 

is also important to take into account the secondary cracks that may exist in such rock formations, 

as their behavior may also be influenced by them.  

The geomaterial studied in this Diploma Thesis is tectonized limestone, from three areas of 

Lefkada island (Greece), which is found in situ as: a) blocks of limestone welded with matrix, b) 

limestone blocks with no matrix and c) only matrix - the blocks are very small in size and are 

indistinguishable from the matrix. The scope of this study is to examine the correlation of the 

geomaterial’s physical-mechanical properties with its structural characteristics, as quantified in 

terms of the percentage of blocks and matrix, as well as of cracks.  

The investigated areas are Egremni, whose specimens are examined for the ratio of blocks and 

matrix, Apolpaina, whose specimens are examined for the quantification of their degree of 

cracking and Pefkoulia, whose specimens are examined for both aforementioned structural 

features. Before the present study, laboratory tests were performed on these specimens to 

determine their physical and mechanical properties.  

For the quantification of the structural features, an appropriate software was first utilized for 

the three-dimensional simulation of the specimens, resulting in calibrated orthophotos of all 

sides. Then, by image analysis, the processed orthophotos were converted into digital binary 

images, in which the areas covered by matrix in one case and cracks in the other, were visibly 

separated, in order to be entered into the developed algorithms for the calculation of the 

proportions of the structure - composition indices. The basic developed algorithms were two, 

one for the quantification of the blocks and the matrix of the specimens, that exports results in 

terms of percentages of each structural element for each specimen side, and one for the 

calculation of the degree of cracking of the specimens.  

Overall, the correlations of physical-mechanical properties to structural characteristics are 

quite satisfactory. For the samples from Egremni, there is a good correlation of uniaxial 

compressive strength to the percentage of matrix, a strength value that reduces with the 

reduction of the sample blocks. The overall estimate that the material is controlled by the 

element (block or matrix) having the highest mechanical properties is confirmed. There is also an 
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indication that there is a threshold value for the matrix percentage (equal to 40%), which when 

exceeded, the overall uniaxial compressive strength of the geomaterial remains constant. Thus, 

when the matrix percentage is higher than 40%, the uniaxial compressive strength is equal to 

that of the matrix.  

For the specimens from Pefkoulia, there is a good correlation between the uniaxial 

compressive strength and the matrix percentage, with this being opposite to that for the 

specimens from Egremni, i.e., here an increase in the matrix percentage leads to an increase in 

uniaxial compressive strength. This is due to the fact that the matrix of these specimens has 

better mechanical properties than the rock fragments and hence, it prevails. As the available 

specimens belong to a limited range of matrix percentage values (50% - 76%), they cannot be 

considered as a representative sample of the total geomaterial in the area, thus more data are 

required for a complete comprehension.  

The cracking indices of the specimens from Pefkoulia have a fairly constant ratio with each 

other and seem very representative of the state of the geomaterial in situ. However, they have a 

moderate degree of correlation with the uniaxial compressive strength of the geomaterial. 

Therefore, the simultaneous influence of the matrix percentage and the cracking indices was 

evaluated, through a multivariable regression model, which also improved the simple correlation 

between the matrix percentage and the uniaxial compressive strength. Consequently, the 

behavior of this geomaterial is controlled partly by the simultaneous existence of cracks.  

Finally, for the specimens from Apolpaina, which consist of a different geomaterial from the 

other two areas (without the presence of a mixture of fragments and matrix), a very good 

correlation is observed between the indices of degree of cracking, as well as between these 

indices and the uniaxial compressive strength. The behavior of these specimens is controlled by 

the degree to which they are cracked, since they are less complex geomaterials than those of the 

other two areas.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της συσχέτισης των δομικών 

χαρακτηριστικών τεκτονισμένων ασβεστόλιθων από περιοχές της Λευκάδας, με τις 

φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές έχουν προκύψει μέσω μιας νέας 

μεθοδολογίας εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών σε τεκτονισμένα πετρώματα στην άρρηκτη 

τους κατάσταση στο εργαστήριο, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής του 

Τομέα Γεωτεχνικής, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Ο τελικός στόχος είναι η διερεύνηση 

της εξάρτησης των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων και κυρίως της μονοαξονικής 

θλιπτικής αντοχής και της παραμορφωσιμότητάς τους, από τα δομικά χαρακτηριστικά και το 

βαθμό ρωγμάτωσης, καθώς και η πρόταση νέων συσχετίσεων μεταξύ αυτών. 

Οι ασβεστόλιθοι στην άρρηκτη τους κατάσταση είναι γενικά ισχυροί σχηματισμοί, χωρίς 

ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Ωστόσο, σε περίπτωση ύπαρξης έντονου κερματισμού, μεταπίπτουν 

σε  ασβεστολιθική βραχόμαζα, με φτωχές μηχανικές ιδιότητες. Εφόσον υπάρχει και τεκτονική 

καταπόνηση λόγω παρουσίας ρηγμάτων, κατατάσσονται στην κατηγορία των τεκτονισμένων 

ασβεστολίθων που έχουν συμπεριφορά ασθενών πετρωμάτων. 

Οι περιοχές που εξετάζονται στην παρούσα διπλωματική εργασία, είναι οι Εγκρεμνοί, τα 

Πευκούλια και η Απόλπαινα, στη Λευκάδα. Τα πετρώματα που συναντώνται στις περιοχές 

μελέτης, είναι ασβεστόλιθοι που ανήκουν στην Ιόνιο ζώνη και στη ζώνη των Παξών. Η παρουσία 

μεγάλων και σημαντικών ρηγμάτων στην περιοχή, καθώς και ο παράλληλος προσανατολισμός 

τους προς το δυτικό τμήμα του νησιού, έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεκτονικών 

ασβεστολιθικών λατυποπαγών και τεκτονισμένων ασβεστόλιθων, με φτωχές μηχανικές 

ιδιότητες, αλλά σύνθετα δομικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, τα τεκτονικά λατυποπαγή, 

αποτελούνται από θραύσματα ασβεστόλιθου και ασβεστιτικό ή αμμώδες συνδετικό υλικό 

μεταξύ αυτών. Η συμπεριφορά τους ελέγχεται από τις μηχανικές ιδιότητες των θραυσμάτων ή 

τεμαχών και του συνδετικού υλικού, από την αναλογία μεταξύ των δύο επιμέρους δομικών 

στοιχείων, αλλά και από την ύπαρξη δευτερογενών ρωγμών. 

Αφορμή για την έρευνα της συμπεριφοράς των γεωυλικών αυτών, στο πλαίσιο της έρευνας 

διδακτορικής διατριβής, αποτελούν οι κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στους τεκτονισμένους 

ασβεστολίθους στη δυτική Λευκάδα, κατά τη διάρκεια του σεισμού του 2015. Το Ιόνιο Πέλαγος, 

στο οποίο ανήκει η Λευκάδα, χαρακτηρίζεται ως η πιο τεκτονικά ενεργή περιοχή της Ευρώπης, 

με πολύ υψηλή σεισμική επικινδυνότητα. Ο σεισμός που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2015 

ήταν από τους πιο ισχυρούς της περιοχής, καθώς το επίκεντρο σημειώθηκε σε μικρή απόσταση 

από το νησί, προκαλώντας κατολισθήσεις, βραχοκαταπτώσεις, αστοχίες επιχωμάτων και μικρού 
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μεγέθους ρευστοποιήσεις, κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. Σε αυτό το τμήμα, τα πρανή 

έχουν μεγάλο ύψος και μεγάλη γωνία κλίσης, ενώ η περιοχή δομείται από κατακερματισμένο 

ασβεστόλιθο, λόγω της έντονης τεκτονικής που υφίσταται, γεγονός που καθιστά τα γεωυλικά 

αυτά πιο επιρρεπή σε γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η παρατήρηση και η επεξεργασία των ασθενών αυτών γεωυλικών περιέχουν έντονες 

δυσκολίες, που σχετίζονται με τη δειγματοληψία, τις εργαστηριακές, αλλά και τις επί τόπου 

δοκιμές. Η δειγματοληψία και η προετοιμασία δείγματος από αυτά τα γεωυλικά, είναι συχνά 

αδύνατες, λόγω της αποσύνθεσης του υλικού, ενώ οι εργαστηριακές συσκευές δοκιμών σπάνια 

εξειδικεύονται να είναι ευαίσθητες σε δοκιμές ασθενούς πετρώματος. Επιπλέον, τα διεθνώς 

χρησιμοποιούμενα συστήματα ταξινόμησης βραχόμαζας, έχουν αναπτυχθεί και αυτά γύρω από 

σκληρά πετρώματα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως για τον χαρακτηρισμό αδύναμων 

γεωυλικών. 

Τα τεκτονισμένα ασβεστολιθικά γεωυλικά δημιουργούνται μέσω τεκτονικών καταπονήσεων 

σε τοπικές ζώνες ψαθυρής παραμόρφωσης. Η αρχική δομή του ασβεστολιθικού πετρώματος 

μεταπίπτει σε τεκτονισμένα λατυποπαγή ή κατακλασίτες, υλικά των οποίων η αντοχή εξαρτάται 

από δυνάμεις αλληλεμπλοκής των τεμαχών μεταξύ τους. Για να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί 

όσο το δυνατόν καλύτερα η συμπεριφορά τους, τα γεωυλικά αυτά προσεγγίζονται ως ένα είδος 

bimrock. Τα bimrocks (block-in-matrix) διεθνώς χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα 

πέτρωμα που αποτελείται από μεγάλα τεμάχη άρρηκτου βράχου, συγκολλημένα με συνδετικό 

υλικό εδαφικής ή βραχώδους προέλευσης. Λόγω των μερικώς διαφορετικών ιδιοτήτων των 

τεκτονισμένων ασβεστόλιθων και των bimrocks, τα υλικά της έρευνας δεν μπορούν να 

θεωρηθούν καθαρά bimrocks, αλλά προσεγγίζεται πολύ η ανάλυση τους από τη λογική και τη 

μεθοδολογία της ανάλυσης των bimrocks. 

Λόγω της πολύπλοκης δομής τους και των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή 

επί τόπου αλλά και εργαστηριακών μετρήσεων, η συμπεριφορά των γεωυλικών αυτών δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς. Η διερεύνηση και ποσοτικοποίηση των μηχανικών τους ιδιοτήτων έχει 

αρχίσει να εντείνεται τα τελευταία χρόνια, με την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, και η 

διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί μια συνδρομή προς αυτή τη μελέτη.  

1.2 Διάρθρωση εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα εξής 8 Κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1ο: Πραγματοποιείται εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας και παρουσιάζεται η 

διάρθρωση της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο: Πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε δημοσιεύσεις και 

προηγούμενες έρευνες, που αφορούν το γεωυλικό της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, 

περιγράφονται στοιχεία σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

αντίστοιχα γεωυλικά, τον σχηματισμό και την ταξινόμηση γεωυλικών της ευρύτερης οικογένειας 

των τεκτονισμένων ασβεστόλιθων, αλλά και τη διερεύνηση μηχανικών παραμέτρων 

τεκτονισμένων πετρωμάτων, με βάση τη θεωρία bimrock. 

 Κεφάλαιο 3ο: Παρουσιάζεται το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης, δηλαδή, οι 

γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την περιοχή που συναντώνται τα 

γεωυλικά που ερευνήθηκαν. Συμπεριλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 

τεκνονισμένους ασβεστόλιθους της περιοχής, καθώς και μια εκτεταμένη ανάλυση των σημείων 

προέλευσης των δειγμάτων για επεξεργασία. 

Κεφάλαιο 4ο: Περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των επιμέρους διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δοκιμίων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται γενικά 

θεωρητικά στοιχεία που αφορούν την τρισδιάστατη αποτύπωση αντικειμένων, την επεξεργασία 

και ανάλυση εικόνας, όπως τα βασικά χαρακτηριστικά των χρωματικών χώρων και της 

τμηματοποίησης εικόνας και τέλος, αναλύεται η διαδικασία ποσοτικοποίησης βαθμού 

ρωγμάτωσης πετρώματος. 

Κεφάλαιο 5ο: Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για όλη την διαδικασία 

ανάλυσης της έρευνας. Με ενδεικτικά σχήματα και παραδείγματα, γίνεται σταδιακά η 

παρουσίαση της επεξεργασίας των εικόνων των δοκιμίων και των αλγορίθμων που 

αναπτύχθηκαν για την ποσοτικοποίηση των αναλογιών των τεμαχών και του συνδετικού υλικού, 

αλλά και των ρωγμών που περιλαμβάνουν τα δοκίμια. 

Κεφάλαιο 6ο: Περιγράφονται οι εργαστηριακές δοκιμές που υποβλήθηκαν τα δοκίμια και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων τους και οι συσχετίσεις 

μεταξύ τους. 

Κεφάλαιο 7ο: Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης των 

δεικτών δομής – σύστασης των γεωυλικών, μετά τη διαδικασία ανάλυσης εικόνας. 

Περιγράφονται επίσης, οι συσχετίσεις μεταξύ των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των γεωυλικών 

με τους δείκτες δομής και σύστασής τους. 

Κεφάλαιο 8ο: Συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας και γίνονται 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Στο τέλος, ακολουθεί η Βιβλιογραφία και το Παράρτημα, με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης όλων των δοκιμίων. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται προηγούμενες έρευνες, που σχετίζονται με το θέμα και 

τις επιμέρους θεματικές της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Είναι σημαντικό να αναφερθούν 

οι σχετικές προϋπάρχουσες μελέτες, για να δοθεί αναλυτικά το υπόβαθρο που βασίζεται η 

εργασία, αλλά και να σημειωθεί η σημαντικότητα αυτής της νέας έρευνας.  

Τα υλικά της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν τεκτονισμένους ασβεστόλιθους,  

που σχηματίζονται σε ρηξιγενείς ζώνες.  

Έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφορες προσεγγίσεις πάνω στο θέμα έρευνας, αναφορικά με 

τα τεκτονισμένα πετρώματα, τη συμπεριφορά των πετρωμάτων block-in-matrix (bimrocks), 

αλλά και με την ερμηνεία των χαρακτηριστικών τους με τεχνολογία επεξεργασίας και ανάλυσης 

εικόνας. Λόγω της πολυπλοκότητας του ετερογενούς αυτού γεωυλικού, των πολλών και 

διαφορετικών ιδιοτήτων του, καθώς και της δυσκολίας στις επί τόπου μετρήσεις, οι μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί είναι λίγες, ειδικά για το πόσο διαδεδομένο είναι αυτό το στοιχείο στη 

φύση και στο περιβάλλον γεωτεχνικών έργων.  

Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, δόθηκε μεγάλη σημασία στην έρευνα των σύνθετων αυτών 

υλικών, διότι στη Βραχομηχανική οι τεκτονισμένοι βράχοι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε 

έργα, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή σηράγγων και φραγμάτων. Τα γεωυλικά που 

συναντώνται σε τέτοια έργα καθορίζουν άμεσα την μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί, την 

διάρκεια της κατασκευής, αλλά και την ασφάλεια κατά την διεκπεραίωση του έργου. Συνεπώς, 

η γνώση των χαρακτηριστικών των τεκτονισμένων πετρωμάτων είναι πλέον απαραίτητη, για την 

καλύτερη και πληρέστερη κατανόησή τους, για την σωστή και ασφαλή εκτίμηση και μελέτη 

σημαντικών κατασκευών, αλλά και των φαινομένων της φύσης. 

2.2 Δοκιμές φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και συσχετίσεις 

Μεγάλο πλήθος μελετών έχουν πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων πολλών ειδών πετρωμάτων, καθώς και των επιμέρους 

συσχετίσεών τους. Οι πιο συνήθεις, αλλά και αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο την 

συγκεκριμένη εργασία, είναι η δοκιμή μονοαξονικής θλίψης, η δοκιμή υπερήχων για την 

εκτίμηση των ταχυτήτων διάδοσης και οι δοκιμές για προσδιορισμό του πορώδους και του 

φαινόμενου βάρους. Είναι βασικό να μελετηθούν πρώτα οι φυσικομηχανικές ιδιότητες των 

υλικών, ώστε σε αυτές να βασιστούν οι περαιτέρω διαδικασίες ανάλυσης της συμπεριφοράς και 

της δομής των γεωυλικών.  
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Το βασικότερο, όμως, χαρακτηριστικό στην Βραχομηχανική, είναι η αντοχή των πετρωμάτων 

σε μονοαξονική θλίψη (UCS, uniaxial compressive strength). Στόχος αρκετών ερευνών είναι η 

εκτίμηση της αντοχής αυτής, μέσω της συσχέτισής της με τις υπόλοιπες ιδιότητες του 

πετρώματος. Αυτό έχει γίνει επίκεντρο πολλών μελετών τελευταία, καθώς η εργαστηριακή 

διαδικασία για τον προσδιορισμό της, από τις δοκιμές συμπίεσης, είναι χρονοβόρα και συχνά 

δαπανηρή, ειδικά για μικρού έως μεσαίου μεγέθους έργα μηχανικής εξόρυξης. Επίσης, τα 

δεδομένα είναι ευαίσθητα σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 

πετρωμάτων αυτών, μιας και είναι δύσκολο να αποσπαστούν τεμάχη από τη φύση και να 

μεταφερθούν αδιατάρακτα στο εργαστήριο. 

Όπως παρουσιάζουν οι Aladejare et al. (2021), έχουν πραγματοποιηθεί πολλών ειδών 

συσχετίσεις για εκτίμηση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. Περιγράφονται, απλές συσχετίσεις 

της αντοχής με τα φυσικά χαρακτηριστικά ιζηματογενών πετρωμάτων (Cargill and Shakoor, 

1990; Bruno et al., 2012), απλές συσχετίσεις με τα μηχανικά χαρακτηριστικά ιζηματογενών 

πετρωμάτων (Nefeslioglu, 2013; Dincer et al., 2008), μεθοδολογίες συσχέτισης με βάση 

πολλαπλή παλινδρόμηση (Heidari et al., 2018; Madhubabu et al., 2016), αλλά και με τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα (Aboutaleb et al., 2018; Torabi-Kaveh et al., 2015).  

Η συγκεντρωτική βάση δεδομένων των εξισώσεων παλινδρόμησης των Aladejare et al. 

(2021),  παρέχει μια συστηματική και λογική παρουσίαση εμπειρικών σχέσεων, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη πετρωμάτων, βάσει άλλων 

ιδιοτήτων τους. 

2.3 Σχηματισμός πετρωμάτων ρηξιγενών ζωνών 

Τα πετρώματα ρηξιγενών ζωνών (fault rocks) απαντώνται σε ζώνες διάτμησης, τόσο σε 

υψηλά, όσο και σε χαμηλά επίπεδα του φλοιού της γης, των οποίων οι υφές προκύπτουν, 

τουλάχιστον εν μέρει, από τη διαδικασία διάτμησης. Προέρχονται δηλαδή, από περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως ρηξιγενείς ζώνες (fault zones) και περιέχουν επιφάνειες ολίσθησης, ρωγμές 

κλπ. Εκεί, η πρώιμη δομή βράχου ελέγχεται σχεδόν πλήρως από κατακλαστικές διαδικασίες, για 

την δημιουργία του μετέπειτα πετρώματος. Οι διαδικασίες παραμόρφωσης του πετρώματος 

που συνοδεύουν τη ρηγματοποίηση αλλάζουν με το βάθος φλοιού, ως αποτέλεσμα της 

μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας (T), της πίεσης του ρευστού (PI), της περιοριστικής πίεσης (Pc) 

και της ταχύτητας ανάπτυξης του ρήγματος (Sibson, 1977). 

Η ανάπτυξη των ρωγμών και η διασύνδεσή τους με τα επιμέρους συμπλέγματα βράχων σε 

τέτοιες ζώνες, σχετίζεται άμεσα με την διαπερατότητά τους. Διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

βράχου του ρήγματος μπορεί να καθυστερήσουν ή να αυξήσουν τη διαπερατότητα ενός 

ρήγματος (Celestino et al., 2020). Για παράδειγμα, αύξηση της πίεσης του ρευστού στα 
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διαπερατά σημεία του πετρώματος, μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχα, μεγαλύτερη μείωση της 

διαφορικής τάσης που απαιτείται για περαιτέρω διατμητική αστοχία. Για την καλύτερη 

κατανόηση της εξέλιξης και της διατήρησης της διαπερατότητας σε μια ζώνη, βοηθάει να είναι 

γνωστή η εσωτερική της δομή, οι σχετικές τοπικές τάσεις και μηχανικές ιδιότητες. Μια τέτοια 

ζώνη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ελαστικό σύνολο με μηχανικές ιδιότητες που διαφέρουν από 

αυτές του βράχου που την περιβάλλει, αλλά και εντός της ίδιας να υπάρχει ετερογένεια 

χαρακτηριστικών (Gudmundsson et al., 2010).  

Οι τεκτονισμένοι ασβεστόλιθοι αποτελούν ένα πέτρωμα που έχει προκύψει από τις 

τεκτονικές διεργασίες που υφίσταται η περιοχή που βρίσκονται. Λόγω της ύπαρξης ρηξιγενών 

ζωνών, το γεωυλικό που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως τεκτονισμένο. Τα παραπάνω, συνάδουν 

με τη θεωρία της τεκτονικής πλακών, ότι η παραμόρφωση και η σεισμική δραστηριότητα 

συγκεντρώνονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, όπου βρίσκεται και η Λευκάδα, επειδή 

αντιπροσωπεύουν ζώνες αδυναμίας της λιθόσφαιρας (Sibson, 1977). 

Πολλές μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, είναι πλέον εκτεθειμένες σε υψηλά επίπεδα διάβρωσης, 

που αντιστοιχούν σε σημαντικά βάθη, όταν τα ρήγματα ήταν ενεργά. Συχνά, αποτελούνται από 

ένα πλέγμα ζωνών διάτμησης, που περικλείουν περιοχές σε σχήμα οβάλ, από σχετικά 

απαραμόρφωτο βράχο, με το σύνολό τους να είναι μερικά χιλιόμετρα ή δεκάδες χιλιόμετρα σε 

πλάτος. Παραλλαγές, στα τεκτονισμένα βραχώδη υλικά συμβαίνουν σε τέτοιες ζώνες όταν έχουν 

μεγάλη συνιστώσα πεπερασμένης ολίσθησης (Sibson, 1977). Ο ρυθμός και ο τρόπος διασποράς 

ενέργειας στις ζώνες αυτές, είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την γένεση των 

διαφορετικών ποικιλιών ρηγμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πετρώματα που παράγονται 

από παροδικά σεισμικά ρήγματα, μπορούν να διακριθούν από αυτά που αναπτύχθηκαν με 

σταθερή σεισμική διάτμηση. 

Οι ζώνες ρηγμάτων, συνήθως, έχουν χωρικά μεταβλητά τεκτονισμένα πετρώματα και 

εύθραυστες δομές. Τείνουν να αναπτύσσουν το δικό τους πεδίο τοπικών τάσεων, 

τροποποιώντας το αντίστοιχο πεδίο τάσεων της ευρύτερης περιοχής, κάνοντάς το να διαφέρει 

σημαντικά, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς τον προσανατολισμό των κύριων τάσεων, 

από το πεδίο του περιβάλλοντός της. Το τοπικό πεδίο τάσεων, μαζί με τις ετερογένειες και τις 

διεπαφές ρήγματος – βράχου, καθορίζουν τη διάδοση, την απόκλιση (κατά μήκος των 

ασυνεχειών/διεπαφών) και τη διακοπή στη ζώνη του ρήγματος και, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη 

της διαπερατότητάς του. Οι κύριες ζώνες ρήγματος είναι μηχανικά ετερογενείς και συνήθως, 

στρωματοποιούνται παράλληλα με το επίπεδο του ρήγματος. 

Οι ρηξιγενείς ζώνες αποτελούνται από δύο επιμέρους δομικές κύριες ζώνες, τον πυρήνα του 

ρήγματος και την ζώνη ρωγμάτωσης του ρήγματος (Sibson, 1977) (Σχήμα 2.1). Ο πυρήνας 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των παραμορφώσεων του ρήγματος και περιέχει πολλά 
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μικρότερα ρήγματα και ρωγμές, καθώς επίσης και επιφάνειες κύριας ολίσθησης, συνεκτικά 

τεκτονισμένα πετρώματα και λεπτές λωρίδες τεμαχισμένων υπολειμμάτων πλαγιάς. Τα 

χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, είναι τα λατυποπαγή και οι κατακλαστικοί βράχοι. Συνήθως, 

το πέτρωμά του συνθλίβεται και μετατρέπεται σε ένα πορώδες υλικό, που συμπεριφέρεται ως 

όλκιμο ή ημιεύθραυστο, εκτός από περιπτώσεις με πολύ υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης, 

όπως κατά τη διάρκεια της σεισμογονικής ρηγματοποίησης. Ουσιαστικά, οι πυρήνες ρήγματος 

αποτελούν όγκους μεταβλητού πάχους, στους οποίους, όλες οι προϋπάρχουσες δομές 

εξαφανίστηκαν κατά την παραμόρφωση. 

Η ζώνη ρωγμάτωσης, που αναφέρεται επίσης και ως ζώνη μετάβασης, αποτελείται εν μέρει 

από φακούς λατυποπαγών και άλλων ετερογενειών και εν μέρει από σύνολο επεκτεινόμενων 

ρωγμών και σε μικρότερο βαθμό από διατμητικές ρωγμές, καθιστώντας την πιο διαπερατή από 

τον πυρήνα. Δεν υπάρχει ένα ακριβές και διακριτό όριο ανάμεσα στη ζώνη ρωγμάτωσης και τον 

περιβάλλοντα βράχο της περιοχής, ενώ ανάμεσα στον πυρήνα και τη ζώνη ρωγμάτωσης είναι 

κάπως πιο ορατό, με μεγάλη όμως ποικιλία, ανάλογα το μήκος και την εξέλιξη του ρήγματος σαν 

σύνολο. 

 

Σχήμα 2.1: Εννοιολογικό μοντέλο κανονικής ζώνης ρήγματος, που απεικονίζει τα 

κύρια αρχιτεκτονικά στοιχεία: μητρικό πέτρωμα (host rock), ζώνη ρωγμάτωσης 

(damage zone), πυρήνας ρήγματος (fault core), συστήματα θραύσης, γραμμώσεις 

και κινηματικούς δείκτες. (Celestino et al., 2020) 
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Από παρατηρήσεις σε πυρήνες φυσικών ρηξιγενών ζωνών, προέκυψε ότι η υφή των 

τεκτονισμένων λίθων διαμορφώνεται από κόκκους του υλικού, των οποίων η κατανομή 

μεγέθους περιγράφεται γενικά ως φράκταλ (Sammis et al., 1987). Η κατανομή του μεγέθους και 

του σχήματος των κόκκων του πετρώματος τροποποιείται από την χημική και φυσική 

συμπύκνωση και συμπαγοποίηση των τεκτονισμένων βράχων (Rutter, 1983). Η αναδιάταξη των 

κόκκων και η στενότερη συσσώρευσή τους προκαλεί μείωση του όγκου του πετρώματος, 

δημιουργώντας μια ιδιαίτερη υφή, περισσότερο στα δολομιτικά ρήγματα. Πιθανότατα, αυτό 

συμβαίνει μέσω της ολίσθησης, σύνθλιψης και αναδιοργάνωσης των κόκκων (Coogan and 

Manus, 1975). Η σύνθλιψη και η θραύση των κόκκων είναι κυρίαρχη στα ρήγματα πετρωμάτων 

με στήριξη σε κόκκους (τύπου Gs, grain-supported), ενώ η αναδιοργάνωση των κόκκων είναι 

εμφανής στα ρήγματα πετρωμάτων με υποστήριξη συνδετικού υλικού (τύπου Ms, matrix-

supported). Στην περίπτωση που οι κόκκοι ακουμπούν ο ένας τον άλλον, το πέτρωμα λέγεται ότι 

στηρίζεται σε κόκκους, ενώ εάν το πέτρωμα είναι κακώς ταξινομημένο και οι κόκκοι χωρίζονται 

από συγκολλητικό υλικό, ο βράχος λέγεται ότι υποστηρίζεται από συνδετικό υλικό. 

2.4 Ταξινόμηση πετρωμάτων ρηξιγενών ζωνών 

Οι Woodcock and Mort (2008) ταξινομούν τα τεκτονικά λατυποπαγή σε τρεις κατηγορίες, 

crackle, mosaic και chaotic, αφού πρώτα εκτιμήσουν 3 υπάρχοντα κριτήρια για την 

κατηγοριοποίησή τους (Πίνακας 2.1). Αρχικά, η απουσία ή ύπαρξη πρωτογενούς συνοχής 

αποτελούσε για καιρό ένα κριτήριο για το αν ένα πέτρωμα θα διαχωριστεί από τα υπόλοιπα 

τεκτονισμένα πετρώματα (Higgins, 1971; Sibson, 1977).  

Στη συνέχεια, το κριτήριο τροποποιήθηκε, στο αν υπάρχει έλλειψη συνοχής στο παρόν στο 

πέτρωμα (Snoke, Tullis & Todd, 1998), αλλά ακόμα και τώρα, αυτό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

με ακρίβεια στο πεδίο. Συνεπώς, είναι ορθότερο κατά τους μελετητές, όλα τα χονδρόκοκκα 

τεκτονισμένα πετρώματα να χαρακτηρίζονται ως τεκτονικά λατυποπαγή. Όπως ορίζουν και οι 

Brodie, Fettes and Harte (2007), πέτρωμα χωρίς συνοχή μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που 

«μπορεί να σπάσει με τα δάχτυλα ή με τη βοήθεια ενός μαχαιριού». 

Το επόμενο κριτήριο που εξέτασαν, είναι το ποσοστό του συνδετικού υλικού στο πέτρωμα. 

Γενικά, συνδετικό υλικό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε λεπτόκοκκο υλικό, είτε αυτό παράγεται 

από τοπικό κατακερματισμό μεγαλύτερων σωματιδίων, είτε από εισαγωγή εξωτερικών 

ιζημάτων. Το τελευταίο κριτήριο είναι η αναλογία περιεχόμενου θραύσματος κλαστικού βράχου 

(clast). Ο Higgins (1971) χαρακτήρισε τεκτονικά λατυποπαγή τα γεωυλικά που είχαν τουλάχιστον 

30% κατ’ όγκο τεμάχη, ορατά στο γυμνό μάτι. Οι Woodcock and Mort καταλήγουν στο ότι είναι 

πιο ακριβές να χρησιμοποιήσουν ως πρωτογενές το κριτήριο του ποσοστού τεμαχών, αλλά το 
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30% να είναι τεμάχη άνω των 2 χιλιοστών σε διάμετρο, ανεξαρτήτως της έλλειψης ή μη συνοχής, 

σε οποιαδήποτε αναλογία μικρών θραυσμάτων, συνδετικού υλικού ή κρυσταλλικού τσιμέντου. 

 

Πίνακας 2.1: Ταξινόμηση τεκτονισμένων βράχων, (Woodcock and Mort, 2008) 

 

2.5 Διερεύνηση των μηχανικών παραμέτρων τεκτονισμένων πετρωμάτων με 
βάση τη θεωρία bimrock 

Ο όρος bimrock επινοήθηκε από τον Medley (1994) και χρησιμοποιείται έκτοτε για όλων των 

ειδών τις βραχόμαζες, που αποτελούνται από τεμάχη (blocks) βράχου σε διάφορα μεγέθη και 

σχήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται «γεωτεχνικώς σημαντικά» όπως ορίζει ο ίδιος, 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με λεπτόκοκκο βραχώδες συγκολλητικό υλικό (matrix). 

Η μελέτη της σύστασης και παραμόρφωσής τους είναι αρκετά δύσκολη και περίπλοκη, καθώς 

καθορίζεται από τις παραμέτρους και την αλληλεπίδραση των επιμέρους στοιχείων του 

γεωυλικού. Παρόλο που συναντώνται αρκετά συχνά στη φύση, αλλά και σε έργα, είναι ιδιαίτερα 

γεωυλικά, διότι τα διακρίνει ετερογένεια και υπάρχει μεγάλη αντίθεση στα μηχανικά 

χαρακτηριστικά των τεμαχών και του συνδετικού υλικού.  
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Η πρώτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με βάση την τεχνολογία ανάλυσης εικόνας σε 

βραχομάζες, ήταν του Franklin (1988). Παρόλο που υπάρχουν σχετικά απλές μέθοδοι για την 

μέτρηση των χαρακτηριστικών των βραχωδών τεμαχών, ο Franklin επεσήμανε το θέμα του 

υψηλού κόστους στην μέτρηση των ιδιοτήτων του συνδετικού υλικού, καθώς και την 

επικινδυνότητα, ειδικά για την εποχή, των επί τόπου προσεγγίσεων. Για το λόγο αυτό, στράφηκε 

στην ψηφιακή φωτογραφική απεικόνιση των βραχομάζων για εύρεση πιθανής λύσης.  

Οι φωτογραφίες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο καταγραφής και ποσοτικοποίησης 

δομικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων. Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πληθώρα θεμάτων μηχανικής, για τον προσδιορισμό 

των χαρακτηριστικών της μικροσκοπικής και μακροσκοπικής δομής στα φυσικά, αλλά και στα 

ανθρωπογενή υλικά. Όσον αφορά στην ταξινόμηση των βραχομάζων, οι φωτογραφίες 

επιτρέπουν να γίνουν αντιληπτές οι ζώνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και να ενισχυθεί η 

αντίθεση ώστε να επιτρέπεται ο διαχωρισμός των τεμαχών και του συνδετικού υλικού. Επίσης, 

επιτρέπουν την παρατήρηση και μέτρηση της κατανομής και του μεγέθους των τεμαχών του 

άρρηκτου βράχου (E. Avsar, 2021). 

Για τη συσχέτιση των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών με τις πετρογραφικές ιδιότητες των 

βράχων, έχουν επίσης γίνει μελέτες, από το 1995 (Ersoy and Waller), με πολλές διαφορετικές 

μεθόδους προσέγγισης, όπως είναι για παράδειγμα η απευθείας μέτρηση επάνω σε δοκίμια, η 

αυτοματοποιημένη και μη στερεολογική διαδικασία, η αξονική τομογραφία με ακτίνες Χ κλπ. 

Παρ’ όλα αυτά, η πιο κοινή μέθοδος καταλήγει να είναι η διαδικασία ανάλυσης και 

επεξεργασίας εικόνας. Στην αρχή, στις αναλύσεις αυτές, επικρατούσαν οι εικόνες σε γκρι 

κλίμακα χρωματισμού, κυρίως λόγω εποχής, καθώς ήταν δύσκολο και ακριβό να έχει κανείς 

πρόσβαση σε έγχρωμη φωτογραφία.  

Πλέον, η έγχρωμη εικόνα κυριαρχεί, μιας και είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη και 

προσφέρει πιο ικανοποιητικά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Δίνει λύσεις σε προβλήματα, όπως 

η χρωματική ετερογένεια των πετρωμάτων, οι διαφορετικοί φωτισμοί της επιφάνειάς τους και 

η βέλτιστη απόδοση της πολυπλοκότητας της υφής των υλικών (J. Martínez-Martínez et al., 

2007; M. Thornbush et al., 2004).  
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Σχήμα 2.2: Ενδεικτικές εικόνες επεξεργασίας και ανάλυσής θραυσμένου 

δολομίτη (πάνω) και λατυποπαγούς (κάτω) από οροσειρά της νοτιοανατολικής 

Ισπανίας (J. Martínez-Martínez et al.,2007) 

 

Τον συνδυασμό των επί τόπου μετρήσεων με μη συμβατικές μεθόδους, με ταυτόχρονη 

επεξεργασία εικόνων για τον χαρακτηρισμό βραχόμαζας της Τοσκάνης της Ιταλίας, 

πραγματοποίησαν οι Coli et al. (2011), με τα BimTests, δίνοντας έτσι μεγάλο εύρος περαιτέρω 

έρευνας. Τα BimTests (Σχήμα 2.3) αποτελούν προηγμένη μέθοδο, ειδικά σχεδιασμένη, για 

καλύτερη διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς των bimrocks, λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη, την επιρροή των τεμαχών του υλικού στη φύση, ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί 

μεγέθους των εργαστηριακών δειγμάτων. Η επιφάνεια αστοχίας είναι ελεύθερη να αναπτυχθεί 

μέσα στο δείγμα, κατά μήκος ελικοειδών μονοπατιών, με ορθή εκτίμηση της αύξησης της 

αντοχής λόγω της παρουσίας περισσότερων τεμαχών (Σχήμα 2.4). 
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Σχήμα 2.3: Απεικόνιση επί τόπου δοκιμής BimTest (Coli et al., 2010) 

 

 

Σχήμα 2.4: Αρχική διαμόρφωση BimTest (πάνω), τελικό αποτέλεσμα BimTest 

(κάτω), (Coli et al., 2010) 



23 
 

Οι περισσότεροι μελετητές δίνουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ογκομετρική αναλογία των 

τεμαχών (VBP), στα γεωυλικά αυτά. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί τα τεμάχη συνεισφέρουν κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό στην αντοχή των bimrocks, (Lindquist an Goodman, 1994; Kahraman and 

Alber, 2006; Coli et al., 2012; S. Wang et al., 2020), συνεπώς είναι και αυτά που πρέπει να 

μελετηθούν λεπτομερέστερα. Ουσιαστικά, αυτός ο δείκτης είναι το κλάσμα του όγκου όλων των 

τεμαχών του δοκιμίου, προς τον συνολικό όγκο της βραχομάζας του δοκιμίου.  

 

Στη μελέτη των Afifipour, Moarefvand (2014), πραγματοποιείται παρατήρηση της μηχανικής 

συμπεριφοράς των bimrocks τα οποία περιλαμβάνουν πάνω από 70% ογκομετρική αναλογία 

τεμαχών. Προέκυψε μια γενική πτωτική τάση στην μονοαξονική θλιπτική τάση (UCS), στο μέτρο 

του Young και στην τάση αστοχίας με αυξανόμενη μείωση της VBP στο εύρος 70-90%. Τα 

συγκεκριμένα γεωυλικά με τόσο μεγάλα ποσοστά, δεν θα πρέπει να θεωρούνται bimrocks, αλλά 

καλύτερα τεμαχώδης βραχόμαζα, όπως επισημαίνουν.  

Οι Wang et al. (2020), σε μελέτη για γεωυλικό αποτελούμενο από βραχώδη τεμάχη και 

συνδετικό υλικό με εδαφικές ιδιότητες, καταλήγουν ότι η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη και το 

μέτρο ελαστικότητας αυξάνουν μη γραμμικά με το VBP.  

Οι Kahraman et al. (2015), παρατηρούν μέσω πειραματικών μετρήσεων και τεχνολογίας 

επεξεργασίας εικόνας σε λατυποπαγή της Τουρκίας, πως η συσχέτιση του ογκομετρικού 

ποσοστού τεμαχών με την πυκνότητα είναι πολύ καλή και στατιστικώς σημαντική. 

Χρησιμοποιώντας επίσης πειραματικά δεδομένα με χρήση ταχυτήτων διάδοσης υπερήχων στο 

γεωυλικό, σε συσχέτιση με το ογκομετρικό ποσοστό, δεν καταλήγουν σε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

Σε αντίθεση όμως με τα παραπάνω, οι Martínez-Martínez et al. (2007), σε κάποια πετρώματα 

της Ισπανίας βρίσκουν αλληλεπίδραση στις ταχύτητες και στην κατανομή των τεμαχών και του 

συνδετικού υλικού. Λόγω της εύρεσης πλήθους ανομοιογενών ασυνεχειών στα πετρώματα που 

εξέτασαν, παρατήρησαν, ότι το κάθε πέτρωμα θα συμπεριφερθεί διαφορετικά, παρόλο που 

μπορεί να φαίνονται παρόμοιες οι υπόλοιπες ιδιότητές τους.  

Ο Avsar (2021) στη μελέτη του με απευθείας διάτμηση σε bimrocks και τεχνολογία 

επεξεργασίας εικόνας, καταλήγει σε θετική συσχέτιση μεταξύ του VBP με την εσωτερική γωνία 

τριβής, καθώς και με την συνοχή του γεωυλικού, αλλά τονίζει επίσης και την αναλογία στην 

αύξηση της διατμητικής αντοχής με την ύπαρξη μεγαλύτερων τεμαχών. 
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Σε μία πολύ πρόσφατη μελέτη των Lin et al. (2022), με μία υβριδική υπολογιστική προσέγγιση 

τρισδιάστατων μοντέλων, προκύπτει επίσης ότι το ποσοστό τεμαχών έχει μεγάλη επίδραση στις 

μηχανικές ιδιότητες του γεωυλικού. Τονίζεται, όμως, πως σε περίπτωση που τα τεμάχη βράχου 

είναι ασθενέστερα από το συνδετικό υλικό που τα περικλείει, η συσχέτιση αντιστρέφεται. 

Υπάρχει ένας επιπλέον βασικός διαχωρισμός στα γεωυλικά αυτά. Στην περίπτωση που τα 

τεμάχη δεν διαχωρίζονται εύκολα από το συνδετικό υλικό και υπάρχει σημαντική αλληλεμπλοκή 

μεταξύ τους, το bimrock χαρακτηρίζεται ως welded, δηλαδή συγκολλημένο και καθορίζεται 

κυρίως από την περιεκτικότητα του σε τεμάχη και από την αντίθεση στην αντοχή των δύο 

επιμέρους στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται unwelded, δηλαδή ασυγκόλλητο, 

και το χαρακτηρίζει, πέρα από τις δύο παραπάνω παραμέτρους, η αντοχή της διεπιφάνειας της 

ένωσης των τεμαχών με το συνδετικό υλικό (M. Afifipour, P. Moarefvand, 2014).  

Η μελέτη των Napoli et al. (2020), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες έρευνες επί 

των παραπάνω θεμάτων, έρχεται να επισημάνει την αβεβαιότητα και τα σφάλματα που 

προκύπτουν από την δισδιάστατη ανάλυση της εκτίμησης του ογκομετρικού ποσοστού 

τεμαχών. Τα σφάλματα αυτά, εξαρτώνται από τη γεωμετρία του προβλήματος, καθώς τα 

δοκίμια που αποσπώνται από τη φύση, υποεκτιμούν το μέγεθος, τον προσανατολισμό και την 

αναλογία των τεμαχών εντός τους. 

Παρ’ όλα αυτά, οι  Pi et al. (2021), σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη τους, με χρήση τεχνολογίας 

ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, βασισμένης στην κατανομή χρωματικής διαβάθμισης, 

καταλήγουν στην αυτοματοποιημένη αναγνώριση του περιγράμματος των τεμαχών του βράχου 

με μεγάλη ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιήσουν τα 

χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων του γεωυλικού (το μέγεθος των τεμαχών, την 

κατανομή του μεγέθους τους, το δίκτυο ασυνεχειών κλπ.). 

Όσον αφορά τις ρωγμές που σχηματίζονται σε τέτοιου είδους πετρώματα, ο Wang (2018) 

συνδύασε με επιτυχία την επεξεργασία εικόνας, την τρισδιάστατη προσομοίωση - 

ανακατασκευή μοντέλου και το μηχανισμό δημιουργίας και εξέλιξης των ρωγμών σε 

βραχομάζες. Με τον τρόπο αυτό, κατάφερε να ποσοτικοποιήσει τον βαθμό ρωγμάτωσης, με 

ταυτόχρονη επιβολή μονοαξονικού θλιπτικού φορτίου, για την καλύτερη κατανόηση και 

παρατήρηση του μηχανισμού αστοχίας βραχόμαζας. 

Οι Sharafisafa, et al. (2020), καθώς και οι Lin et al. (2022), χρησιμοποιώντας παρόμοια με την 

προαναφερθείσα μεθοδολογία, , καταλήγουν, ότι στα bimrocks με μεγάλα τεμάχη, το μονοπάτι 

που θα ακολουθήσει η ρωγμή, θα είναι αρκετά «στροβιλώδες» (tortuous), δηλαδή θα είναι 

ακανόνιστο ανάμεσα στα τεμάχη (Σχήμα 2.5). Εν συνεχεία, σε γεωυλικά με μεσαίου μεγέθους 

τεμάχη, θα είναι αρκετά πιο ήρεμη η διαμόρφωση της επιφάνειας αστοχίας. Τέλος, σε γεωυλικά 
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με μικρά τεμάχη, η επιφάνεια θραύσης δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο μοτίβο και είναι 

παρόμοια με αυτή του άρρηκτου βράχου, δηλαδή εκτείνεται παράλληλα στην οριζόντια 

διεύθυνση φόρτισης. Τα μεγάλα τεμάχη, εκδηλώνουν αρχικά, διατμητικές ρωγμές στις 

διεπιφάνειες τους με το συνδετικό υλικό, ανάλογα με την διεύθυνση φόρτισης, και στη συνέχεια 

εφελκυστικές ρωγμές. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν και τα τεμάχη μεσαίου μεγέθους. 

Τα τεμάχη μικρού μεγέθους, αναπτύσσουν μόνο εφελκυστικές ρωγμές, σημειώνοντας επίσης 

την μεγαλύτερη αντοχή, λόγω της αρκετά μικρότερης ύπαρξης ασθενών ενώσεων. Σε μεγάλες 

τιμές φορτίου, μερικά τεμάχη μπορεί και να σπάσουν. Συμπερασματικά, τα μοτίβα ανάπτυξης 

ρωγμών επηρεάζονται από το μέγεθος των τεμαχών, ενώ μικρή είναι, η επιρροή του ρυθμού 

φόρτισης. 

 

Σχήμα 2.5: Αναπαράσταση - ερμηνεία του μονοπατιού ανάπτυξης ρωγμής γύρω 

από τα τεμάχη (tortuosity), (O’Connell et al, 2010) 

 

Όπως φαίνεται και από τις σχετικές μελέτες, η ανάλυση εικόνας σε συνδυασμό με τα 

φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των bimrocks έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να 

αναπτύσσεται, μιας και υπάρχει μεγάλη ποικιλία τέτοιων γεωυλικών στη φύση. Λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις παραπάνω έρευνες, τις μεθόδους που ακολούθησαν, καθώς και τα 

αποτελέσματα που έδωσαν, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει σε μια αρχική 

προσέγγιση σε τεκτονισμένα υλικά τέτοιου είδους, από τον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα 

από το νησί της Λευκάδας. Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνων για την ποσοτικοποίηση της κατανομής των τεμαχών και του συνδετικού 

υλικού σε 3 κατηγορίες τεκτονισμένων πετρωμάτων. Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη 

έρευνας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που σχετίζεται άμεσα με το σεισμογενές 

υπόβαθρο πολλών περιοχών και κατ’ επέκταση, με την μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής 

σε περιβάλλον παρόμοιων πετρωμάτων. 
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3. Γεωλογικό υπόβαθρο περιοχής εφαρμογής 

3.1 Εισαγωγή 

Για την παρούσα διπλωματική εργασία, έχει γίνει λήψη τεμαχών από τρεις περιοχές της 

Λευκάδας, με σκοπό την προετοιμασία δοκιμίων και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε 

τεκτονισμένους ασβεστόλιθους από την περιοχή αυτή. Επιπλέον, πραγματοποιείται αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ποσοτικοποιώντας τα χαρακτηριστικά υφής (texture) των 

συγκεκριμένων υλικών, μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης και ανάλυση εικόνας. 

Η περιοχή εφαρμογής της μελέτης είναι η Λευκάδα. Συγκεκριμένα οι τοποθεσίες Εγκρεμνοί, 

Πευκούλια και Απόλπαινα. Οι Εγκρεμνοί βρίσκονται παραλιακά στη νοτιοδυτική πλευρά του 

νησιού, τα Πευκούλια παραλιακά στην βορειοδυτική πλευρά και η Απόλπαινα στη βόρεια 

πλευρά, πάνω από την πόλη της Λευκάδας, όπως φαίνονται και στον παρακάτω χάρτη (Σχήμα 

3.1). 

 

Σχήμα 3.1: Χάρτης της Λευκάδας με τα σημεία δειγματοληψίας, (Google Maps) 
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Η Λευκάδα είναι ένα νησί κατά βάση ορεινό, (72,6% ορεινό, 17,2% ημιορεινό, 10,2% πεδινό), 

με ιδιαίτερο μορφολογικό ανάγλυφο, το οποίο οφείλεται στις έντονες τεκτονικές κινήσεις που 

έλαβαν χώρα κατά την πρόσφατη γεωλογική περίοδο και την επακόλουθη διάβρωση (Λέκκας 

Ε., Δανάμος Γ., Λόζιος Σ., 2001). Συναντώνται βουνά, αρκετά και άνω των χιλίων μέτρων, μικρά 

οροπέδια, συνήθως καρστικής προέλευσης, απότομες πλαγιές και έντονες χαραδρώσεις. Η 

δυτική πλευρά του νησιού είναι πιο απόκρημνη, απόρροια των έντονων τεκτονικών κινήσεων 

της πρόσφατης γεωλογικής περιόδου, καθώς επίσης και της επίδρασης της διάβρωσης της 

ανοιχτής Αδριατικής θάλασσας. Η Λευκάδα ανήκει στο δυτικό τμήμα του εξωτερικού νησιωτικού 

τόξου των Ελληνίδων, σε δύο επιμέρους γεωτεκτονικές ενότητες, την Ιόνια (ή Αδριατικοϊόνιο) 

ζώνη, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και τη ζώνη των Παξών (ή 

Προαπούλια), στην οποία ανήκει ένα μέρος στα νοτιοδυτικά (χερσόνησος Λευκάτα) (Βερυκίου 

– Παπασπυριδάκου, Λειβαδίτης, 1987; Cushing, 1985). Η γεωλογική της δομή, αποτελείται από 

αλπικούς, μολασσικούς και μεταλπικούς σχηματισμούς (Μπορνόβας, 1964). Η ζώνη των Παξών 

αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους και δολομίτες, ενώ καλύπτεται από Νεογενή κλαστικά 

ιζήματα, κυρίως ψαμμιτικής και μαργαϊκής σύστασης. Η Ιόνιος ζώνη αποτελείται από 

ασβεστόλιθους και πυριτικούς σχιστόλιθους, ενώ ένα τμήμα της καλύπτεται από φλύσχη. 

3.2 Ιόνιος ζώνη 

Η Ιόνιος ζώνη θεωρείται ως «μία ηπειρωτική λεκάνη με ημιπελαγική – πελαγική 

ιζηματογένεση» (Μουντράκης, 2010). Τα πετρώματα της συγκεκριμένης ζώνης είναι Αλπικά 

ιζήματα, ενώ δεν παρατηρείται Προαλπικό υπόβαθρο. Πρώτα αλπικά ιζήματα θεωρούνται οι 

εβαπορίτες, περμοτριαδικής ηλικίας, με θεώρηση πάχους περίπου 1500m μέσω γεωτρήσεων, 

οι οποίοι συνοδεύονται από ασβεστόλιθους και ασβεστολιθικά λατυποπαγή (Μουντράκης, 

2010). Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Ιονίου ζώνης είναι οι εξής (Μπορνόβας, 1964), από τον 

παλαιότερο προς τον νεότερο: 

• Καρνικοί ασβεστόλιθοι, πάχους 50-100m  

• Τεφροί έως λευκοί δολομίτες του Κατώτερου Νορίου με κυμαινόμενο πάχος  

• Ασβεστόλιθοι του Παντοκράτορα με πάχος 400 - 800m, ηλικίας Κατώτερου Νορίου – 

Ανώτερου Λιασίου. Όταν εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση, διαμορφώνουν καρστικές περιοχές 

οι οποίες εκδηλώνονται επιφανειακά με δολίνες και οχετούς. Ακόμη, είναι συχνό το φαινόμενο 

της δευτερογενούς δολομιτίωσης των ασβεστόλιθων του Παντοκράτορα, ενώ η επιφάνεια του 

αρχικού πετρώματος από το δολομιτιωμένο είναι πάντα ανώμαλη. 

• Παχυστρωματώδης τεφροκίτρινος ασβεστόλιθος με πυριτικούς κόνδυλους ηλικίας 

Δομέριου, πάχους 20 – 40m 
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• Ammonitico Rosso ηλικίας Ανώτερου Λιάσιου – Κατώτερου Δογγέριου. Κατά ένα τμήμα το 

ammonitico Rosso αντικαθίσταται από σχιστόλιθους με Posidonia πάχους 20 – 40m. Οι 

αμμωνιτοφόρες αποθέσεις προσδιορίζουν περιβάλλον βαθιάς θάλασσας, ενώ οι σχιστολιθικοί 

σχηματισμοί προσδιορίζουν κρηπιδαίους σχηματισμούς. Ένα μεγάλο τμήμα της Λευκάδας 

καταλαμβάνεται από Ammonitico Rosso, το οποίο χαρακτηρίζεται από έγχρωμους κονδυλώδεις 

και συνήθως μαργαϊκούς ασβεστόλιθους με αμμωνίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται με στρώματα 

αργίλου ή μάργας. Το πάχος των στρωμάτων του ασβεστόλιθου κυμαίνεται μεταξύ 5-20cm. 

• Πλακώδεις αμμωνιτοφόροι ασβεστόλιθοι ηλικίας Μέσου Δογγέριου.  

• Ασβεστόλιθοι Βιγλών (λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι με πυριτικούς κόνδυλους) ηλικίας 

Ανώτερου Ιουρασικού – Κατώτερου Σενώνιου, πάχους 500m. Το πάχος των ασβεστολιθικών 

πλακών κυμαίνεται από 2 έως 10cm. Αυτοί οι ασβεστόλιθοι είναι έντονα κατακερματισμένοι 

από ζώνες διακλάσεων, αλλά και λόγω της δολομιτίωσης που έχουν υποστεί. 

• Κυρίως νότια του Πόρου συναντώνται ασβεστολιθικοί σχηματισμοί ηλικίας Μαιστρίχτιου – 

Ηώκαινου, πάχους 200 – 250m. Λόγω των μειωμένων γεωμηχανικών ιδιοτήτων τους, 

παρατηρούνται πολλές κατολισθήσεις στις περιοχές αυτές. Διαχωρίζονται σε: στρωματώδεις 

μικρολατυποπαγείς ή μικροκροκαλοπαγείς ασβεστόλιθους με αραιές ενστρώσεις πυριτόλιθων 

ηλικίας Ανώτερου Σενωνίου, πάχους 60m, πελαγικούς ασβεστόλιθους με αραιές ενστρώσεις 

πυριτόλιθων οι οποίοι μεταπίπτουν πλευρικά σε μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους, ηλικίας 

Παλαιόκαινου, πάχους 60m, πελαγικούς ασβεστόλιθους ακολουθούμενους από 

μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους, ηλικίας Υπρέσιου, πάχους 20 – 30m. 

• Φλύσχης ηλικίας Ανώτερου Ηωκαίνου. Ο φλύσχης αποτελείται κατά τα κατώτερα 

στρώματα από μάργες και κατά τα ανώτερα από ψαμμίτες, ενώ στα ενδιάμεσα στάδια 

παρατηρούνται στρώματα γύψου, τα οποία ανήλθαν λόγω ρηγμάτων. Παρουσιάζει μειωμένα 

γεωμηχανικά χαρακτηριστικά, γεγονός που τον καθιστά επιρρεπή σε κατολισθητικά φαινόμενα. 

Εκτός από τα αλπικά πετρώματα, συναντώνται επίσης μολασσικοί σχηματισμοί (κλαστικά 

θαλάσσια ιζήματα), ηλικίας Κατώτερου – Μέσου Μεικοκαίνου, τα οποία μέσω επίκλυσης 

κάλυψαν τα πετρώματα της Ιόνιας ζώνης. Και σε αυτούς τους σχηματισμούς οι γεωμηχανικοί 

δείκτες είναι χαμηλοί, όμως λόγω της σχεδόν οριζόντιας απόθεσής τους, δεν προκαλούν 

κατολισθητικά φαινόμενα. 

3.3 Ζώνη των Παξών 

Η ζώνη των Παξών χαρακτηρίζεται από συνεχή ανθρακική ιζηματογένεση και απουσία 

φλύσχη (Μουντράκης, 2010). Είναι η πιο εξωτερική γεωτεκτονική ζώνη της Ελλάδας και 

θεωρείται ως αυτόχθονη ζώνη, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι βυθισμένο στη θάλασσα, 
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μεταξύ των ιόνιων νησιών και της Απουλίας (στη Νότια Ιταλία). Τα πιο παλιά πετρώματα που 

παρατηρούνται σε αυτή την ενότητα είναι οι εβαπορίτες, οι δολομίτες και οι νηριτικοί 

ασβεστόλιθοι ηλικίας Άνω Τριαδικού. Στη συνέχεια, εμφανίζονται νηριτικοί ασβεστόλιθοι του 

Κάτω-Μέσου Ιουρασικού, ενώ στους ασβεστόλιθους του Άνω Ιουρασικού εμφανίζονται 

μαργαϊκές και κερατολιθικές ενστρώσεις. Κατά το Κρητιδικό έως το Νεογενές, η ιζηματογένεση 

συνεχίσθηκε χωρίς διακοπή με απόθεση νηριτικών και μαργαϊκών ασβεστόλιθων (Μουντράκης, 

2010). Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της ζώνης Παξών είναι οι εξής (Μπορνόβας, 1964), από τον 

παλαιότερο προς τον νεότερο:  

• Από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά, συναντώνται σχηματισμοί Ιουρασικής ηλικίας και 

διαχωρίζονται σε Τεφρόχροους δολομίτες και δολομιτικούς ασβεστόλιθους, χωρίς 

απολιθώματα, πάχους 150m, μαύρους βιτουμενιούχους σχιστόλιθους με ενστρώσεις 

ασβεστόλιθων, πελαγικούς παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους με αραιές ενστρώσεις 

πυριτόλιθων. 

• Πελαγικοί στρωματώδεις ασβεστόλιθοι με αραιές - λεπτές ενστρώσεις πυριτόλιθων πάχους 

2-5cm, ηλικίας Κατώτερου Κρητιδικού – Ανώτερου Σενώνιου. Αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των 

ασβεστόλιθων Βίγλας προς τα δυτικά και έχουν πάχος περίπου 100m. Κατά τα ανώτερα 

στρώματα, οι παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθοι εναλλάσσονται με πελαγικούς πλακώδεις 

ασβεστόλιθους με σπάνιους πυριτόλιθους. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι αυτοί οι ασβεστόλιθοι 

είναι πιο αδρομερείς από τους αντίστοιχους της Ιονίου ζώνης. Εξαπλώνονται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της Λευκάδας και αποτελούν την μεγαλύτερη εμφάνιση του Άνω-κρητιδικού 

του νησιού. 

• Πλακώδεις μαργαϊκοί μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, χωρίς πυριτόλιθους, πάχους 20-

30m, Ολιγοκαινικής ηλικίας  

• Κλαστικά ιζήματα Μειοκαινικής ηλικίας με τα οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος της κανονικής 

ιζηματογένεσης στο νησί της Λευκάδας. Η βάση της κλαστικής σειράς ξεκινά με ασβεστόλιθους 

του Ακουιτάνιου με πάχος μερικά μέτρα. Έπειτα, η σειρά συνεχίζει με κλαστικά ιζήματα πάχους 

700m, εκ των οποίων τα πρώτα 250m αποτελούνται από μάργες με αραιές - λεπτές ενστρώσεις 

μικρολατυποπαγών ασβεστόλιθων, ενώ τα υπόλοιπα 400 – 500m αποτελούνται από ψαμμούχες 

μάργες με αραιές ενστρώσεις ψαμμιτών και φυλλώδεις παρεμβολές λιγνιτών. 
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Σχήμα 3.2: Τμήμα γεωλογικών τομών των ζωνών της Λευκάδας, (ΙΓΜΕ, 1963) 

 

3.4 Τεκτονικές συνθήκες περιοχής 

Η υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, η οποία λαμβάνει χώρα 

στο Νότιο τμήμα της Ελλάδας, μεταπίπτει στην Αδριατική σύγκρουση προς τα βόρεια, μέσω του 

δεξιόστροφου ρήγματος της Κεφαλονιάς (Rondoyanni et al., 2012). Η έντονη σεισμικότητα, 

καθώς και η νεοτεκτονική δομή της Λευκάδας, οφείλονται στο προαναφερόμενο ρήγμα. 

Στη Λευκάδα παρατηρούνται δύο φάσεις τεκτονικής παραμόρφωσης, οι οποίες 

δημιούργησαν το γεωλογικό αλπικό υπόβαθρο του νησιού, στο οποίο επικάθησαν αργότερα οι 

νεότεροι σχηματισμοί (Cushing, 1985; Λέκκας Ε., Δανάμος Γ., Λόζιος Σ., 2001). Η πρώτη φάση 

περιλάμβανε την απόθεση μέσω επίκλυσης, των μολλασικών σχηματισμών πάνω στα 

πετρώματα της Ιόνιας ζώνης, με δημιουργία κατακεκλιμένων και ημιαναστραμένων πτυχών, 

εφιππεύσεις και ανάστροφα ρήγματα. Ο τεκτονισμός αυτός έγινε κατά το Κατώτερο – Μέσο 

Βουρδιγάλιο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδυση του κεντρικού και ανατολικού τμήματος του 
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νησιού, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα ιζήματα της ζώνης των Παξών, τα οποία συνέχισαν την 

απόθεσή τους. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συμπιεστική δομή, η 

επώθηση της Ιόνιας ζώνης πάνω στους σχηματισμούς αυτής των Παξών, κατά το Μεσσήνιο - 

Κατώτερο Πλειόκαινο, εξαιτίας της εφαπτομενικής τεκτονικής κίνησης προς τα δυτικά και 

ολοκληρώθηκε έτσι, η ανάδυση όλου του νησιού. Πρόκειται για μία δομή που θεωρείται πλέον 

µη ενεργή, καθόσον το μέτωπο της συμπίεσης αναγνωρίζεται πιο δυτικά, μέσα στο θαλάσσιο 

χώρο (Cushing, 1985). Η φάση αυτή, προκάλεσε αμυδρές παραμορφώσεις στα ιζήματα της 

επικλυσιογενούς μολασσικής σειράς, που χαρακτηρίζονται από πτυχές μεγάλης ακτίνας 

καμπυλότητας. 

Στη Λευκάδα, το σύγχρονο γεωδυναμικό καθεστώς κάνει αισθητή την παρουσία του, μέσα 

από το πυκνό δίκτυο ρηγμάτων που εντοπίζονται στην περιοχή, ηλικίας Πλειο – Τεταρτογενούς. 

Τα ρήγματα αυτά, έχουν τεμαχίσει, τόσο τους αλπικούς σχηματισμούς (ζώνες Παξών και Ιόνια), 

όσο και τους νεότερους υπερκείμενους σχηματισμούς, που έχουν τοποθετηθεί ασύμφωνα 

επάνω στους αλπικούς. 

Η δράση των νεοτεκτονικών ρηγμάτων δημιούργησε στη νήσο διαφορετικά ρηξιτεμάχη, με 

διαφορετικό είδος κίνησης στο καθένα, είτε ανοδικό είτε καθοδικό, δημιουργώντας έτσι 

τεκτονικά κέρατα και βυθίσματα. Ωστόσο, αρκετά από τα βυθίσματα αυτά δεν καλύφθηκαν από 

τη θάλασσα, αφού παρατηρείται απουσία ιζημάτων αντίστοιχης φάσης. Σύμφωνα με τον 

Cushing (1985), παρατηρήθηκε καταβύθιση, έστω και σε μικρό βάθος, μόνο ενός τμήματος της 

βόρειας Λευκάδας, κάτι που τεκμηριώνεται από την εύρεση ιζημάτων θαλάσσιας φάσης 

(μάργες και άμμοι Πλειοκαινικής ηλικίας). 

Σύμφωνα με τους Sorel (1976) και Mercier (1987), στο Κατώτερο Τεταρτογενές παρατηρείται 

ανάπτυξη συμπιεστικών τάσεων διεύθυνσης ΔΝΔ - ΑΒΑ, οι οποίες σχετίζονται με την 

δεξιόστροφη οριζόντια ολίσθηση του ρήγματος Ληξουρίου – Λευκάδας, το οποίο θεωρείται ως 

συνέχεια της ρηξιγενούς ζώνης Σπερχειού – Αμβρακικού. 

Πολλά από αυτά τα ρήγματα είναι επιμήκη, παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα προς τον άξονα 

της τάφρου, και άρα επιρρεπή σε μεγάλης έντασης σεισμική δραστηριότητα, η οποία με τη 

σειρά της προκαλεί αλλαγές και στην μορφολογία του εδάφους του νησιού. Λόγω της 

γεωγραφικής θέσης και της τεκτονικής της διαμόρφωσης, η Λευκάδα είναι µία από τις πιο 

σεισμικά επικίνδυνες περιοχές στην Ελλάδα. 
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Σχήμα 3.3: Απεικόνιση του ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης της Κεφαλονιάς - 

Λευκάδας, (Louvari et al., 1999) 

 

Στη ζώνη των Παξών, παρατηρείται έντονος κατακερματισμός των πετρωμάτων, κυρίως των 

ασβεστόλιθων, από νεοτεκτονικά ρήγματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και για τις απότομες ακτές 

στη περιοχή (Μουντράκης, 2010). Καθώς υπάρχει επίσης παρουσία αργιλικού υλικού ανάμεσα 

στα τεμάχη, το γεωυλικό της περιοχής δεν παρουσιάζει δομή, με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη 

συνοχή και να αποσταθεροποιείται πολύ εύκολα ακόμα και με μικρή διατάραξη. Το 

συγκεκριμένο πέτρωμα χαρακτηρίζεται ως αποδομημένο, το οποίο είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό των Εγκρεμνών. 

Η Ιόνιος ζώνη εισήλθε κατά το Κατώτερο Μειόκαινο σε διαδικασία πτύχωσης, όπου από τη 

συμπίεση που κυριαρχούσε εκείνη τη περίοδο, τα στρώματα της ζώνης υπέστησαν έντονη 

λεπίωση (Μουντράκης, 2010). Επιπλέον, λόγω του έντονου τεκτονισμού της περιόδου εκείνης, 

σχηματίστηκαν μεγάλα εγκάρσια ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης γενικής διεύθυνσης Α – Δ ή ΑΒΑ 

– ΔΝΔ, καθώς και επιμήκη ρήγματα διεύθυνσης ΒΒΔ – ΝΝΑ. 
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Σχήμα 3.4: Αναλυτικός γεωλογικός χάρτης της Λευκάδας, κλίμακας 1:50.000, 

(ΙΓΜΕ, 1963) 
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3.4.1 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 3 σημείων μελέτης 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι γεωλογικοί χαρακτηρισμοί των πετρωμάτων στις θέσεις 

όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη τεμαχών για τις εργαστηριακές δοκιμές, με βάση τα δεδομένα 

του γεωλογικού χάρτη της Λευκάδας (ΙΓΜΕ, 1963) (Σχήμα 3.4). 

Α. Η περιοχή των Εγκρεμνών ανήκει στη ζώνη των Παξών (Σχήμα 3.5). Βρίσκεται παραλιακά 

και συνεπώς έχει σαν περιοχή σύγχρονους παράκτιους σχηματισμούς από άμμο Ολόκαινου. Το 

σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης περιοχής, όμως, καλύπτεται από ασβεστόλιθους 

στρωματώδεις μικρολατυποπαγείς, εναλλασσόμενους με πελαγικούς ασβεστόλιθους. Προς τα 

ανώτερα τμήματά τους εξελίσσονται σε παχυστρωματώδεις μικρολατυποπαγείς, με θραύσματα 

Ρουδιστών, ή οργανογενείς, μερικές φορές και ωολιθικούς ασβεστόλιθους, εναλλασσόμενους 

και πάλι με πελαγικούς. Ακριβώς πάνω από την παραλία των Εγκρεμνών, παράλληλα με την 

ακτογραμμή, φαίνεται και ένα ορατό ρήγμα. Οι σχηματισμοί αυτοί ανήκουν στο Ανώτερο 

Κρητιδικό (Κενομάνιο – Μαιστρίχτιο). 

Β. Τα Πευκούλια ανήκουν στην Ιόνιο ζώνη, επίσης παραλιακά (Σχήμα 3.6). Συναντώνται και 

εκεί σύγχρονοι παράκτιοι σχηματισμοί από άμμο Ολόκαινου, καθώς βρίσκεται στην Δυτική 

πλευρά του νησιού προς την ανοιχτή θάλασσα. Το κυρίως πέτρωμα της ευρύτερης περιοχής, 

είναι ασβεστόλιθοι παντοκράτορος, οι οποίοι είναι παχυστρωματώδεις λευκοί νηριτικοί 

μικροκονδυλώδεις ασβεστόλιθοι, θρομβόμορφοι, συμπαγείς ή σπηλαιώδεις, με φύκη ή 

θραύσματα μαλακίων και ενίοτε μερικώς δολομιτιωμένοι. Κοντά στην συγκεκριμένη παραλία 

συναντώνται επίσης συμπαγείς δολομίτες λευκοί ή ανοικτότεφροι, οι οποίοι στα κατώτερα 

τμήματά τους είναι σπηλαιώδεις εξαλλοιωμένοι. Οι πρώτοι ανήκουν στο Ανώτερο Τριαδικό, στο 

Κατώτερο και Μέσο Λιάσιο, ενώ οι δεύτεροι στο Κατώτερο Νόριο. Χαρακτηριστικός, επίσης, 

είναι ο έντονος κατακερματισμός που διακρίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Γ. Στην περιοχή της Απόλπαινας (Σχήμα 3.6), συναντώνται σχηματισμοί της Ιονίου ζώνης. Ο 

κύριος σχηματισμός είναι, όπως και στα Πευκούλια, ασβεστόλιθοι παντοκράτορος, όμως η 

περιοχή βρίσκεται πάνω σε μία ορατή ζώνη ρήγματος. Εκεί εναλλάσσονται σχηματισμοί από το 

Παλαιόκαινο και το Ανώτερο Σενώνιο, όπως επίσης και από το Μειόκαινο επικλυσιγενές. Λόγω 

του υψομέτρου και του αναφερθέντος ρήγματος, οι σχηματισμοί στο νότιο μέρος του ρήγματος, 

είναι ασβεστόλιθοι στρωματώδεις μικρολατυποπαγείς, κροκαλοπαγείς ή θρομβώδεις με 

ενστρώσεις πλακωδών πελαγικών ασβεστόλιθων με πυριτόλιθους, καθώς και ασβεστόλιθοι 

παχυστρωματώδεις μικρολατυποπαγείς με θραύσματα Ρουδιστών και διαστρώσεις ή 

κονδύλους πυριτόλιθων. Οι σχηματισμοί του ανατολικού μέρους του ρήγματος (κίτρινο στο 

χάρτη) είναι αποθέσεις μολασσικού τύπου από κροκαλοπαγείς επικλύσεις, ψαμμίτες, μάργες, 

μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και λατυποκροκαλοπαγείς αποχωρήσεις της θάλασσας. Τα δοκίμια που 

λήφθηκαν από αυτή την περιοχή είναι τεκτονισμένοι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι. 
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Σχήμα 3.5: Τμήμα χάρτη της Λευκάδας, Εγκρεμνοί, (Ινστιτούτο γεωλογίας και 

ερευνών υπεδάφους, 1963) 

 

Σχήμα 3.6: Τμήμα χάρτη της Λευκάδας, Πευκούλια και Απόλπαινα, (ΙΓΜΕ, 1963) 
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3.5 Ετερογένεια πετρώματος 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Hudson and Harrison (1997), ανισότροπο ορίζεται ένα πέτρωμα 

το οποίο παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες σε διαφορετικές διευθύνσεις, ενώ ετερογενές ένα 

πέτρωμα που παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες σε διαφορετικά τμήματά του. Οι ιδιότητες 

αυτές μπορεί να είναι οποιαδήποτε παράμετρος του υλικού, γεωτεχνική ή μετρήσιμη, όπως για 

παράδειγμα το μέτρο ελαστικότητας και το πορώδες. Η διαφορά των δύο εννοιών είναι ότι η 

ανισοτροπία είναι μετρήσιμο μέγεθος, ενώ η ετερογένεια είναι περισσότερο ποιοτική έννοια 

και χρησιμοποιεί κυρίως στατιστικές μεθόδους προσέγγισης. 

Η βραχόμαζα συμπεριφέρεται γενικά ως ένα τέτοιο ανομοιογενές, ασυνεχές και ανισότροπο, 

μη γραμμικά ελαστικό μέσο. Αποτελείται από διακριτά τεμάχη βράχου, που οριοθετούνται από 

ασυνέχειες, όπως ρήγματα, ρωγμές, διακλάσεις κλπ. Τα τεμάχη του βράχου μπορεί να έχουν 

διαφορετικό βαθμό αποσάθρωσης και να εμφανίζουν στις επιφάνειες μεταξύ τους υγιείς έως 

και τελείως αποσαθρωμένες ή διατμημένες επαφές. Η αντοχή της βραχομάζας είναι χαμηλότερη 

της αντοχής του άρρηκτου πετρώματος από το οποίο αποτελούνται τα τεμάχη της, λόγω της 

πυκνότητας και των ασυνεχειών που διατέμνουν το βραχώδες υλικό.  

3.5.1 Τεκτονισμένοι ασβεστόλιθοι 

Οι ζώνες που περικλείονται από ανθρακικά γεωυλικά, από δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα 

μήκους, παρουσιάζουν παρόμοια εσωτερική δομή. Η δομή αυτή, περιλαμβάνει έναν συνεχή 

πυρήνα ρήγματος, πλαισιωμένο από παχιές ζώνες ρωγμάτωσης, που αποτελούνται από 

θραυσμένο και κατακερματισμένο ανθρακικό βράχο, του οποίου η βάση εξακολουθεί να είναι 

αναγνωρίσιμη (F. Ferraro et al., 2019). Στους πυρήνες τεκτονισμένων ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων προκύπτουν, από την μελέτη των Ferraro et al., μικρότερα θραύσματα του 

περιβάλλοντος βράχου, από ότι στα τεκτονισμένα δολομιτικά πετρώματα.  

Σύμφωνα με τους Woodcock and Mort (2008), τα τεκτονισμένα λατυποπαγή χωρίζονται σε 

crackle, mosaic και chaotic, ανάλογα με το πόσο καλά ταιριάζουν τα τεμάχη μεταξύ τους. Στις 

παρακάτω εικόνες (Σχήμα 3.7), φαίνονται ενδεικτικά παραδείγματα αυτών των κατηγοριών. Στα 

crackle λατυποπαγή, τα τεμάχη είναι ελαφρώς περιστραμμένα μεταξύ τους και χωρίζονται με 

λεπτές ίνες συνδετικού υλικού. Στα mosaic λατυποπαγή, τα τεμάχη εμφανίζουν μεγαλύτερο 

διαχωρισμό και περιστροφή, ενώ στα chaotic τα τεμάχη είναι πολύ πιο έντονα περιστραμμένα 

και έχουν χάσει οποιαδήποτε γεωμετρική εφαρμογή στα γειτονικά τους τεμάχη. Είναι σύνηθες, 

τα τεμάχη στα chaotic λατυποπαγή να αποτελούνται τα ίδια από crackle ή mosaic λατυποπαγή. 
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Σχήμα 3.7: Χωρισμός των τεκτονικών λατυποπαγών σε crackle, mosaic και 

chaotic, (Woodcock and Mort, 2008) 
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Τα γεωυλικά από τους Εγκρεμνούς και τα Πευκούλια, ανήκουν στους τεκτονισμένους 

ασβεστόλιθους και σύμφωνα με τα παραπάνω, κατατάσσονται κυρίως στις κατηγορίες των 

crackle και των chaotic λατυποπαγών. Τα δοκίμια από την Απόλπαινα δεν αποτελούν τεκτονικά 

λατυποπαγή και άρα δεν κατηγοριοποιούνται με βάση αυτά. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται φωτογραφίες της μικροδομής των γεωυλικών, από μικροσκόπιο 

(Σχήμα 3.8, 3.9, 3.10). Πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση στο Εργαστήριο 

Ορυκτολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, σε ένα δοκίμιο από κάθε περιοχή, ώστε να 

γίνει πιο πλήρης κατανόηση της μικροδομής των υπό εξέταση γεωυλικών. 

 

 

Σχήμα 3.8: Εγκρεμνοί: Υπογωνιώδη έως γωνιώδη ασβεστολιθικά τεμάχη, 

συγκολλημένα με λεπτοκρυσταλλικό ασβεστίτη. 

 

Σχήμα 3.9: Πευκούλια: Υπογωνιώδεις έως γωνιώδεις δολομιτικοί κλάστες 
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Σχήμα 3.10: Απόλπαινα: Μαργαϊκός Ασβεστόλιθος, παρουσία μη πληρωμένης 

μικρορωγμής 

 

Επιπλέον, τα υλικά από τους Εγκρεμνούς και τα Πευκούλια, μπορούν να προσεγγιστούν με 

την μεθοδολογία ανάλυσης και συμπεριφοράς των ”bimrocks”, δηλαδή block-in-matrix rocks. 

Αποτελούν σύνθετα γεωυλικά, προερχόμενα από μείγμα βράχων, που έχουν υποστεί τις 

προαναφερθείσες τεκτονικές και γεωλογικές διαδικασίες, για τη μορφοποίηση του τελικού 

πετρώματος. Ωστόσο, λόγω διαφορών στις ιδιότητες τους από αυτές των bimrocks, δεν μπορούν 

να χαρακτηριστούν καθαρά τέτοια υλικά, αλλά αρκετά κοντινά τους σε κάποιες περιπτώσεις.  

Τόσο η αντοχή, όσο και η συμπεριφορά των τεκτονισμένων αυτών γεωυλικών, ελέγχονται 

από τις ιδιότητες και την αναλογία των παραπάνω παραμέτρων, σε συνδυασμό με έναν ακόμη 

πολύ σημαντικό παράγοντα που εμφανίζεται στα εν λόγω γεωυλικά, τις δευτερογενείς ρωγμές, 

οι οποίες συνήθως δημιουργούνται στις διεπιφάνειες μεταξύ των τεμαχών και του 

περιβάλλοντος υλικού. Σε πολλές περιπτώσεις, τα τεμάχη είναι αυτά που επηρεάζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό την συνολική μηχανική συμπεριφορά, καθώς προέρχονται από άρρηκτο 

βράχο, ενώ το συγκολλητικό υλικό χαρακτηρίζεται ως αρκετά πιο φτωχό. 
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4. Θεωρητικό υπόβαθρο: Τρισδιάστατη προσομοίωση – 
Ανάλυση εικόνας – Δείκτες ρωγμάτωσης 

4.1 Τρισδιάστατη προσομοίωση - ανακατασκευή μοντέλων 

Η τρισδιάστατη προσομοίωση - ανακατασκευή μοντέλων (3D reconstruction models) είναι 

ένα χρήσιμο εργαλείο για το στάδιο που απαιτείται να υλοποιηθεί πριν την ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνων. Αποτελεί μία φθηνή διαδικασία, και από άποψη εξοπλισμού αλλά και 

επεξεργασίας, καθιστώντας την μια πολλά υποσχόμενη τεχνική, επίσης, πολύ διαδεδομένη 

πλέον. Από αυτή τη διαδικασία, σκοπός είναι να προκύψουν ορθοφωτογραφίες των πλευρών 

κάθε δοκιμίου, οι οποίες θα περιέχουν, πέρα από μεγάλη λεπτομέρεια, συντεταγμένες για να 

δοθούν μετέπειτα οι διαστάσεις του κάθε δοκιμίου, όπως έχουν μετρηθεί στο εργαστήριο. Το 

μόνο που χρειάζεται αρχικά για αυτή τη διαδικασία, είναι ένα πλήθος φωτογραφιών, χωρίς να 

είναι απαραίτητο να είναι γνωστές οι θέσεις της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη των 

εικόνων και οι ρυθμίσεις της. Παρ ’όλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί πολλές και διαφορετικές 

επιμέρους τεχνικές για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων. 

Στη διαδικασία αυτή, ο πρώτος διαχωρισμός είναι η ενεργητική και η παθητική μέθοδος. Η 

ενεργητική μέθοδος περιλαμβάνει πηγή φωτός, η οποία είναι στρατηγικά σχεδιασμένη για 

καλύτερα αποτελέσματα απεικόνισης και φωτισμού. Η παθητική μέθοδος δεν έχει καθορισμένη 

πηγή φωτός, λειτουργεί με όποια πηγή υπάρχει διαθέσιμη. Η δεύτερη είναι πολύ πιο εύκολα 

εφαρμόσιμη, καθώς δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες περιβάλλοντος όπως η ενεργητική, και 

είναι και αυτή που θα ακολουθηθεί και παρακάτω. 

Ένας δεύτερος διαχωρισμός που γίνεται είναι ο αριθμός των σημείων που παρατηρείται 

ή/και φωτίζεται το αντικείμενο. Υπάρχει το μονό σημείο και το πολλαπλών σημείων σύστημα. Η 

μέθοδος με το μονό σημείο πλεονεκτεί όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές προσεγγίσεις 

του αντικειμένου από διαφορετικά σημεία του χώρου, και έτσι όλα τα σημεία λήψης είναι 

σχετικά συγκεντρωμένα, κοντά το ένα στο άλλο. Για το σύστημα πολλαπλών σημείων απαιτείται 

συνήθως σχετικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους για να λειτουργήσει με τον επιθυμητό τρόπο η 

μέθοδος απεικόνισης.  

Αρκετές προσεγγίσεις πολλών σημείων χρησιμοποιούν τις αρχές του τριγωνισμού 

(triangulation) για την εξαγωγή των πληροφοριών βάθους. Όταν ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος 

φωτογραφίζεται ταυτόχρονα από δύο σημεία χαρακτηρίζεται ως stereo (Σχήμα 4.1). Το κοινό 

σημείο που προκύπτει από τις δύο φωτογραφίες, προέρχεται από την επαλληλία της προβολής 

κάθε σημείου κάθε φωτογραφίας. Με την επανάληψη αυτής της διαδικασίας σχηματίζεται το 

τρισδιάστατο σχήμα του αντικειμένου. Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μόνο δύο 
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φωτογραφίες, καθώς η πύκνωσή τους σίγουρα θα προσφέρει ακριβέστερα και πιο 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή λέγεται δομή από κίνηση (structure-from-

motion, SfM). Ανάλογα με τη μορφή και το είδος του αντικειμένου, αλλάζει και η διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθηθεί κατά το περιμετρικό σκανάρισμά τους από την φωτογραφική 

μηχανή.  

 

Σχήμα 4.1:  Η βασική αρχή της τρισδιάστατης ανακατασκευής μοντέλων (stereo), 

από την επαλληλία δύο σημείων προκύπτει ο τριγωνισμός, (Moons et al., 2008) 

 

4.1.1 Λογισμικό τρισδιάστατης ανακατασκευής μοντέλων Agisoft Metashape 

Για την τρισδιάστατη προσομοίωση - ανακατασκευή των μοντέλων των δοκιμίων της 

παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Agisoft Metashape. Η σύνθεση των εικόνων 

καθώς και η ανακατασκευή των μοντέλων στο εν λόγω λογισμικό πραγματοποιούνται πλήρως 

αυτοματοποιημένα. Η διαδικασία αποτελείται από 4 επιμέρους βήματα: 

• Στο πρώτο στάδιο, εισάγονται οι φωτογραφίες στο λογισμικό, ελέγχονται και αφαιρούνται 

οι περιττές ή εσφαλμένες. Αναζητούνται έπειτα κοινά σημεία σε αυτές και αφού γίνει ταίριασμα 

μεταξύ τους, προσδιορίζεται η θέση της φωτογραφικής μηχανής σε κάθε φωτογραφία και 

γίνονται αυτόματα οι υπολογισμοί των παραμέτρων βαθμονόμησης. Προκύπτει τελικά ένα 

πλήθος σημείων (point cloud), σχετικά αραιό μέχρι στιγμής. 

• Στο επόμενο στάδιο, παράγεται και απεικονίζεται το πυκνό πλήθος σημείων (dense point 

cloud), το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τις θέσεις της κάμερας που έχει προσδιορίσει το 

πρόγραμμα στο προηγούμενο βήμα. 
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• Στο τρίτο στάδιο, παράγεται η επιφάνεια του αντικειμένου, βασισμένη στο πλήθος σημείων 

που έχει προκύψει προηγουμένως, κυρίως όμως στο πυκνό. Σε αυτό το βήμα υλοποιείται επίσης 

ο κάνναβος του τρισδιάστατου υλικού και το ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (Digital Elevation 

Model, DEM), το οποίο αναπαριστά ένα επιφανειακό μοντέλο σαν ένα κανονικό πλέγμα με τις 

τιμές ύψους. 

• Στο τελευταίο στάδιο και αφού έχει διαμορφωθεί η επιφάνεια, μπορεί να δοθεί υφή στο 

αντικείμενο και να παραχθεί ορθομωσαϊκό. Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, μπορεί να 

προβληθεί οποιαδήποτε επιφάνεια του μοντέλου και να εξαχθεί ορθοφωτογραφία. 

Οι απαιτήσεις του λογισμικού, όσον αφορά τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 

λήψη των φωτογραφιών, είναι απλές. Οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι 

κατάλληλη για την δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων, αρκεί να έχει μια καλή ανάλυση. 

Όσο μεγαλύτερη η ανάλυση, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα, αλλά και ο χρόνος επεξεργασίας 

τους. Προτιμώνται απλοί φακοί, χωρίς εστίαση και παραμορφωτικά εφέ. Για αποφυγή θορύβου 

στις εικόνες λόγω συμπίεσής τους, συνίσταται η μορφή TIFF, έναντι των JPG, καθώς και η 

χαμηλότερη δυνατή τιμή ISO. Για όσο το δυνατόν καλύτερα και ακριβέστερα αποτελέσματα, οι 

φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ευκρινείς, αποφεύγοντας θολώματα.  

Βασικό είναι επίσης να χρησιμοποιούνται οι αυθεντικές φωτογραφίες, χωρίς επεξεργασία ή 

περικοπή, για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν μεγάλα 

σφάλματα. Το αντικείμενο ενδιαφέροντος θα πρέπει να καταλαμβάνει την μεγαλύτερη περιοχή 

της εικόνας, χωρίς να παραμορφώνεται. Εάν κάποια σημεία δεν χωράνε στο κάδρο της 

συγκεκριμένης φωτογραφίας, αφήνονται για τη συνέχεια της διαδικασίας και τις επόμενες 

φωτογραφίες. Απαιτείται καλός φωτισμός για καλύτερη ποιότητα αποτελεσμάτων, αλλά όχι 

απευθείας έκθεση του φακού και άρα της εικόνας σε κάποια πηγή φωτός, όπως καλό είναι να 

αποφεύγεται η χρήση φλας. Τέλος, η λήψη των φωτογραφιών δε θα πρέπει να γίνεται από 

κοντινά μεταξύ τους σημεία στρέφοντας την κάμερα, αλλά περιμετρικά του αντικειμένου σε 

σταθερή όσο γίνεται τροχιά, από όσα σημεία κρίνει ο χρήστης ότι καλύπτεται το αντικείμενο 

του. Όσο περισσότερες φωτογραφίες ληφθούν, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει το 

λογισμικό να παράγει ακόμα πιο ολοκληρωμένο κάνναβο και λεπτομερέστερη υφή επιφάνειας.  

Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι η τοποθέτηση σημείων στο 

αντικείμενο, στην επιθυμητή θέση του χρήστη. Προτού εξαχθούν οι ορθοφωτογραφίες, 

επιλέγονται τα σημεία που είναι γνωστή η απόστασή τους σε κάποια πλευρά του αντικειμένου 

και εισάγεται η πραγματική τους απόσταση στο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό πλέον, οι 

ορθοφωτογραφίες έχουν γνωστές συντεταγμένες και συγκεκριμένες διαστάσεις, ίσες με τις 

πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου.  



43 
 

4.2 Διαδικασία ανάλυσης εικόνας 

Η ανάλυση εικόνας είναι ένα ευρέως γνωστό και χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την 

αναγνώριση, την διαφοροποίηση και την ποσοτικοποίηση ποικίλων ειδών εικόνων, από 

ασπρόμαυρες έως έγχρωμες. Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί ραγδαία η χρήση της, καθώς 

εξυπηρετεί πολύ παραπάνω από άλλες μεθόδους, λόγω της άνεσης, της γρήγορης ταχύτητας 

εκτέλεσής της και του χαμηλού κόστους που τη χαρακτηρίζουν. Επίσης, με την ταυτόχρονη 

εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, των εξοπλισμών και των λογισμικών, η ανάλυση 

εικόνας βρίσκει ακόμα πιο πολλές εφαρμογές, σημειώνει μεγάλη πρόοδο στις δυνατότητές της 

και δίνει ακόμα πιο ικανοποιητικά και ακριβή αποτελέσματα (F. Mendoza and R. Lu, 2015). 

Η επεξεργασία εικόνας (image processing) περιλαμβάνει μια σειρά λειτουργιών, για τη 

βελτίωση της ποιότητας μιας ψηφιακής εικόνας, ώστε να αφαιρεθούν σφάλματα, όπως η 

γεωμετρική παραμόρφωση, η λανθασμένη εστίαση, ο επαναλαμβανόμενος θόρυβος, ο 

ανομοιόμορφος φωτισμός και η κίνηση της κάμερας. Η ανάλυση εικόνας (image analysis) είναι 

η διαδικασία διάκρισης των αντικειμένων (περιοχές ενδιαφέροντος), από το παρασκήνιο και η 

παραγωγή ποσοτικών πληροφοριών, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη λήψη 

αποφάσεων. 

Σκοπός αυτής της διαδικασίας γενικά, είναι να βελτιώσει την οπτική ποιότητα μιας εικόνας 

και συνήθως να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες από αυτήν. Οι ενέργειες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε μια τέτοια διαδικασία ομαδοποιούνται σε τρεις υποομάδες (Prats-

Montalban et al. 2011): 

Α. Συμπίεση εικόνας. Μειώνει τις απαιτήσεις μνήμης, καθώς αφαιρεί τις περίσσειες 

πληροφορίες της εικόνας, οι οποίες δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. 

Β. Προεπεξεργασία εικόνας. Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, με μείωση του θορύβου, 

βαθμονόμηση και τυποποίηση εικονοστοιχείων, ενίσχυση της αντίθεσης των απεικονιζόμενων 

αντικειμένων, κάνοντας έτσι πιο αξιόπιστη την ανάλυση που θα ακολουθήσει, βασισμένη σε 

αντικειμενικά κριτήρια. 

Γ. Ανάλυση εικόνας. Επιστρέφει αριθμητικές συνήθως τιμές ή/και γραφικές πληροφορίες για 

τα χαρακτηριστικά της εικόνας, τα οποία είναι κατάλληλα για ταξινόμηση, ανίχνευση λαθών ή 

πρόβλεψη ορισμένων ποιοτικών ιδιοτήτων του αντικειμένου που απεικονίζεται. Ο όρος 

ανάλυση εικόνας χρησιμοποιείται όταν τα εξαγόμενα αποτελέσματα είναι αριθμοί ή αποφάσεις 

και όχι κάποια εικόνα. 

Μια ψηφιακή εικόνα είναι μια αριθμητική δισδιάστατη ή τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός 

πραγματικού φυσικού αντικειμένου ή σκηνής, από την οποία μπορούμε να λάβουμε μια ακριβή 
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χωρική (γεωμετρική) αναπαράσταση, με επαρκή λεπτομέρεια (ανάλυση) για επεξεργασία, 

συμπίεση, αποθήκευση, εκτύπωση και εμφάνιση. Οι εικόνες αυτές είναι ηλεκτρονικά αρχεία τα 

οποία αποτελούνται από διακριτά στοιχεία εικόνας (εικονοστοιχεία ή pixels). Σε κάθε 

εικονοστοιχείο αντιστοιχεί ένα νούμερο, το οποίο είναι η μέση ακτινοβολία (ή φωτεινότητα) 

μιας σχετικά μικρής περιοχής μέσα σε μια σκηνή, που αντιπροσωπεύει το χρώμα ή το επίπεδο 

του γκρι, εάν είναι ασπρόμαυρη η εικόνα, σε ένα μόνο σημείο της εικόνας. 

Η διαδικασία της δημιουργίας ψηφιακών εικόνων λέγεται ψηφιοποίηση (digitization), κατά 

την οποία ένα αναλογικό σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό με χαρτογράφηση της σε πλέγμα και 

κβαντοποίηση του επιπέδου έντασης. Η εικόνα μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια σειρά από 

μικρά τετράγωνα εικονοστοιχεία, τα οποία είναι είτε, λευκά είτε μαύρα (binary), απόχρωσης του 

γκρι (grayscale) ή έγχρωμα, ανάλογα με τον τύπο εικόνας. Κάθε εικονοστοιχείο αναπαρίσταται 

από ένα ή περισσότερα δυαδικά ψηφία, 0 ή 1.  

Το σύστημα απεικόνισης συλλέγει την εισερχόμενη ενέργεια και την συγκεντρώνει σε ένα 

επίπεδο εικόνας. Το μπροστινό μέρος του συστήματος είναι ένας οπτικός φακός που προβάλλει 

την απεικονιζόμενη σκηνή στο εστιακό του επίπεδο. Ο αισθητήρας της κάμερας αποτελείται από 

μια σειρά από φωτοκυψέλες που μετρούν το φως σε διακριτά σημεία, χωρίζοντας το φως αυτό 

με ένα πρίσμα σε τρία επιμέρους συστατικά ή κανάλια χρώματος, σε κόκκινο, πράσινο και μπλε 

(R-red, G-green, B-blue, RGB). Μια εικόνα, όπως απεικονίζεται σε έναν υπολογιστή για 

παράδειγμα, είναι ένα μητρώο δύο διαστάσεων, αποτελούμενο από χιλιάδες ή εκατομμύρια 

εικονοστοιχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει τη δική του διεύθυνση, μέγεθος και αναπαράσταση 

καναλιού σε κλίμακα του γκρι ή έγχρωμο. 

Υπάρχουν τρεις βασικές μετρήσεις για κάθε στατική ψηφιακή εικόνα: χωρική ανάλυση, 

βάθος bit εικονοστοιχείων και χρώμα (Puglia 2000). To bit προκύπτει από τις λέξεις Binary digit 

και σημαίνει δυαδικό ψηφίο, δηλαδή είναι η στοιχειώδης ποσότητα της πληροφορίας που 

μπορεί να αποθηκευτεί. Η ανάλυση ορίζεται ως ο ρυθμός ή ο αριθμός των φορών με τον οποίο 

γίνεται δειγματοληψία μιας εικόνας κατά τη διαδικασία λήψης ή απεικόνισης. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι η συχνότητα των εικονοστοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη 

δειγμάτων αποχρώσεων στο χώρο του αντικειμένου που ψηφιοποιείται. Το βάθος 

εικονοστοιχείων καθορίζει τον αριθμό των αποχρώσεων που μπορούν πραγματικά να 

αναπαρασταθούν από τον όγκο των πληροφοριών που αποθηκεύονται για κάθε εικονοστοιχείο.  

Το χρώμα καθορίζεται από τη γεωμετρία και τις φασματικές κατανομές τριών στοιχείων: της 

πηγής φωτός, της ανακλαστικότητας του δείγματος και της οπτικής ευαισθησίας του 

παρατηρητή. Για την μέτρηση του χρώματος και την αναπαράσταση έγχρωμης εικόνας, τα πιο 

συνηθισμένα συστήματα είναι τα RGB (red-green-blue), HSV (hue-saturation-value), L*a*b*, τα 

οποία γενικά λέγονται χρωματικοί χώροι (color spaces).  
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Συνήθως το χρώμα μετριέται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Poynton, 1995): 

(1) Φωτεινότητα: είναι η ανθρώπινη αίσθηση με την οποία μια περιοχή εμφανίζει 

περισσότερο ή λιγότερο φως. 

(2) Απόχρωση: είναι η ανθρώπινη αίσθηση σύμφωνα με την οποία μια περιοχή φαίνεται να 

είναι παρόμοια με ένα, ή με αναλογία δύο, εκ των αντιληπτών χρωμάτων κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο και μπλε. 

(3) Πολυχρωμία: είναι η ανθρώπινη αίσθηση σύμφωνα με την οποία μια περιοχή φαίνεται 

να εμφανίζει περισσότερο ή λιγότερο την απόχρωση της. 

(4) Φωτισμός: μπορεί να οριστεί ως η αίσθηση της φωτεινότητας μιας περιοχής σε σχέση με 

ένα λευκό αναφοράς στη σκηνή. 

(5) Χρώμα: είναι η χρωματικότητα μιας περιοχής σε σχέση με τη φωτεινότητα ενός λευκού 

αναφοράς. 

(6) Κορεσμός: είναι η χρωματικότητα μιας περιοχής σε σχέση με τη φωτεινότητά της. 

Οι μορφές εικόνας που χρησιμοποιούν RGB για την απεικόνισή τους, είναι 24 bit, 8 bit το 

κάθε κανάλι, δηλαδή η σχετική ένταση χρώματος κόκκινου, πράσινου και μπλε. Μια εικόνα 32 

bit, περιλαμβάνει ένα επιπλέον κανάλι, το Alpha, το οποίο είναι και αυτό 8 bit. Το Alpha 

υποδηλώνει τη διαφάνεια, από αόρατο μέχρι πλήρως αδιαφανές, και αποτελεί μία μέτρηση της 

συνολικής έντασης των εικονοστοιχείων. Οι εικόνες δημιουργούνται συχνά, χρησιμοποιώντας 

ένα επίπεδο φόντου, το οποίο μπορεί να έχει κάποια ή πλήρη διαφάνεια, και ένα επίπεδο 

προσκηνίου, το οποίο μπορεί να έχει μέτρια έως πλήρη αδιαφάνεια, για αυτό και δικαιολογείται 

αυτό το επιπλέον χαρακτηριστικό κανάλι. Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, μπορεί να 

προσθέσει ένα κανάλι άλφα σε μια εικόνα, τροποποιώντας την σε 32 bit. 

4.2.1 Χρωματικοί χώροι (Color spaces) 

Ένας χρωματικός χώρος είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση των χρωμάτων και επιτρέπει 

τον προσδιορισμό των χρωμάτων συνήθως μέσω τριών στοιχείων, των οποίων οι αριθμητικές 

τιμές καθορίζουν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι χρωματικοί χώροι, 

προτείνουν ένα μετρικό σύστημα για τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ των χρωμάτων. 

Σύμφωνα με την τριχρωματική θεωρία, τα τρία ξεχωριστά χρώματα κόκκινο, πράσινο και 

μπλε μπορούν να ταιριάξουν οποιοδήποτε ορατό χρώμα, με βάση τη χρήση τριών χρωματικών 

αισθητήρων του ματιού.  Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι περισσότεροι 

χρωματικοί χώροι υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τρεις παραμέτρους για τον καθορισμό ενός 

χρώματος. Έτσι, ένα χρώμα μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας τρεις συντεταγμένες ή 
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παραμέτρους που περιγράφουν τη θέση του χρώματος εντός του χρωματικού χώρου που 

χρησιμοποιείται. Αυτές οι συντεταγμένες, βέβαια, δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι χρώμα 

είναι αυτό, καθώς αυτό εξαρτάται πλήρως από τον χρωματικό χώρο που χρησιμοποιείται. 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, οι χρωματικοί χώροι χωρίζονται σε 4 επιμέρους 

κατηγορίες: 

Α. Οι πρωταρχικοί χώροι (primary spaces) βασίζονται στην τριχρωματική θεωρία, 

υποθέτοντας ότι είναι δυνατό να αναπαρασταθεί οποιοδήποτε χρώμα με την ανάμειξη 

κατάλληλων ποσοτήτων των τριών βασικών χρωμάτων, κόκκινο, πράσινο και μπλε, δηλαδή των 

πιο κοντινών χρωμάτων στην αντίληψη του ανθρώπινου ματιού. Ο βασικότερος τέτοιος χώρος 

είναι ο RGB. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι οθόνες λειτουργούν με εικόνες RGB. 

Β. Οι χώροι φωτεινότητας - χρωματισμού (luminance - chrominance spaces) χαρακτηρίζονται 

από ένα στοιχείο που αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα και από δύο άλλα για τη χρωματικότητα. 

Ο πιο διαδεδομένος τέτοιος χώρος είναι ο L*a*b*, μιας και τα αποτελέσματά του ταιριάζουν 

πολύ με αυτά της ανθρώπινης αντίληψης, και εξαρτώνται επίσης λιγότερο από τον φωτισμό. Το 

L αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα (luminance - lightness) και κυμαίνεται από 0 (μαύρο) έως 100 

(άσπρο), το a από πράσινο (αρνητικά του άξονα), έως κόκκινο (θετικά του άξονα) και το b από 

μπλε (αρνητικά του άξονα), έως κίτρινο (θετικά του άξονα). Ο χώρος αυτός έχει λειτουργία 

διόρθωσης για χρωματική προσαρμογή στο λευκό σημείο και προορίζεται για έγχρωμες οθόνες 

αντικειμένων. 

Γ. Οι αντιληπτικοί χώροι (perceptual spaces) στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση της 

υποκειμενικής ανθρώπινης χρωματικής αντίληψης, χρησιμοποιώντας την ένταση, την 

απόχρωση και τον κορεσμό. Το ανθρώπινο μάτι δεν αντιλαμβάνεται άμεσα το χρώμα ως 

συνδυασμό τιμών τριδιέγερσης, που σχετίζονται με τα κύρια χρώματα, αλλά σύμφωνα με πιο 

υποκειμενικές οντότητες που σχετίζονται με τη φωτεινότητα, την απόχρωση και τον κορεσμό. 

Επομένως, πολλοί χρωματικοί χώροι ποσοτικοποιούν το χρώμα σύμφωνα με αυτά τα 

αντιληπτικά δεδομένα και ομαδοποιούνται στους αντιληπτικούς χώρους. Αυτή η προσέγγιση 

επιτρέπει μια επαρκή επικοινωνία μεταξύ της ανθρώπινης όρασης και της τεχνολογίας, για την 

περιγραφή των χρωμάτων. Ο πιο γνωστός αντιληπτικός χώρος, προσανατολισμένος στο χρήστη, 

ο οποίος επίσης χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη εργασία, είναι ο HSV (απόχρωση – 

κορεσμός - τιμή). Εκφράζει το χρώμα σε τρία στοιχεία, από 0 έως 1. H απόχρωση διακρίνεται 

μεταξύ των αντιληπτών χρωμάτων, όπως κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε, ο κορεσμός 

αναφέρεται στο πόσο φως είναι συγκεντρωμένο σε κάθε συγκεκριμένο μήκος κύματος της 

απόχρωσης και η τιμή αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό, το εύρος του οποίου (από 0 έως 100) 

μπορεί να θεωρηθεί ως η ποσότητα φωτός που φωτίζει ένα χρώμα. 
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Δ. Οι ανεξαρτήτων αξόνων χώροι (independent axis spaces), που προκύπτουν από 

διαφορετικές στατιστικές μεθόδους, οι οποίες παρέχουν όσο το δυνατόν λιγότερο 

συσχετισμένες συνιστώσες. 

 

 

Σχήμα 4.2: Γραφική αναπαράσταση του χρωματικού χώρου RGB (K.Moreland) 

 

 

Σχήμα 4.3: Γραφική αναπαράσταση του χρωματικού χώρου L*a*b* (αριστερά), 

γραφική αναπαράσταση του χρωματικού χώρου HSV (δεξιά), (Bora et al., 2015) 
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4.2.2 Tμηματοποίηση εικόνας (Image segmentation) 

Η τμηματοποίηση εικόνας είναι η πιο απαιτητική φάση της έρευνας για την επεξεργασία 

εικόνας, καθώς τα δεδομένα που θα εξαχθούν στη συνέχεια, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

την ακρίβεια αυτής της λειτουργίας. Σε γενικές γραμμές, η τμηματοποίηση εικόνας μπορεί να 

οριστεί ως το πρόβλημα της κατάτμησης μιας δεδομένης εικόνας, σε έναν αριθμό ομοιογενών 

τμημάτων, έτσι ώστε η ένωση οποιωνδήποτε δύο γειτονικών τμημάτων, να αποδίδει ένα 

ετερογενές τμήμα.  

Ο κύριος στόχος της είναι να χωρίσει την εικόνα σε περιοχές που έχουν ισχυρή συσχέτιση με 

τα αντικείμενα, τα οποία παρατηρούνται από έναν έγχρωμο αισθητήρα ή κάμερα, αναλύοντας 

τα χρώματα των εικονοστοιχείων. Το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης είναι μια εικόνα, στην 

οποία κάθε εικονοστοιχείο, συσχετίζεται με μια ετικέτα που αντιστοιχεί σε μια περιοχή. Οι 

έγχρωμες εικόνες επιτρέπουν πιο αξιόπιστη τμηματοποίηση από ότι οι εικόνες σε κλίμακα του 

γκρι, όπως επίσης, το τμηματοποιημένο αποτέλεσμα της έγχρωμης είναι πιο κοντά σε αυτό που 

αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι (Bora et al., 2015). Μετά τη διαδικασία τμηματοποίησης 

εικόνας, η τελική εικόνα δεν θα πρέπει να έχει πολύ θόρυβο, καθώς διαφορετικά, θα 

παρεμποδίσει τη διαδικασία ανάλυσης εικόνας. 

Η τμηματοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με τρεις διαφορετικές τεχνικές: thresholding 

(κατώτατο όριο), τμηματοποίηση βάσει ακμών και τμηματοποίηση βάσει περιοχής (Sonka et al. 

1999).  

• Το thresholding ή global thresholding είναι μια απλή και γρήγορη τεχνική για τον 

χαρακτηρισμό περιοχών εικόνας, με βάση τη σταθερή ανακλαστικότητα ή την απορρόφηση 

φωτός των επιφανειών τους.  

• Η τμηματοποίηση βάσει ακμών, βασίζεται στην ανίχνευση ακμών από κάποιους εντοπιστές, 

οι οποίοι διακρίνουν τις έντονες ασυνέχειες στο επίπεδο του γκρι, το χρώμα, την υφή κ.λπ., στην 

εικόνα. Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά ευαίσθητη στην ύπαρξη θορύβου στις εικόνες, για το λόγο 

αυτό πολλοί πρώτα εφαρμόζουν φίλτρα βελτίωσης.  

• Η τμηματοποίηση βάσει περιοχής περιλαμβάνει την ομαδοποίηση παρόμοιων 

εικονοστοιχείων, για τον σχηματισμό περιοχών που αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα 

αντικείμενα μέσα στην εικόνα. Το χρώμα ενός εικονοστοιχείου συγκρίνεται με το χρώμα των 

ήδη (αλλά όχι απαραίτητα) ολοκληρωμένων γειτονικών περιοχών. Εάν το χρώμα του και το 

χρώμα μιας γειτονικής περιοχής σε εξέλιξη είναι αρκετά κοντά, τότε το εικονοστοιχείο 

προστίθεται σε αυτήν την περιοχή και το χρώμα της ενημερώνεται. Η τμηματοποιημένη εικόνα 

μπορεί στη συνέχεια να αναπαρασταθεί ως όριο ή ως περιοχή. Η αναπαράσταση ορίων είναι 

κατάλληλη για ανάλυση των χαρακτηριστικών μεγέθους και σχήματος, ενώ η αναπαράσταση 
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περιοχής, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της υφής και των ελαττωμάτων 

της (Brosnan and Sun 2004).  

Ένας άλλος διαχωρισμός των περιοχών τμηματοποίησης, πραγματοποιείται με δύο 

επιμέρους προσεγγίσεις (Cheng et al., 2001): η πρώτη προσέγγιση, υποθέτει ότι οι γειτονικές 

περιοχές που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αντικείμενα, παρουσιάζουν τοπικές ασυνέχειες 

χρωμάτων στα όριά τους, ενώ η δεύτερη προσέγγιση, προϋποθέτει ότι μια περιοχή είναι ένα 

υποσύνολο συνδεδεμένων εικονοστοιχείων, που μοιράζονται παρόμοιες ιδιότητες χρώματος, 

συνήθως όταν αυτά έχουν ομογενή χρώματα.  

Ανεξαρτήτως των κριτηρίων για την εκτίμηση της ποιότητας και της ακρίβειας της 

τμηματοποίησης εικόνας, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως οι χρωματικοί χώροι που 

χρησιμοποιούνται, επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό όλες οι εικόνες που 

επεξεργάζονται να προσαρμοστούν σε έναν μόνο χρωματικό χώρο, συνεπώς απαιτείται 

εκτίμηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εικόνας, του πιο κατάλληλου χώρου, με σκοπό την 

πιο αποτελεσματική τμηματοποίηση (Busin, Vandebroucke and Macaire, 2008). Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι διαφορετικοί χρωματικοί χώροι, παρουσιάζουν πληροφορίες χρώματος, με 

διαφορετικούς τρόπους, που κάνουν ορισμένους υπολογισμούς πιο βολικούς και παρέχουν 

επίσης, έναν τρόπο εντοπισμού χρωμάτων, που είναι πιο διαισθητικός (Bora et al., 2015). 

4.3 Ποσοτικοποίηση βαθμού ρωγμάτωσης πετρώματος (δείκτες Ρ) 

Στα άρρηκτα πετρώματα η διαδικασία θραύσης χωρίζεται σε επιμέρους στάδια, βάσει των 

χαρακτηριστικών τάσης – παραμόρφωσης του πετρώματος. Τα στάδια αυτά σύμφωνα με τους 

Walsh and Brace (1964) και Bieniawski (1967), είναι τα εξής: κλείσιμο των μικρορωγματώσεων 

(Crack closure), άρρηκτη φάση πετρώματος - ελαστική συμπεριφορά (Linear elastic 

deformation), έναρξη και ευσταθής διάδοση μικρορωγμάτωσης (Crack initiation and stable crack 

growth), κρίσιμη απελευθέρωση ενέργειας και ασταθής ανάπτυξη μικρορωγματωσης (Critical 

energy release and unstable crack growth) και τέλος, θραύση (Failure). Σύμφωνα με τους Martin 

and Chandler (1994), η αντοχή του πετρώματος δεν είναι μόνο ιδιότητα του υλικού, αλλά 

εξαρτάται και από τις συνθήκες φόρτισης, όπως η ταχύτητα επιβολής φορτίου, ωστόσο τα 

σημεία έναρξης της μικρορωγμάτωσης (crack initiation) και έναρξης της ασταθούς ανάπτυξης 

μικρορωγμάτωσης (crack damage) είναι ανεξάρτητα από τις συνθήκες φόρτισης. Στη διαδικασία 

ανάπτυξης ρωγμάτωσης, σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η κλίμακα του δείγματος, καθώς σε 

εργαστηριακά πειράματα αναπτύσσονται πολύ διαφορετικές ρωγμές, σε σχέση με αυτές που 

αναπτύσσονται στην επί τόπου παρατήρηση βραχομάζας.  

H μικρορωγμάτωση είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι δεσμοί του πετρώματος σπάνε, 

καθώς νέες ή υπάρχουσες μικρορωγμές διαδίδονται στο υλικό. Η έναρξη, διάδοση και 
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συνένωση των μικρορωγμών, έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση της αντοχής του υλικού, 

οδηγώντας το τελικά στη θραύση. Στα περισσότερα πετρώματα, η θραύση είναι ψαθυρή και 

συνεπώς οι μηχανισμοί και οι συνθήκες έναρξης και διάδοσης των μικρορωγμών είναι 

αξιοσημείωτοι.  

Στα bimrocks, η ρωγμάτωση διαφέρει από αυτή του άρρηκτου πετρώματος, λόγω της 

ύπαρξης του συνδετικού υλικού, το οποίο είναι χαμηλότερης αντοχής και πιο επιρρεπές σε 

διάνοιξη και διάδοση ρωγματώσεων. Επίσης, η επαφή των τεμαχών με το συνδετικό υλικό, 

αποτελεί σημείο αδυναμίας, στο οποίο ευνοείται η διάνοιξη και διάδοση ρωγμών. Και σε αυτά 

τα πετρώματα όμως, η θραύση είναι ψαθυρή, οπότε η προσέγγιση της διαδικασίας και 

αποτύπωσης της ρωγμάτωσής τους, ακολουθεί παρόμοια βήματα με αυτά του άρρηκτου 

πετρώματος.  

Η αποτύπωση και ποσοτικοποίηση του βαθμού ρωγμάτωσης στην εξωτερική επιφάνεια 

δοκιμίων του υλικού, πραγματοποιείται με τη χρήση δεικτών. Στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες P10, P11, P20, P22. Οι δείκτες P10 και P11 αποτελούν 

γραμμικούς δείκτες μέτρησης, ενώ οι υπόλοιποι δύο, χωρικούς.  

• Δείκτης P10: εκφράζει την πυκνότητα των ρωγμών ανά μέτρο μήκους γραμμών χάραξης και 

ορίζεται ως ο αριθμός σημείων τομής γραμμών χάραξης – ρωγμών, προς το μήκος των γραμμών 

χάραξης. 

• Δείκτης P11: ορίζεται ως το κλάσμα του πάχους των ρωγμών, προς το μήκος των γραμμών 

χάραξης. 

• Δείκτης P20: εκφράζει την πυκνότητα των ρωγμών στο εμβαδόν του δοκιμίου και ορίζεται 

ως ο αριθμός σημείων τομής γραμμών χάραξης – ρωγμών, προς το συνολικό εμβαδόν του 

δοκιμίου. 

• Δείκτης P22: ορίζεται ως το εμβαδόν των ρωγμών και κενών, προς το συνολικό εμβαδόν του 

δοκιμίου. 

Για τον υπολογισμό αυτών των δεικτών, ακολουθείται η διαδικασία ανάλυσης εικόνας, 

δίνεται όμως, όλη η βαρύτητα στην απεικόνιση των ρωγμών στην εικόνα που προκύπτει από την 

επεξεργασία. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία των Dershowitz & Herda (1992), δηλαδή 

η σχεδίαση οριζόντιων γραμμών χάραξης (scanlines), ανά ίσες αποστάσεις στην εικόνα με τις 

αποτυπωμένες ρωγμές και κενά. Η επιλογή του αριθμού γραμμών δεν είναι συγκεκριμένη, αλλά 

προτιμάται σχετικά μεγάλος αριθμός, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση όλων των 

σημείων ενδιαφέροντος. Βέβαια, ένα βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η 

αποτύπωση πραγματοποιείται μόνο για επιφανειακές ρωγμές και κενά. 
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5. Μεθοδολογία – Ανάπτυξη αλγορίθμων 

5.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται αναλυτικά, η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα διπλωματική εργασία στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΜΠ, για την ποσοτικοποίηση των 

δομικών χαρακτηριστικών των τεκτονισμένων ασβεστόλιθων της Λευκάδας, από τα δοκίμια των 

περιοχών Εγκρεμνοί, Πευκούλια και Απόλπαινα. Από τους Εγκρεμνούς, ελήφθησαν 13 δοκίμια, 

από τα Πευκούλια 18 και από την Απόλπαινα 14. Όσον αφορά τη δειγματοληψία των τεμαχών, 

πραγματοποιήθηκε σημαντική προσπάθεια να παραμείνουν άθικτα ή να αλλοιωθούν όσο το 

δυνατόν λιγότερο κατά την απόσπασή τους και τη μεταφορά τους στο εργαστήριο, ώστε να είναι 

όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται του γεωυλικού στη φύση, δηλαδή να μην έχουν διαταραχθεί.  

 

Σχήμα 5.1: Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης τεμαχών και 

συνδετικού υλικού των δοκίμων από τους Εγκρεμνούς και τα Πευκούλια 
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5.2 Μεθοδολογία (Τρισδιάστατη προσομοίωση, Επεξεργασία εικόνων) 

Τα δοκίμια από τις τρεις περιοχές μελέτης φωτογραφήθηκαν στο εργαστήριο Τεχνικής 

Γεωλογίας και Βραχομηχανικής του Τομέα Γεωτεχνικής, από όλες τις πλευρές, πολλαπλώς, για 

να παραχθούν στη συνέχεια τα τρισδιάστατα μοντέλα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε 

πριν την εκτέλεση των δοκιμών μονοαξονικής θλίψης. Επιπλέον, μετρήθηκαν όλες οι διαστάσεις 

τους, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και υπολογίστηκαν τα εμβαδά των επιφανειών 

τους, ώστε στη συνέχεια να βαθμονομηθούν τα ψηφιακά μοντέλα.  

Η ονομασία των δοκιμίων προκύπτει: 1. από τα αρχικά γράμματα της εκάστοτε περιοχής (Ε 

για Εγκρεμνούς, Α για Απόλπαινα και Π για Πευκούλια) 2. από μπλοκ από το οποίο έγινε η 

δειγματοληψία (Α, Β, Γ κλπ.) και 3. από μία αύξουσα αρίθμηση για τα δοκίμια που προέρχονται 

από το ίδιο μπλοκ. Για παράδειγμα, το δοκίμιο ΕΒ3 αποτελεί το 3ο δοκίμιο, από το Β μπλοκ της 

περιοχής των Εγκρεμνών. 

 

Σχήμα 5.2: Οι διαστάσεις των δοκιμίων που μετρούνται πριν την επεξεργασία 

 

Για κάθε ένα από τα δοκίμια, τουλάχιστον πενήντα φωτογραφίες, οι οποίες είχαν ληφθεί 

περιμετρικά του δοκιμίου, αλλά και από την πάνω πλευρά του, εισήχθησαν στο λογισμικό 

Agisoft Metashape (V1.5.2). Στην παρακάτω εικόνα (Σχήμα 5.3), φαίνεται μία τυχαία θέση λήψης 

ενός δοκιμίου από τους Εγκρεμνούς (ΕΑ3). 

 

https://www.agisoft.com/
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Σχήμα 5.3: Ενδεικτική φωτογραφία του δοκιμίου ΕΑ3, για την εισαγωγή στο 

λογισμικό τρισδιάστατης ανακατασκευής 

 

Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1. Οι 

φωτογραφίες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο λογισμικό, λόγω θολότητας, θορύβου, 

σύγχυσης με το φόντο κλπ., απορρίφθηκαν, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η ένωση των 

υπόλοιπων φωτογραφιών.  

Παρακάτω, περιγράφονται τα βήματα που εκτελεί το λογισμικό για την ανακατασκευή ενός 

δοκιμίου, στην προκειμένη περίπτωση του ΕΑ3.  

Αρχικά, προκύπτει το νέφος σημείων (point cloud) (Σχήμα 5.4), δηλαδή το πλήθος των κοινών 

σημείων που εντοπίζονται και ενώνονται από τις φωτογραφίες. Σε αυτό το σημείο 

απορρίπτονται περιττά στοιχεία, που πιθανόν έχουν ληφθεί υπόψη στο φόντο του 

αντικειμένου, έτσι ώστε να απομονωθεί το κυβικό δοκίμιο. Στη συνέχεια, κατασκευάζεται ένα 

πολύ πυκνότερο δίκτυο σημείων του δοκιμίου (dense cloud) (Σχήμα 5.5), για την ορθότερη και 

αναλυτικότερη προσέγγιση της επιφάνειας και της υφής του. Στο επόμενο στάδιο, το δοκίμιο 

αποκτά την επιφάνεια που έχει και το πραγματικό δοκίμιο (Σχήμα 5.6), χρησιμοποιώντας την 

πύκνωση που έχει γίνει στο προηγούμενο βήμα, παίρνοντας όλες τις λεπτομέρειες από την 

ανάλυση των φωτογραφιών. Τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του μοντέλου, 
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ορίζονται τα γνωστά από πριν σημεία, όπως έχουν μετρηθεί και σημαδευτεί πάνω σε μία 

πλευρά του δοκιμίου (Σχήμα 5.7). Για τη βαθμονόμηση του τρισδιάστατου μοντέλου, 

τοποθετούνται δύο στίγματα κατά τη λήψη των φωτογραφιών του δοκιμίου, σε γνωστή 

απόσταση, με σκοπό στη συνέχεια, στο λογισμικό να μπορούν να αποδοθούν οι πραγματικές 

διαστάσεις του δοκιμίου και οι ορθοφωτογραφίες να έχουν συντεταγμένες, όπως είναι άλλωστε 

και ο απώτερος στόχος της διαδικασίας μοντελοποίησης. 

Το αποτέλεσμα, μετά και την εξαγωγή ορθοφωτογραφιών κάθε πλευράς από το 

τρισδιάστατο μοντέλο, φαίνεται στο Σχήμα 5.8. Η προηγούμενη εικόνα, αφού περικοπεί για να 

απομονωθεί μόνο η καθαρή πλευρά χωρίς καθόλου περιθώριο, δίνει την τελική 

ορθοφωτογραφία (Σχήμα 5.9), που πλέον μπορεί να προχωρήσει στην περαιτέρω επεξεργασία 

και ανάλυση. 

 

 

Σχήμα 5.4: Νέφος σημείων (Point cloud) από την ένωση των φωτογραφιών του 

δοκιμίου, στο Agisoft Metashape 
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Σχήμα 5.5: Πυκνό δίκτυο σημείων του δοκιμίου (Dense cloud) 

 

Σχήμα 5.6: Tiled model, πρόσδοση ρεαλιστικής υφής στο μοντέλο 
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Σχήμα 5.7: Ορισμός γνωστών σημείων και απόστασης για απόδοση διαστάσεων 

δοκιμίου 

 

.  

Σχήμα 5.8: Το αποτέλεσμα μετά την λήψη ορθοφωτογραφιών από το 

τρισδιάστατο μοντέλο ΕΑ3. 
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Σχήμα 5.9: Περικομμένες ορθοφωτογραφίες του ΕΑ3 για περαιτέρω ανάλυση. 

 

Πλέον, οι ορθοφωτογραφίες, των πλευρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

ομαδοποιούνται ανά δοκίμιο και ταξινομούνται. Στη συνέχεια, με το πρόγραμμα επεξεργασίας 

φωτογραφιών PhotoScape X (Σχήμα 5.10), τονίζονται οι αντιθέσεις των τεμαχών με το συνδετικό 

υλικό και διορθώνεται ο φωτισμός και το χρώμα, με βελτίωση της ορθοφωτογραφίας. 

 

 

Σχήμα 5.10: Προεπεξεργασία ορθοφωτογραφιών στο PhotoScape X 
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Το επόμενο βήμα, είναι η μέτρηση του ύψους και του πλάτους της ορθοφωτογραφίας κάθε 

πλευράς του δοκιμίου με το πρόγραμμα CloudCompare. Πρώτα, μετριέται η φωτογραφία που 

έχει τις μη περικομμένες διαστάσεις του δοκιμίου, έτσι ώστε να συγκριθούν με τις πραγματικές 

μετρημένες, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αφού προκύψει ταύτιση αυτών, μετριούνται οι 

διαστάσεις του τελικού περικομμένου αποτελέσματος μετά και την προεπεξεργασία (Σχήμα 

5.11).  

 

Σχήμα 5.11: Μέτρηση των διαστάσεων της ορθοφωτογραφίας στο CloudCompare 

 

5.2 Ποσοτικοποίηση τεμαχών και συνδετικού υλικού μέσω ανάπτυξης 
αλγορίθμων στο λογισμικό Matlab (Mathworks) 

Η διαδικασία συνεχίζεται με την ανάπτυξη κατάλληλου αλγορίθμου, με σκοπό την 

ποσοτικοποίηση των τεμαχών κάθε πλευράς, όλων των δοκιμίων. Για αυτή την ανάλυση, 

χρησιμοποιείται το λογισμικό Matlab (Mathworks), καθώς είναι σχετικά απλό στη χρήση του και 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διαδικασίας ποσοτικοποίησης της μελέτης.  

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4.2, οι ορθοφωτογραφίες εφόσον έχουν 

επεξεργαστεί σε άλλο λογισμικό, το οποίο τις έχει μετατρέψει σε 32 bit, απαιτείται να 

μετατραπούν ξανά σε 24 bit, για την λιγότερο σύνθετη απεικόνιση σε RGB, ώστε να είναι 

συμβατές με το χρωματικό thresholder του Matlab. Αυτό, επιτυγχάνεται με τον αλγόριθμο 

multiplane, ο οποίος τροποποιεί το μητρώο των εικονοστοιχείων της εικόνας, αφαιρώντας το 

επιπλέον κανάλι, αποθηκεύοντας τη νέα εικόνα.  

https://www.mathworks.com/
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Το επόμενο στάδιο είναι η εκτέλεση του χρωματικού thresholder του Matlab. Εκεί, 

φορτώνεται η ορθοφωτογραφία των 24 bit και επιλέγεται ένας χρωματικός χώρος εκ των RGB, 

HSV, YCbCr και L*a*b*, για την τμηματοποίηση της εικόνας (Σχήμα 5.12). Αφού επιλεγούν οι 

τιμές των επιμέρους παραμέτρων του χρωματικού χώρου που επιλέχθηκε, με όσο το δυνατόν 

καλύτερη οπτική κάλυψη του συνδετικού υλικού, διαχωρίζοντας το συνδετικό υλικό από τα 

τεμάχη της πλευράς του δοκιμίου, εξάγεται η δυαδική εικόνα (binary image). Σε περίπτωση που 

ο επιλεγμένος χρωματικός χώρος δεν ικανοποιεί τις οπτικές απαιτήσεις κάλυψης και ακριβούς 

αποτύπωσης των δομικών στοιχείων του δοκιμίου, επιλέγεται διαφορετικός χώρος, μέχρι να 

προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα του χρήστη. 

 

 

Σχήμα 5.12: Επιλογή χρωματικού χώρου στο Matlab 
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Σχήμα 5.13: Επιλογή τιμών RGB για δημιουργία δυαδικής εικόνας στο Matlab 

 

 

Σχήμα 5.14: Επιλογή τιμών HSV 
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Σχήμα 5.15: Επιλογή τιμών YCbCr 

 

 

Σχήμα 5.16: Επιλογή τιμών L*a*b* 
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Για τη συγκεκριμένη πλευρά του δοκιμίου ΕΑ3, καθώς όλοι οι χρωματικοί χώροι εμφανίζουν 

παρόμοια αποτελέσματα, επελέγη ο YCbCr, με τιμές παραμέτρων Y = 85/255, Cb = 116/255, Cr 

= 0/132. Το αποτέλεσμα της τμηματοποίσης φαίνεται στο Σχήμα 5.17. 

 

Σχήμα 5.17: Δυαδική εικόνα (binary image), έπειτα από τμηματοποίση της 

ορθοφωτογραφίας σε χρωματικό χώρο YCbCr 

 

Σε αυτό το σημείο, αφού η εικόνα είναι στην τελική της μορφή, μετά από όλη την 

επεξεργασία, εισάγεται στον αλγόριθμο ποσοτικοποίησης τεμαχών – συνδετικού υλικού. Ο 

αλγόριθμος αυτός παίρνει ως δεδομένα τη δυαδική εικόνα που έχει προκύψει στο πρόγραμμα 

από το προηγούμενο βήμα, καθώς και τις διαστάσεις που έχουν μετρηθεί στο CloudCompare. Η 

πρώτη εντολή του αλγορίθμου  αφορά την  αφαίρεση των πολύ μικρών εικονοστοιχείων που 

θεωρούνται θόρυβος (Σχήμα 5.18). Ο χρήστης ορίζει το μέγεθος κάτω από το οποίο επιθυμεί να 

αφαιρεθούν τα μικρά σημάδια. 

 

 

Σχήμα 5.18: Αφαίρεση των μικρών εικονοστοιχείων – θορύβου 
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Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εμβαδό της πλευράς του δοκιμίου και τα εικονοστοιχεία που 

αποτελούν την κάθε διάσταση. Έπειτα, διαχωρίζονται τα εικονοστοιχεία, ανάλογα με το αν είναι 

μαύρα (0) ή λευκά (1), διαμορφώνοντας νέα μητρώα για το συνδετικό υλικό και τα τεμάχη 

αντίστοιχα. Για να προκύψουν τα ποσοστά του κάθε δομικού στοιχείου, διαιρείται το μητρώο 

του καθενός, με το συνολικό εμβαδό της πλευράς. Προκύπτουν επίσης, οι επιφάνειες που 

καλύπτει το καθένα στη συνολική επιφάνεια της πλευράς. 

 

 

 

Σχήμα 5.19: Τα αποτελέσματα και η επεξήγηση των δεικτών τους, μετά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου ποσοτικοποίησης συνδετικού υλικού και τεμαχών στο 

Matlab, για τη μία πλευρά του δοκιμίου ΕΑ3 

 

Στον παρακάτω πίνακα (5.1), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για όλες τις πλευρές του 

δοκιμίου ΕΑ3, αυτές που εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν (οι 3 από τις 4). Το επιθυμητό στοιχείο από 

αυτή τη διαδικασία, είναι τα ποσοστά του συνδετικού υλικού και των τεμαχών σε όλο το δείγμα.  
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Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης χαρακτηριστικών δοκιμίου ΕΑ3 

 

Σε ορισμένα δοκίμια, η βασική επεξεργασία δεν ήταν δυνατό να προσφέρει σημαντικό και 

ικανοποιητικό χρωματικό διαχωρισμό των δομικών στοιχείων (για παράδειγμα, δοκίμιο ΕΒ6 

Σχήμα 5.20), και έτσι, ο διαχωρισμός μέσω του thresholder (Matlab), δεν κρίθηκε 

ικανοποιητικός. Για το λόγο αυτό, στα συγκεκριμένα δοκίμια, πραγματοποιήθηκε χρήση του 

λογισμικού Adobe Photoshop, όπου χειροκίνητα, διαχωρίζονταν οι περιοχές με οπτική εκτίμηση, 

κάνοντας πιο σκούρα τα σημεία όπου υπάρχει συνδετικό υλικό (Σχήμα 5.21). Η εικόνα έτσι, 

μπορούσε πλέον εύκολα να χρησιμοποιηθεί στο thresholder της Matlab και να προκύψουν πολύ 

ακριβή αποτελέσματα στη δυαδική της μορφή (Σχήμα 5.22). 

 

Σχήμα 5.20: Παράδειγμα φωτογραφίας που χρειάζεται χειροκίνητη επεξεργασία 

για διαχωρισμό τεμαχών και συνδετικού υλικού 

EA3 Πλευρά 1 Πλευρά 2 Πλευρά 3
Συνολικό 

δοκίμιο

Πλάτος πλευράς L (cm) 9.26 7.1 8.65 25.01

Ύψος πλευράς H (cm) 8.74 7.37 8.32 24.43

Ποσοστό συνδετικού υλικού (Matrix 

Percentage) MP (%)
10.9% 15.1% 5.4% 10.4%

Ποσοστό τεμαχών (Grains 

Percentage) GP (%)
89.1% 84.9% 94.6% 89.5%

Εμβαδό συνδετικού υλικού (Matrix 

Area) MA (cm2)
8.785 7.92 3.86 20.57

Εμβαδό τεμαχών (Grains Area) GA 

(cm2)
72.147 44.41 68.11 184.67

Συνολικό εμβαδό πλευράς Α 80.93 52.33 71.97 205.23

Έλεγχος συνολικού εμβαδού με 

πολλ/μό διαστάσεων Β
80.93 52.33 71.97 205.23

Αναλογία Α/Β 1.00 1.00 1.00 1.00

Χρωματικός χώρος LAB YCbCr RGB

https://www.adobe.com/products/photoshop.html
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Σχήμα 5.21: Επεξεργασία προβληματικών φωτογραφιών στο Adobe Photoshop, 

για διαχωρισμό συνδετικού υλικού δοκιμίων 

 

 

Σχήμα 5.22: Δυαδική εικόνα του δοκιμίου ΕΒ6, μετά την επεξεργασία της στο 

Adobe Photoshop 



66 
 

 

Σχήμα 5.23: Δυαδική εικόνα του δοκιμίου ΕΒ6, χωρίς την επεξεργασία της στο 

Adobe Photoshop 

 

Με την ίδια μεθοδολογία με παραπάνω, προέκυψαν και τα αποτελέσματα για τα Πευκούλια. 

Στα ακόλουθα σχήματα, φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα από το δοκίμιο ΠΓ1. 

 

 

Σχήμα 5.24: Επεξεργασμένη ορθοφωτογραφία πλευράς του δοκιμίου ΠΓ1 
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Μετά την εισαγωγή της παραπάνω ορθοφωτογραφίας (Σχήμα 5.24) στο Matlab, με τιμές 

χρωματικού χώρου RGB, R = 107/255, G = 112/255, B = 101/255 και διαστάσεις L = 7.36 cm και 

H = 6 cm, προκύπτει η δυαδική εικόνα του Σχήματος 5.25, ενώ στον Πίνακα 5.2, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα όλων των πλευρών του δοκιμίου. 

 

Σχήμα 5.25: Δυαδική εικόνα του δοκιμίου ΠΓ1 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης χαρακτηριστικών δοκιμίου ΠΓ1 

 

ΠΓ1 Πλευρά 1 Πλευρά 2 Πλευρά 3 Πλευρά 4
Πάνω 

πλευρά

Συνολικό 

δοκίμιο

Πλάτος πλευράς L (cm) 7.36 4 7.22 2.51 7 28.09

Ύψος πλευράς H (cm) 6 7.1 4.3 3.63 7.27 28.30

Ποσοστό συνδετικού υλικού 

(Matrix Percentage) MP (%)
59.8% 74.8% 71.1% 56.3% 74.5% 67.3%

Ποσοστό τεμαχών (Grains 

Percentage) GP (%)
40.2% 25.2% 28.9% 43.7% 25.5% 32.7%

Εμβαδό συνδετικού υλικού (Matrix 

Area) MA (cm2)
26.4 21.24 22.07 5.13 37.93 112.77

Εμβαδό τεμαχών (Grains Area) GA 

(cm2)
17.76 7.16 8.98 3.98 12.96 50.84

Συνολικό εμβαδό πλευράς Α 44.16 28.40 31.05 9.11 50.89 163.61

Έλεγχος συνολικού εμβαδού με 

πολλ/μό διαστάσεων Β
44.16 28.40 31.05 9.11 50.89 112.72

Αναλογία Α/Β 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.45

Χρωματικός χώρος RGB RGB RGB RGB RGB
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5.3 Ποσοτικοποίηση του βαθμού ρωγμάτωσης μέσω ανάπτυξης αλγορίθμων στο 
λογισμικό Matlab (Mathworks)  

Για την ποσοτικοποίηση του βαθμού ρωγμάτωσης της εξωτερικής επιφάνειας των δοκιμίων 

από τα Πευκούλια και την Απόλπαινα, έχουν επίσης προηγηθεί οι διαδικασίες του κεφαλαίου 

5.1, δηλαδή η τρισδιάστατη προσομοίωση των μοντέλων, η προεπεξεργασία των εικόνων και η 

μέτρηση των διαστάσεών τους.  

Λόγω της χαμηλής διαφοροποίησης στη χρωματική πληροφορία των ρωγμών και του 

άρρηκτου υλικού, η ποσοτοκοποίηση της ρωγμάτωσης περιελάβανε μία χειροκίνητη διαδικασία 

πριν την εισαγωγή των ορθοφωτογραφίων στο λογισμικό Matlab. Η διαδικασία αυτή αφορά τον 

εντοπισμό και την επισήμανση των ρωγμών στο λογισμικό Adobe Photoshop. 

Εκτός από τις ρωγμές, λαμβάνονται, επίσης, υπόψη τα μεγάλα κενά των δοκιμίων, που 

ενδεχομένως να σχετίζονται με εσωτερική ρωγμάτωση και απομειώνουν τις μηχανικές ιδιότητες 

του υλικού. Στα παρακάτω σχήματα (5.27, 5.28, 5.29), φαίνεται η διαδικασία που ακολουθείται, 

από την επεξεργασμένη ορθοφωτογραφία, την μετατροπή της σε 24 bit με τον αλγόριθμο 

multiplane, την δημιουργία της δυαδικής εικόνας με τον κατάλληλο χρωματικό χώρο και τον 

καθαρισμό της από τα μικρά εικονοστοιχεία, που αποτελούν είτε μικρά κενά, είτε απλώς 

χρωματικό «θόρυβο». 
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Σχήμα 5.26: Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης βαθμού 

ρωγμάτωσης των δοκιμίων από τα Πευκούλια και την Απόλπαινα 

 

Σχήμα 5.27: Επεξεργασμένη ορθοφωτογραφία του δοκιμίου ΑΓ2, για αποτύπωση 

των ρωγμών της 
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Σχήμα 5.28: Δυαδική εικόνα του δοκιμίου ΑΓ2, πριν την αφαίρεση των μικρών 

κενών και θορύβου  

 

Σχήμα 5.29: Τελική δυαδική εικόνα, διορθωμένη, χωρίς κενά και θόρυβο 

 

Ο αλγόριθμος για την ποσοτικοποίηση των ρωγμών λαμβάνει ως δεδομένα την τελική 

δυαδική εικόνα (Σχήμα 5.29) και τις διαστάσεις της. Σκοπός είναι να υπολογιστούν οι δείκτες 

βαθμού ρωγμάτωσης P, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.3. Αρχικά, ο αλγόριθμος χωρίζει 
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σε πίνακες τα εικονοστοιχεία των διαστάσεων της εικόνας, επιλέγεται η γωνία στρέψης της 

εικόνας και στη συνέχεια, αρχίζει η περιστροφική επανάληψη. Συγκεκριμένα, για την καλύτερη 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμπερίληψη όλων των πιθανών διευθύνσεων ρωγμών, δεν 

υπολογίζονται μόνο οι δείκτες ρωγμάτωσης για την οριζόντια εικόνα, αλλά πραγματοποιείται 

περιστροφή της, ανά 15 μοίρες, μέχρι να γίνει κάθετη. Υπολογίζονται σε κάθε περιστραμμένη 

εικόνα, οι νέες διαστάσεις της (Σχήμα 5.30), ώστε να τοποθετούνται, κάθε φορά σωστά, οι 

γραμμές χάραξης. 

 

 

         Σχήμα 5.30: Περιστροφή της εικόνας ανά 15⁰ και υπολογισμός των νέων 

διαστάσεών της 

 

Επιλέγεται, έπειτα, ο αριθμός των γραμμών χάραξης (scanlines), οι οποίες είναι ισαπέχουσες 

μεταξύ τους, και αφού εντοπιστούν τα σημεία που πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην εικόνα, 

βάσει των συντεταγμένων τους, υπολογίζεται το μήκος των γραμμών αυτών. Η κάθε γραμμή 

αντιστοιχεί σε έναν πίνακα που αποτελείται από τόσα στοιχεία, όσα και τα εικονοστοιχεία που 

αποτελούν την γραμμή. Αφού γίνει αυτή η διαδικασία, οι συντεταγμένες των γραμμών χάραξης 

τοποθετούνται πάνω στις συντεταγμένες των γραμμών του μητρώου της δυαδικής εικόνας που 

αντιστοιχούν, ώστε να βρεθούν τα σημεία τομής των scanlines με τις ρωγμές και τα κενά, δηλαδή 

τα σημεία της εικόνας που λαμβάνονται ως ρωγμές.  

Όταν το μητρώο μίας γραμμής χάραξης συναντήσει στη γραμμή του μητρώου της εικόνας 

που αντιστοιχεί, μαύρο σημείο, δηλαδή 0, καταχωρείται ως ένα σημείο τομής. Για να είναι 

σωστή η μέτρηση των σημείων τομής, όταν συναντήσει και ακριβώς μετά από ένα μαύρο 

σημείο, ένα ακόμη 0, τότε δεν το καταχωρεί ως νέο, αλλά περιμένει μέχρι να εντοπίσει το 

επόμενο λευκό σημείο, δηλαδή 1. Με τον τρόπο αυτό, μετριέται επίσης το πάχος ρωγμής ή 
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κενού, ανάλογα δηλαδή, με το άθροισμα των συνεχόμενων μηδενικών που εντοπίζονται σε κάθε 

μία από τις 20 γραμμές. 

Σε αυτό το στάδιο, υπολογίζεται επίσης, ο συνολικός αριθμός σημείων τομής όλης της 

εικόνας, το συνολικό μήκος όλων των γραμμών χάραξης της εικόνας, το συνολικό εμβαδό των 

ρωγμών και κενών, καθώς και το εμβαδό της επιφάνειας της εικόνας. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτή την ανάλυση είναι οι δείκτες P10, P11, P20, P22. 

Στα Σχήματα 5.31 και 5.32, φαίνονται οι γραμμές χάραξης πάνω στη δυαδική εικόνα του 

δοκιμίου ΑΓ2, από 0 έως και 90 μοίρες, ανά 15 μοίρες περιστροφής. Στον Πίνακα 5.3, φαίνονται 

τα συνολικά αποτελέσματα των δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης, όλων των πλευρών του δοκιμίου 

ΑΓ2. 

 

 

Σχήμα 5.31: Γραμμές χάραξης για 0 μοίρες 
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Σχήμα 5.32: Γραμμές χάραξης για τις υπόλοιπες γωνίες στροφής της εικόνας 
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Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης δοκιμίου ΑΓ2 

 
 

Για τον βέλτιστο υπολογισμό του μέσου όρου των δεικτών κάθε δοκιμίου, προτιμήθηκε η 

χρήση σταθμισμένου μέσου όρου. Με το μέτρο αυτό λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η συμβολή 

της κάθε πλευράς στο τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα με το μέγεθος της περικομμένης επιφάνειάς 

της. Στον Πίνακα 5.5, φαίνεται η στατιστική επεξεργασία του δοκιμίου ΑΓ2, για εκτίμηση της 

ακρίβειας των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύγκριση του μέσου όρου, με τον σταθμισμένο 

μέσο όρο. 

P10 (1/cm) P11 P20 (1/cm^2) P22 L H A

0 0.2911 0.0149 0.0378

15 0.4144 0.0142 0.0436

30 0.4349 0.0144 0.0411

45 0.4352 0.0141 0.0395

60 0.4286 0.0157 0.0403

75 0.4790 0.0188 0.0501

90 0.4026 0.0138 0.0510

MO 0.4123 0.0151 0.0433

0 0.1321 0.0063 0.0185

15 0.1061 0.0051 0.0120

30 0.1109 0.0044 0.0111

45 0.1630 0.0064 0.0157

60 0.1872 0.0078 0.0185

75 0.1939 0.0068 0.0213

90 0.1964 0.0064 0.0259

MO 0.1556 0.0062 0.0176

0 0.4172 0.0208 0.0522

15 0.3892 0.0135 0.0404

30 0.3134 0.0134 0.0294

45 0.3116 0.0142 0.0286

60 0.3862 0.0164 0.0370

75 0.4410 0.0178 0.0479

90 0.4750 0.0207 0.0639

MO 0.3905 0.0167 0.0428

0 0.2840 0.0251 0.0391

15 0.3657 0.0194 0.0399

30 0.4088 0.0201 0.0391

45 0.4247 0.0182 0.0383

60 0.5352 0.0233 0.0488

75 0.4576 0.0208 0.0456

90 0.4264 0.0225 0.0505

MO 0.4146 0.0213 0.0430

8.45 7.27 61.43

7.43 8 59.44

0.0199
AΓ2.4

AΓ2.3

AΓ2.2

AΓ2.1
7.9 7.7 60.83

7.57 7.13 53.97

0.0144

0.0072

0.0185
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Πίνακας 5.4: Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του δοκιμίου ΑΓ2 και 

τελικοί δείκτες P 

 
 

Στα δοκίμια από τα Πευκούλια ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τον σχηματισμό των 

ρωγμών. Τα δοκίμια αυτά, είχαν λιγότερες ρωγμές γενικά, ενώ μερικές πλευρές μπορεί να μην 

εμφάνιζαν ούτε ρωγμές, ούτε κενά. Παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα από το δοκίμιο 

ΠΓ2, από αυτή την περιοχή και ακολουθούν τα συνολικά του αποτελέσματα. 

 

 

Σχήμα 5.33: Ορθοφωτογραφία από το δοκίμιο ΠΓ2 για ανίχνευση ρωμγών και 

κενών 

P10 P11 P20 P22

M.O. 0.3433 0.0148 0.0367 0.0150

Τυπ. Απόκλιση 0.1208 0.0058 0.0129

Διακύμανση 0.0146 0.0000 0.0002

Ελάχιστο 0.1061 0.0044 0.0111

Μέγιστο 0.5352 0.0251 0.0639

Σ.Μ.Ο. 0.3486 0.0151 0.0372 0.0152
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Σχήμα 5.34: Δυαδική εικόνα του δοκιμίου ΠΓ2, μετά την αφαίρεση του θορύβου 

και των πολύ μικρών κενών, με αποτυπώμενες τις ρωγμές και τα κύρια κενά 

 

 

Σχήμα 5.35: Δυαδική εικόνα με τις γραμμές χάραξης για 0 μοίρες, του ΠΓ2 
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Σχήμα 5.36: Πλευρές του ΠΓ2 χωρίς ρωγμές και κενά 

 

Στο εν λόγω δοκίμιο, μόνο οι δύο πλευρές εμφανίζουν ρωγμές και κενά, ενώ οι υπόλοιπες 

δύο (Σχήμα 5.36) είναι αναλλοίωτες. Τα αποτελέσματα του δοκιμίου φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα (5.5). 

Πίνακας 5.5: Δείκτες ρωγμάτωσης P, δοκιμίου ΠΓ2 

 

P10 (1/cm) P11 P20 (1/cm^2) P22 H L A

0 0.3110 0.0135 0.0449

15 0.2980 0.0111 0.0342

30 0.2070 0.0104 0.0207

45 0.2274 0.0104 0.0216

60 0.2718 0.0102 0.0261

75 0.1540 0.0111 0.0162

90 0.1879 0.0097 0.0234

MO 0.2367 0.0109 0.0267

0 0.2168 0.0076 0.0284

15 0.2557 0.0137 0.0276

30 0.2141 0.0093 0.0207

45 0.1752 0.0110 0.0164

60 0.2234 0.0093 0.0215

75 0.1285 0.0081 0.0138

90 0.0983 0.0122 0.0129

MO 0.1874 0.0102 0.0202

0 0 0 0 7.58 6.33 47.98

0 0 0 0 7.55 7.39 55.79

0.0119

0.0102

ΠΓ2.2

ΠΓ2.4

6.92 8.04 55.64

7.63 7.61 58.06
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Πίνακας 5.6: Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμίου ΠΓ2 και τελικοί 

δείκτες P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P10 P11 P20 P22

M.O. 0.1060 0.0053 0.0117 0.0055

Τυπ. Απόκλιση 0.0556 0.0016 0.0078

Διακύμανση 0.0031 0.0000 0.0001

Ελάχιστο 0.0983 0.0076 0.0129

Μέγιστο 0.3110 0.0137 0.0449

Σ.Μ.Ο. 0.1106 0.0055 0.0122 0.0058
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6. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών 

6.1 Προσδιορισμός φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών πετρωμάτων 

Οι εργαστηριακές δοκιμές προηγήθηκαν της ψηφιακής ανάλυσης. Πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, στο εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής του 

Τομέα Γεωτεχνικής. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν στις παρακάτω δοκιμές: 

• Προσδιορισμός πορώδους, πυκνότητας 

• Μέτρηση ταχύτητας υπερήχων 

• Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης 

Οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελέστηκαν με βάση τα πρότυπα της διεθνούς προδιαγραφής 

της International Society for Rocks Mechanics (I.S.R.M., 1981). Από τεμάχη των υλικών των τριών 

σημείων δειγματοληψίας, προετοιμάστηκαν δοκίμια για την εκτέλεση των εργαστηριακών 

δοκιμών. Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυβικά, τα περισσότερα διαστάσεων περίπου 

7-9 cm η κάθε πλευρά.  

Τα δοκίμια από τους Εγκρεμνούς αποτελούνται από ασβεστολιθικά τεμάχη, συγκολλημένα 

με δευτερογενές ασβεστιτικό συνδετικό υλικό, χαμηλής αντοχής. Τα δοκίμια από τα Πευκούλια, 

έχουν παρόμοια δομή, ωστόσο αποτελούνται από δολομιτικά τεμάχη, συγκολλημένα με 

δολομιτικό συνδετικό υλικό, υψηλής αντοχής. Τέλος, τα δοκίμια από την Απόλπαινα, είναι 

τεκτονισμένοι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ρωγμάτωσης. 

6.1.1 Προσδιορισμός φυσικών ιδιοτήτων 

Οι φυσικές ιδιότητες που προσδιορίστηκαν πειραματικά, είναι το φαινόμενο βάρος γ και το 

πορώδες n.  

Το πορώδες ενός υλικού ορίζεται ως ο λόγος των κενών χώρων του δείγματος, προς τον ολικό 

του όγκο και ανάλογα με την προέλευσή του, χαρακτηρίζεται ως πρωτογενές ή δευτερογενές. 

Το πρωτογενές πορώδες δημιουργείται κατά την ιζηματογένεση και αποτελείται από διάκενα 

μεταξύ των κόκκων ή από διάκενα μέσα στη δομή των κόκκων. Το δευτερογενές πορώδες μπορεί 

να δημιουργηθεί από διεργασίες διάλυσης, αφυδάτωσης, που προκαλούνται αργότερα στον 

ταμιευτήρα ή από ρωγματώσεις και πτυχώσεις, λόγω τεκτονικών δράσεων. 

Με τη χρήση μικρομέτρου και συσκευής κενού (Σχήμα 6.1), προσδιορίζονται η πυκνότητα και 

το πορώδες των δοκιμίων. Για την εκτέλεση της δοκιμής απαιτείται φούρνος με διατήρηση 

σταθερής θερμοκρασίας στους 105 βαθμούς Κελσίου περίπου, ξηραντήρας, ζυγός ακριβείας, 

μικρόμετρο ακριβείας και συσκευή δημιουργίας κενού της τάξης των 800 Pa. Με το μικρόμετρο 
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μετριούνται οι διαστάσεις του κάθε δοκιμίου και υπολογίζεται ο όγκος του. Στη συνέχεια 

τοποθετούνται 3 δοκίμια (περιορισμός που αφορά τη χωρητικότητα του δοχείου), εντός της 

συσκευής κενού, σφουγγίζονται με υγρό πανί επιφανειακά και ζυγίζονται ώστε να προκύψει η 

υγρή μάζα του καθενός. Έπειτα, τοποθετούνται σε φούρνο για 24 ώρες και μετά σε ξηραντήρα 

για 1 ώρα, ώστε να ζυγιστούν εκ νέου για τον υπολογισμό της ξηρής μάζας του καθενός.  

 

Σχήμα 6.1: Συσκευή δημιουργίας κενού για τον κορεσμό των δοκιμίων, 

αποτελούμενη από δοχείο και αντλία (Καλλιμογιάννης, 2016) 
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Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει των παραπάνω 

τύπων, για τον προσδιορισμό του πορώδους των δοκιμίων 

 
 

Στον Πίνακα 6.1, φαίνονται οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του 

πορώδους των δοκιμίων, καθώς και τα αποτελέσματα όλων των δοκιμίων των περιοχών 

εφαρμογής. 

Το φαινόμενο βάρος ή φαινόμενη πυκνότητα, είναι ο λόγος της μάζας του υλικού, προς το 

φαινόμενο όγκο του, δηλαδή τον όγκο που περιλαμβάνει και τα κενά που υπάρχουν στο υλικό, 

όπως οι πόροι, οι μικρορωγμές κ.ά. Αντίστοιχα, πραγματική πυκνότητα είναι ο λόγος της μάζας 

του υλικού προς τον πραγματικό του όγκο, δηλαδή χωρίς κενά. Η πραγματική πυκνότητα 

προσδιορίζεται συνήθως για τα πορώδη πετρώματα, που στην περίπτωση των δοκιμίων της 

μελέτης, δεν χαρακτηρίζονται πορώδη, συνεπώς υπολογίζεται το φαινόμενο βάρος.  

Βάσει των παραπάνω τύπων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2, τα φαινόμενα βάρη των 

δοκιμίων από τις περιοχές μελέτης. 

 

 

n (%) n (%) n (%)

ΕΒ1 14.8% ΠΓ1 6.4% ΑΑ1 11.5%

ΕΒ2 13.0% ΠΓ2 6.6% ΑΑ2 13.4%

ΕΒ3 16.9% ΠΓ3 6.8% ΑΒ2 22.6%

ΕΒ4 14.6% ΠΓ4 6.1% ΑΓ2 19.3%

ΕΒ5 16.1% ΠΓ5 6.2% ΑΓ3 21.0%

ΕΒ6 25.6% ΠΒ1 5.6% ΑΕ3 14.0%

ΕΑ1 13.0% ΠΒ2 5.8% ΑΕ5 18.3%

ΕΑ2 15.4% ΠΒ3 8.1% ΑΕ6 11.6%

ΕΑ3 10.7% ΠΒ4 6.4% ΑΓ1 20.5%

ΕΑ4 9.2% ΠΑ1 8.4% ΑΔ2 20.8%

ΠΑ4 5.7% ΑΔ1 17.0%

ΠΑ5 7.9%

ΠΑ6 5.6%

ΠΑ7 5.7%

ΠΑ8 5.2%

ΠΑ9 6.2%

ΠΑ10 4.8%
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Πίνακας 6.2: Ειδικό βάρος δοκιμίων από τους Εγκρεμνούς, τα Πευκούλια και την 

Απόλπαινα αντίστοιχα 

 
 

6.1.2 Προσδιορισμός αντοχής σε μονοαξονική θλίψη  

Η δοκιμή αυτή, έχει σκοπό τον προσδιορισμό της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη, UCS 

(uniaxial compressive strength) των δοκιμίων της παρούσας έρευνας. Τα κυβικά δοκίμια από τις 

τρεις περιοχές ενδιαφέροντος, τοποθετούνται στο κεντρικό τμήμα της πλάκας φόρτισης, ώστε 

να αποφευχθούν έκκεντρες φορτίσεις. Η πρέσα είναι εξοπλισμένη με δύο χαλύβδινες πλάκες. 

Το δοκίμιο πρέπει να είναι λείο και απαλλαγμένο από απότομες ανωμαλίες. Στη συνέχεια, 

δίνεται στο σερβομηχανισμό της συσκευής η λειτουργία μονοαξονικής θλίψης και ορίζεται η 

ταχύτητα φόρτισης, τέτοια ώστε η δοκιμή να διαρκεί 5-10 λεπτά. Το φορτίο πρέπει να 

εφαρμόζεται συνεχώς και βαθμιαία στο δοκίμιο, με σταθερή ταχύτητα φόρτισης.  

Η αντοχή του δοκιμίου υπολογίζεται από τη σχέση:  

𝜎𝑢𝑐𝑠 =
𝐹

𝐴
= 𝑘𝑃𝑎 

Φαινόμενο 

βάρος (kN/m3)

Φαινόμενο 

βάρος (kN/m3)

Φαινόμενο 

βάρος (kN/m3)

ΕΒ1 21.26 ΠΓ1 26.08 ΑΑ1 23.56

ΕΒ2 21.55 ΠΓ2 26.28 ΑΑ2 23.27

ΕΒ3 20.55 ΠΓ3 25.81 ΑΒ2 21.48

ΕΒ4 20.99 ΠΓ4 25.78 ΑΓ2 22.04

ΕΒ5 20.51 ΠΓ5 25.92 ΑΓ3 21.98

ΕΒ6 19.39 ΠΒ1 25.38 ΑΕ2 20.67

ΕΒ7 18.43 ΠΒ2 25.34 ΑΕ3 22.56

ΕΑ1 22.58 ΠΒ3 24.54 ΑΕ4 22.13

ΕΑ2 22.01 ΠΒ4 25.21 ΑΕ5 21.68

ΕΑ3 22.69 ΠΑ1 25.72 ΑΕ6 23.04

ΕΑ4 22.85 ΠΑ4 25.19 ΑΓ1 21.50

ΠΑ5 24.70 ΑΔ2 21.95

ΠΑ6 25.59 ΑΔ1 22.00

ΠΑ7 25.65

ΠΑ8 25.19

ΠΑ9 25.80

ΠΑ10 26.17
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Όπου, σucs η αντοχή του δοκιμίου, F το μέγιστο φορτίο (kN) και A, το εμβαδόν της διατομής 

του δοκιμίου (m2). 

 

Σχήμα 6.2: Πρέσα δοκιμής μονοαξονικής θλίψης 

 

Στον Πίνακα 6.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μονοαξονικής θλίψης, στα δοκίμια 

από τους Εγκρεμνούς, τα Πευκούλια και την Απόλπαινα. 

Πίνακας 6.3. Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (UCS) όλων των δοκιμίων 

 

UCS (MPa) UCS (MPa) UCS (MPa)

ΕΒ1 11.1 ΠΓ1 33.0 ΑΑ1 32.5

ΕΒ2 18.6 ΠΓ2 58.9 ΑΑ2 30.3

ΕΒ3 9.7 ΠΓ3 58.8 ΑΒ2 7.5

ΕΒ4 8.5 ΠΓ4 69.8 ΑΓ2 12.1

ΕΒ5 5.3 ΠΓ5 37.9 ΑΓ3 11.3

ΕΒ6 2.7 ΠΒ1 28.4 ΑΓ4 10.3

ΕΒ7 2.9 ΠΒ2 14.8 ΑΕ2 1.4

EC1 2.7 ΠΒ3 25.2 ΑΕ3 10.1

ΕΑ1 14.0 ΠΒ4 16.9 ΑΕ4 8.9

ΕΑ2 12.3 ΠΑ1 30.2 ΑΕ5 5.4

ΕΑ3 22.6 ΠΑ4 29.9 ΑΕ6 13.0

ΕΑ4 33.4 ΠΑ5 14.8 ΑΓ1 7.5

ΠΑ8 32.6 ΑΔ2 3.3

ΠΑ9 31.3 ΑΔ1 5.2

ΠΑ10 41.0
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6.1.3 Προσδιορισμός ταχυτήτων επιμήκων και εγκάρσιων κυμάτων VP, VS 

Τα κύματα P (primary waves ή πρωτεύοντα κύματα), είναι διαμήκη ελαστικά κύματα, τα 

οποία ταλαντώνουν τις μονάδες ταλάντωσης του μέσου από το οποίο διέρχονται, παράλληλα 

στη διεύθυνση διάδοσής τους. Είναι γνωστά ως κύματα συμπίεσης, καθώς προκαλούν 

πυκνώματα και αραιώματα της ύλης. Τα κύματα αυτά, μπορούν να εναλλάσσουν μέσα διάδοσης 

και συνεχίζουν να διαδίδονται διαθλώμενα μέσα σε αυτά. Διαδίδονται σε όλα τα στρώματα της 

Γης και έχουν τη μεγαλύτερη ταχύτητα από τα υπόλοιπα είδη σεισμικών κυμάτων. 

Τα κύματα S (secondary waves ή δευτερεύοντα κύματα), είναι εγκάρσια ελαστικά κύματα και 

χαρακτηρίζονται ως διατμητικά, δηλαδή διαδίδονται με ταλαντώσεις των υλικών, κάθετες στην 

κατεύθυνση του κύματος, αλλάζοντας το σχήμα του μέσου το οποίο διατρέχουν. Διαδίδονται σε 

μέσα που οι μονάδες ταλάντωσης συνδέονται ελαστικά, έτσι, τα κύματα S διαδίδονται από τη 

λιθόσφαιρα, έως και το κάτω μέρος του μανδύα της Γης. Ταξιδεύουν πιο αργά από τα κύματα P, 

για αυτό και ονομάζονται δευτερεύοντα. 

Ο προσδιορισμός των ταχυτήτων των επιμήκων και εγκάρσιων κυμάτων του υλικού της 

εργασίας πραγματοποιείται μέσω της δοκιμής υπερήχων. H ταχύτητα διάδοσης των 

τεκτονισμένων δοκιμίων μετρήθηκε σε ξηρές συνθήκες με σκοπό την εκτίμηση των δυναμικών 

παραμέτρων του υλικού. Η πειραματική διαδικασία απαιτεί τον εξής εξοπλισμό: 

 

• Σύστημα παραγωγής κυμάτων υπερήχων 

γνωστής συχνότητας 

• Δύο πιεζοηλεκτρικούς μετατροπείς σε 

επαφή με τις βάσεις του δοκιμίου, για 

εκπομπή και λήψη των κυμάτων 

• Παλμογράφο αποτύπωσης κυματομορφής 

• Φυλλάρια μολύβδου 

• Συσκευή φόρτισης 

 

 

 

 

Η περιγραφή της πειραματικής δοκιμής αναφέρεται στη συσκευή του εργαστηρίου 

Βραχομηχανικής και Τεχνικής Γεωλογίας του Ε.Μ.Π., η οποία θεωρείται σύγχρονη, με πολλαπλές 

Σχήμα 6.3: Παλμογράφος αποτύπωσης 

κυματομορφής (Καλλιμογιάννης, 2016) 



85 
 

δυνατότητες μέτρησης, βασισμένη στην ίδια αρχή λειτουργίας με όλες τις αντίστοιχες συσκευές 

προσδιορισμού ταχύτητας υπερήχων. 

Πριν την έναρξη της δοκιμής, γίνεται ρύθμιση και μηδενισμός όλου του συστήματος. Αφού 

γίνει συνδεσμολογία των επί μέρους τμημάτων της συσκευής, τοποθετείται από ένα φυλλάριο 

μολύβδου ώστε να καλύπτει τις επιφάνειες επαφής των πιεζοηλεκτρικών μετατροπέων. 

Τοποθετείται ο ένας μετατροπέας επάνω στον άλλο, με τις δύο επιφάνειες τους να είναι σε 

επαφή και στη σωστή θέση (η έξοδος των P πάνω από την είσοδο των P και των S αντίστοιχα) 

και ανάμεσα τους να πιέζονται τα δύο φυλλάρια. Οι δύο μετατροπείς τοποθετούνται στη 

συσκευή φόρτισης και εφαρμόζεται σε αυτούς ένα φορτίο της τάξεως 3 – 5 kN. Τοποθετείται ο 

διακόπτης επιλογής της συσκευής παραγωγής κυμάτων στη θέση P και εμφανίζεται στην οθόνη 

μία συγκεκριμένη κυματομορφή. Περιστρέφοντας τον διακόπτη μέτρησης χρόνου, ο φωτεινός 

δρομέας στον παλμογράφο (Σχήμα 6.3) μετακινείται πάνω στην κυματομορφή. Όταν ο δρομέας 

φτάσει στη θέση που η κυματομορφή παίρνει τη μορφή ημιτονοειδούς καμπύλης, ρυθμίζεται 

με το διακόπτη μηδενισμού, ο χρόνος να έχει την ένδειξη 00.0. Για τα κύματα S 

επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι στην αρχή, πρέπει να έχει τοποθετηθεί 

ο διακόπτης επιλογής στη θέση S. Αφού πλέον έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση και ο μηδενισμός 

του συστήματος, μπορεί να γίνει η έναρξη της δοκιμής. 

Τοποθετείται το δοκίμιο μεταξύ των δύο μετατροπέων, προσέχοντας το φυλλάριο μολύβδου 

να μην είναι τσακισμένο ή σχισμένο και η θέση των μετατροπέων να είναι σωστή. Όλο το 

σύστημα με τους μετατροπείς, τα φυλλάρια και το δοκίμιο, τοποθετείται στη συσκευή φόρτισης, 

όπου επιβάλλεται το φορτίο. Στη συνέχεια, ρυθμίζεται ο διακόπτης επιλογής στη θέση P και 

στον παλμογράφο φαίνεται η κυματομορφή των P κυμάτων. Με το διακόπτη μεγέθυνσης, 

γίνεται ρύθμιση της ευκρίνειας της κυματομορφής και περιστρέφοντας το διακόπτη μέτρησης 

χρόνου, γίνεται μέτρηση του χρόνου εισόδου των κυμάτων στη θέση της πρώτης καμπής της 

κυματομορφής. Καταγράφεται ο χρόνος εισόδου Τ, των διαμήκων κυμάτων P στον ψηφιακό 

πίνακα του οργάνου, σε μs. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον υπολογισμό του χρόνου 

των εγκάρσιων κυμάτων S, με την τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής στη θέση S. 

Αφού προσδιοριστούν οι χρόνοι, μπορούν έπειτα να υπολογιστούν οι ταχύτητες (σε m/s) των 

επιμήκων VP και εγκάρσιων κυμάτων VS, από τις παρακάτω σχέσεις, όπου, Hδ το ύψος του 

δοκιμίου: 

𝑉𝑝 =
𝛨𝛿
𝑇𝑝

, 𝑉𝑠 =
𝛨𝛿
𝑇𝑠
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Στον Πίνακα 6.4, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ταχυτήτων διάδοσης υπερήχων σε 

όλα τα δοκίμια της μελέτης. Οι ταχύτητες διάδοσης των διαμήκων κυμάτων, είναι λογικό να 

είναι μεγαλύτερες από αυτές των εγκάρσιων. 

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ταχυτήτων διάδοσης υπερήχων όλων των δοκιμίων 

 

Στο Σχήμα 6.4, παρουσιάζεται ένα ιστόγραμμα κατανομής των ταχυτήτων VP όλων των 

δοκιμίων, ώστε να συγκριθούν τα εύρη τους. 

 

Σχήμα 6.4: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των ταχυτήτων Vp όλων των δοκιμίων της 

μελέτης 

VP (m/s) VP (m/s) VP (m/s)

ΕΒ1 2851 ΠΓ1 5325 ΑΑ1 4497

ΕΒ2 3347 ΠΓ2 4980 ΑΑ2 4363

ΕΒ3 2908 ΠΓ3 4737 ΑΒ2 3020

ΕΒ4 3171 ΠΓ4 4960 ΑΓ2 3520

ΕΒ5 3075 ΠΓ5 4396 ΑΓ3 3852

ΕΒ6 2697 ΠΒ1 4554 ΑΓ4 3745

ΕΒ7 2389 ΠΒ2 4863 ΑΕ2 2214

ΕΑ1 4206 ΠΒ3 4146 ΑΕ3 3872

ΕΑ2 4099 ΠΒ4 4622 ΑΕ4 3654

ΕΑ3 4543 ΠΑ1 4533 ΑΕ5 3878

ΕΑ4 5114 ΠΑ4 5153 ΑΕ6 4002

ΠΑ5 3958 ΑΓ1 3532

ΠΑ6 5413 ΑΔ2 3167

ΠΑ7 5164 ΑΔ1 3117

ΠΑ8 5277

ΠΑ9 4976

ΠΑ10 5358

VS (m/s) VS (m/s) VS (m/s)

ΕΒ1 1859 ΠΓ1 3014 ΑΑ1 2731

ΕΒ2 2232 ΠΓ2 2952 ΑΑ2 2582

ΕΒ3 1974 ΠΓ3 2684 ΑΒ2 1760

ΕΒ4 2114 ΠΓ4 2976 ΑΓ2 2299

ΕΒ5 2077 ΠΓ5 2582 ΑΓ3 2484

ΕΒ6 1819 ΠΒ1 2530 ΑΓ4 2354

ΕΒ7 1539 ΠΒ2 2800 ΑΕ2 1384

ΕΑ1 2644 ΠΒ3 2488 ΑΕ3 2578

ΕΑ2 2558 ΠΒ4 2801 ΑΕ4 2263

ΕΑ3 2840 ΠΑ1 2475 ΑΕ5 2327

ΕΑ4 2975 ΠΑ4 3035 ΑΕ6 2501

ΠΑ5 2246 ΑΓ1 2070

ΠΑ6 3170 ΑΔ2 1969

ΠΑ7 3209 ΑΔ1 1964

ΠΑ8 3287

ΠΑ9 3224

ΠΑ10 3349
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6.1.4 Προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητας 

Το μέτρο ελαστικότητας E ενός υλικού, εκφράζει την αντίσταση που προβάλλει το υλικό σε 

ελαστική παραμόρφωση δηλαδή τη σταθερά συσχέτισης τάσης – παραμόρφωσης, όταν το υλικό 

βρίσκεται εντός της γραμμικής ελαστικής περιοχής. Η συσχέτιση αυτή γίνεται μέσω του νόμου 

του Hooke, γενικότερα γνωστός ως νόμος γραμμικής ελαστικότητας. Η  ασκούμενη τάση 

σισούται με το γινόμενο της ανηγμένης παραμόρφωσης ε με το μέτρο ελαστικότητας Ε. 

Το μέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται από τα δεδομένα παραμόρφωσης της μονοαξονικής 

δοκιμής, στο 50% της αντοχής του κάθε δοκιμίου, όπου η συμπεριφορά μπορεί ακόμα να 

προσεγγιστεί ως ελαστική.  

Το μέσο μέτρο ελαστικότητας υπολογίζεται ως: 

𝐸 =
𝛥𝜎

𝛥𝜀𝛼
 

Όπου, Δσ η διαφορά της μέγιστης και της ελάχιστης τάσης στην ελαστική ζώνη και Δεα η 

διαφορά της μέγιστης και της ελάχιστης παραμόρφωσης στην ελαστική ζώνη. 

Στο Πίνακα 6.5, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετά τον υπολογισμό του μέτρου 

ελαστικότητας, από την μονοαξονική θλίψη, για όλα τα δοκίμια της μελέτης. 

Πίνακας 6.5: Τιμές μέτρου ελαστικότητας για όλα τα δοκίμια, με βάση τη δοκιμή 

μονοαξονικής θλίψης 

 

E (MPa) E (MPa) E (MPa)

ΕΒ1 5578 ΠΓ2 24516 ΑΑ1 19172

ΕΒ2 23248 ΠΓ3 30380 ΑΑ2 29787

ΕΒ3 14151 ΠΓ4 29719 ΑΓ2 10493

ΕΒ4 10442 ΠΓ5 10734 ΑΓ3 2034

ΕΒ6 1168 ΠΒ1 21500 ΑΓ4 11735

ΕΒ7 2059 ΠΒ3 25015 ΑΕ2 265

ΕΑ1 14033 ΠΑ1 17326 ΑΕ3 11385

ΕΑ3 28785 ΠΑ4 29190 ΑΓ1 3028

ΕΑ4 45060 ΠΑ6 52803 ΑΔ1 1747

ΠΑ7 48400

ΠΑ8 41130

ΠΑ9 30053
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6.2 Συσχετίσεις φυσικομηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων  

Έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις προαναφερθείσες δοκιμές, τα εξαγόμενα αποτελέσματα 

υποβάλλονται σε συσχετίσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, μελετάται κατά πόσο επηρεάζεται και 

μπορεί να υπολογιστεί, μία φυσικομηχανική ιδιότητα του υλικού, από μία άλλη. Αυτό γίνεται 

για την καλύτερη εκτίμηση των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των υλικών, καθώς και 

για τον προσδιορισμό της ακρίβειας των εργαστηριακών δοκιμών που εκτελέστηκαν, 

αναμένοντας μία συμπεριφορά σύμφωνη με αυτή που προκύπτει από τη βιβλιογραφία. Οι 

καλές συσχετίσεις μεταξύ δύο ιδιοτήτων, δείχνουν τον βαθμό που η μία επηρεάζει την άλλη και 

πόσο εξαρτάται από αυτές, η συνολική συμπεριφορά του κάθε υλικού.  

Για να θεωρηθεί μία συσχέτιση καλή, θα πρέπει να προκύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 

ο όρος R2. Ο όρος αυτός, είναι μία σημαντική στατιστική μέτρηση, ένα μοντέλο παλινδρόμησης, 

που αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διαφοράς ή της διακύμανσης, για μια εξαρτημένη 

μεταβλητή συσχετισμένη με μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Εν ολίγοις, καθορίζει 

πόσο καλά τα δεδομένα θα ταιριάζουν στο μοντέλο παλινδρόμησης. 

6.2.1 Εγκρεμνοί 

Για τα δοκίμια των Εγκρεμνών παρουσιάζονται (Σχήματα 6.5 - 6.11) οι συσχετίσεις μεταξύ: 

• Αντοχής (UCS) με ταχύτητα VP 

• Αντοχής (UCS) με ταχύτητα VS 

• Αντοχής (UCS) με φαινόμενο βάρος γ 

• Αντοχής (UCS)  με πορώδες n 

• Ταχύτητας VP με ταχύτητα VS 

• Μέτρου ελαστικότητας (Ε) με αντοχή (UCS) 

• Ταχύτητας VP με φαινόμενο βάρος (γ) 
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Σχήμα 6.5: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με την 

ταχύτητα Vp για τα δοκίμια των Εγκρεμνών 

 

 

Σχήμα 6.6: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με την 

ταχύτητα Vs για τα δοκίμια των Εγκρεμνών 
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Σχήμα 6.7: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με το 

φαινόμενο βάρος των δοκιμίων των Εγκρεμνών 

 

 

Σχήμα 6.8: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με το πορώδες 

των δοκιμίων των Εγκρεμνών 
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Σχήμα 6.9: Συσχέτιση ταχυτήτων VP και VS για τα δοκίμια των Εγκρεμνών 

 

 

Σχήμα 6.10: Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας Ε σε σχέση με την αντοχή του 

υλικού 
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Οι  συσχετίσεις  μεταξύ: 1. των ταχυτήτων VP και VS, 2. της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με 

το πορώδες και 3. της αντοχής με το μέτρο ελαστικότητας, είναι εξαιρετικά καλές (R2 = 0,95, R2 

= 0,90 και R2 = 0,92, αντίστοιχα). 

 

Σχήμα 6.11: Μεταβολή της ταχύτητας των επιμήκων κυμάτων P, σε σχέση με το 

φαινόμενο βάρος των δοκιμίων των Εγκρεμνών 

 

Για τα δοκίμια από τους Εγκρεμνούς, προκύπτουν γενικά, αρκετά έως πολύ καλές 

συσχετίσεις, μεταξύ των ιδιοτήτων τους. Οι εξισώσεις των συσχετίσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων. Στους Εγκρεμνούς, 

παρατηρούνται μεγάλα εύρη αντοχής και ταχυτήτων, γεγονός που πιθανά οφείλεται στα 

διαφορετικά ποσοστά συνδετικού υλικού. 

Πίνακας 6.6: Εύρος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων για τα δοκίμια των Εγκρεμνών 

 

UCS (MPa) 2.7 - 33.4

VP (m/s) 2389 - 5114

VS (m/s) 1539 - 2975

n (%) 9.2% - 25.6%

γ (kN/m^3) 18.43 - 22.85

Εύρος τιμών ιδιοτήτων
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Οι εξισώσεις συσχέτισης μεταξύ των παραπάνω ιδιοτήτων είναι οι εξής: 

• UCS = 1E - 09 * (VP)2.8, με R² = 0.72 (Σχήμα 6.5) 

• UCS = 1E - 10 * (VS)3.3, με R² = 0.72 (Σχήμα 6.6) 

• UCS = 4E - 14 * (γ)10.9, με R² = 0.86 (Σχήμα 6.7) 

• UCS = 0.095 * (n)-2.46, με R² = 0.90 (Σχήμα 6.8) 

• VP = 1.57 * VS, με R² = 0.95 (Σχήμα 6.9) 

• Ε = 396.3 * (UCS)1.37, με R² = 0.92 (Σχήμα 6.10) 

• VP = 115.6 * e0.16 * γ, με R² = 0.86 (Σχήμα 6.11) 

6.2.2 Πευκούλια 

Για τα δοκίμια από τα Πευκούλια, δεν προκύπτουν καλές συσχετίσεις μεταξύ των 

φυσικομηχανικών τους ιδιοτήτων. Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικές συσχετίσεις 

(Σχήματα 6.12 – 6.14) στις οποίες ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) λαμβάνει χαμηλές τιμές 

(<0.60). 

 

 

Σχήμα 6.12: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με το 

φαινόμενο βάρος γ, των δοκιμίων από τα Πευκούλια 
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Σχήμα 6.13: Μεταβολή της ταχύτητας Vp σε σχέση με το πορώδες των δοκιμίων 

από τα Πευκούλια 

 

Σχήμα 6.14: Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας σε σχέση με την ταχύτητα 

διάδοσης Vp 

Οι εξισώσεις και οι συσχετίσεις που προκύπτουν από τα Πευκούλια, δεν θα χρησιμοποιηθούν 

στα περαιτέρω αποτελέσματα. Στα Πευκούλια, όπως και στους Εγκρεμνούς, παρατηρείται 

μεγάλο εύρος τιμών για την αντοχή και την ταχύτητα, κάτι που οφείλεται στα διαφορετικά 

ποσοστά συνδετικού υλικού του πετρώματος. Συνεπώς, κρίνεται καθοριστική η αναλογία 
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τεμαχών και συνδετικού υλικού των συγκεκριμένων δοκιμίων, όσον αφορά τη συσχέτιση της 

συμπεριφοράς και της αντοχής τους. 

Πίνακας 6.7: Εύρος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων από τα Πευκούλια 

 

6.2.3 Απόλπαινα 

Για τα δοκίμια από την Απόλπαινα παρουσιάζονται (Σχήματα 6.15 – 6.19) οι συσχετίσεις: 

• Αντοχής (UCS) με ταχύτητα VP 

• Αντοχής (UCS) με ταχύτητα VS 

• Αντοχής (UCS) με φαινόμενο βάρος (γ) 

• Μέτρου ελαστικότητας (Ε) με αντοχή (UCS) 

• Ταχύτητας VP με ταχύτητα VS 

 

Σχήμα 6.15: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με την 

ταχύτητα Vp για τα δοκίμια της Απόλπαινας 

 

UCS (MPa) 14.8 - 69.8

VP (m/s) 3957 - 5412

VS (m/s) 2246 - 3348

n (%) 4.8% - 8%

γ (kN/m^3) 24.54 - 26.28

Εύρος τιμών ιδιοτήτων
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Σχήμα 6.16: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με την 

ταχύτητα Vs για τα δοκίμια της Απόλπαινας 

 

 

Σχήμα 6.17: Μεταβολή της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε σχέση με το 

φαινόμενο βάρος γ των δοκιμίων της Απόλπαινας 
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Σχήμα 6.18: Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας Ε, σε σχέση με την αντοχή σε 

μονοαξονική θλίψη, για τα δοκίμια της Απόλπαινας 

 

 

Σχήμα 6.19: Συσχέτιση ταχυτήτων VP και VS για τα δοκίμια της Απόλπαινας 
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Τα δοκίμια από την Απόλπαινα παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στις συσχετίσεις 

μεταξύ των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων τους. Παρόλο που τα δοκίμια ΑΑ1 και ΑΑ2 διαφέρουν 

αρκετά στα χαρακτηριστικά τους από τα δοκίμια των άλλων μπλοκ, λαμβάνονται ως ένα άνω 

όριο των παραμέτρων του υλικού. 

Πίνακας 6.8: Εύρος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων για τα δοκίμια της Απόλπαινας 

 

Οι εξισώσεις συσχέτισης μεταξύ των παραπάνω ιδιοτήτων είναι οι εξής: 

• UCS = 0.09 * e0.0012 * Vp, με R² = 0.81 (Σχήμα 6.15) 

• UCS = 0.12 * e0.0019 * Vs, με R² = 0.75 (Σχήμα 6.16) 

• UCS = 2E – 27 * γ20.57, με R² = 0.76 (Σχήμα 6.17) 

• E = 189.9 * UCS1.45, με R² = 0.84 (Σχήμα 6.18) 

• VP = 1.61 * VS, με R² = 0.94 (Σχήμα 6.19) 

 

 

 

 

 

 

UCS (MPa) 1.4 - 32.5

VP (m/s) 2213 - 4497

VS (m/s) 1383 - 2731

n (%) 11.5% - 22.6%

γ (kN/m^3) 20.67 - 23.56

Εύρος τιμών ιδιοτήτων
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7. Αποτελέσματα αναλύσεων και συσχετίσεις μηχανικών 
ιδιοτήτων και δεικτών δομής – σύστασης γεωυλικών 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων, καθώς και οι μεταξύ 

τους συσχετίσεις, για όλα τα δοκίμια των περιοχών μελέτης. Αρχικά, αναλύονται τα 

αποτελέσματα από τους Εγκρεμνούς, τα ποσοστά αναλογίας τεμαχών και συνδετικού υλικού 

που δομούν το γεωυλικό, ενώ ακολουθεί η συσχέτιση του ποσοστού συνδετικού υλικού με όλες 

τις φυσικομηχανικές ιδιότητες που έχουν προσδιοριστεί για τα δοκίμια αυτά. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης τεμαχών και συνδετικού υλικού για τα 

δοκίμια από τα Πευκούλια, καθώς και οι δείκτες ποσοτικοποίησης βαθμού ρωγμάτωσης των εν 

λόγω γεωυλικών. Ακολουθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών ρωγμάτωσης P και τελικά, οι 

συσχετίσεις μέσω πολυπαραμετρικής παλινδρόμησης συνδυαστικά, των δεικτών P, του 

ποσοστού συνδετικού υλικού και της αντοχής των δοκιμίων. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης του βαθμού ρωγμάτωσης των δοκιμίων από την 

Απόλπαινα, καθώς αποτελούνται μόνο από μαργαϊκό ασβεστολιθικό υλικό και ρωγμές. Τέλος, 

παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών P των δοκιμίων της Απόλπαινας, αλλά και οι 

συσχετίσεις αυτών με τις φυσικομηχανικές ιδιότητές του υλικού. 

7.1 Αποτελέσματα για τους Εγκρεμνούς  

Από την περιοχή των Εγκρεμνών εξετάστηκαν συνολικά 13 δοκίμια. Τα δοκίμια από τους 

Εγκρεμνούς, αποτελούνται από ασβεστολιθικά τεμάχη, συγκολλημένα με δευτερογενές 

ασβεστιτικό συνδετικό υλικό, χαμηλής αντοχής. Δεν περιέχουν ρωγμές, καθώς τα κενά που 

δημιουργούνται είναι από αποκόλληση μέρους ή ολόκληρων τεμαχών. 

Αφού πρώτα φωτογραφήθηκαν, στη συνέχεια υποβλήθηκαν στις πειραματικές δοκιμές που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6, με τα αποτελέσματα αυτών, να κρίνονται ικανοποιητικά και 

αντιπροσωπευτικά της συμπεριφοράς του υλικού. Τα 12 από αυτά τα δοκίμια, υποβλήθηκαν 

έπειτα, σε τρισδιάστατη μοντελοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, ώστε να 

προσδιοριστεί το ποσοστό συνδετικού υλικού και τεμαχών του κάθε δείγματος. Συνολικά, 44 

ορθοφωτογραφίες πλευρών αυτών των δοκιμίων, εισήχθησαν στον αλγόριθμο επεξεργασίας 

και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (Πίνακας 7.1), μετά την αναλυτική διαδικασία που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5. 

Οι μηχανικές ιδιότητες των δοκιμίων, εξαρτώνται από τις ιδιότητες των τεμαχών, του 

συνδετικού υλικού και των μεταξύ διεπιφανειών τους. Επειδή το δευτερογενές ασβεστιτικό 

υλικό, έχει χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες από τα ασβεστολιθικά τεμάχη, οι διαφορές στις 
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αναλογίες τους που παρουσιάζονται στα δοκίμια, μεταβάλλουν τα συνολικά μηχανικά 

χαρακτηριστικά τους. 

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης τεμαχών και συνδετικού υλικού 

για τα δοκίμια των Εγκρεμνών 

 

7.1.1 Συσχέτιση ποσοστού συνδετικού υλικού με μηχανικές ιδιότητες 

Για τη συσχέτιση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων από τους Εγκρεμνούς, με τα 

δομικά τους χαρακτηριστικά που προέκυψαν από τη διαδικασία ανάλυσης εικόνας, 

χρησιμοποιήθηκαν όλες οι ιδιότητες των εργαστηριακών δοκιμών. Η σημαντικότερη αυτών, 

είναι η συσχέτιση του ποσοστού συνδετικού υλικού με την αντοχή των δοκιμίων, καθώς από 

αυτή γίνεται εν τέλει, πλήρως διακριτή η συμπεριφορά και η ερμηνεία της συμπεριφοράς του 

γεωυλικού της εν λόγω περιοχής. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 86, η συσχέτιση των δοκιμίων 

ανάλογα με το ποσοστό συνδετικού υλικού και την αντοχή, ακολουθεί συνάρτηση δύναμης 

(power function), επιβεβαιώνοντας πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των τεμαχών, τόσο 

αυξάνεται και η αντοχή.  

Στην καμπύλη του Σχήματος 86, παρατηρείται πως τα δοκίμια με ποσοστό συνδετικού υλικού 

περίπου 40% (ΕΒ6, ΕΒ7), παρουσιάζουν παρόμοια αντοχή με το δοκίμιο ΕC1, το οποίο 

αποτελείται εξ ’ολοκλήρου από συνδετικό υλικό. Αυτό, είναι μία ένδειξη πως υπάρχει ένα όριο 

στο ποσοστό του συνδετικού υλικού, το οποίο όταν ξεπεραστεί, δεν επηρεάζεται η συνολική 

Συνδετικό 

υλικό (%)
Τεμάχη (%)

ΕΑ4 11% 89%

ΕΑ2 13% 87%

ΕΑ3 13% 87%

ΕΑ1 17% 83%

ΕΒ2 19% 81%

ΕΒ1 22% 78%

ΕΒ5 26% 74%

ΕΒ3 29% 71%

ΕΒ4 31% 69%

ΕΒ7 38% 62%

ΕΒ6 38% 62%

EC1 100% 0%
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αντοχή του υλικού. Η αντοχή του τεκτονισμένου πετρώματος είναι ίση με εκείνη του συνδετικού 

υλικού.  

Η απομείωση των υπόλοιπων φυσικομηχανικών παραμέτρων με αύξηση του ποσοστού του 

συνδετικού υλικου, παρουσιάζεται στα επόμενα σχήματα. Συγκεκριμένα, η αύξηση του 

συνδετικού υλικού οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων, του μέτρου 

ελαστικότητας και του φαινόμενου βάρους και αύξηση του πορώδους.  

 

 

Σχήμα 7.1: Συσχέτιση της αντοχής του υλικού σε μονοαξονική θλίψη, με το 

ποσοστό συνδετικού υλικού των δοκιμίων από τους Εγκρεμνούς 
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Σχήμα 7.2: Μεταβολή της ταχύτητας Vs, συναρτήσει του ποσοστού συνδετικού 

υλικού των δοκιμίων από τους Εγκρεμνούς 

 

 

Σχήμα 7.3: Μεταβολή της ταχύτητας Vp, συναρτήσει του ποσοστού συνδετικού 

υλικού των δοκιμίων από τους Εγκρεμνούς 
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Σχήμα 7.4: Συσχέτιση του μέτρου ελαστικότητας Ε, με το ποσοστό συνδετικού 

υλικού των Εγκρεμνών 

 

 

Σχήμα 7.5: Μεταβολή του πορώδους των δοκιμίων των Εγκρεμνών, συναρτήσει 

του ποσοστού συνδετικού υλικού 
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Σχήμα 7.6: Μεταβολή του φαινόμενου βάρους γ, συναρτήσει του ποσοστού 

συνδετικού υλικού των δοκιμίων των Εγκρεμνών 

 

Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τις συσχετίσεις του συνδετικού υλικού με τις 

φυσικομηχανικές ιδιότητες του γεωυλικού από τους Εγκρεμνούς είναι οι εξής, όπου Μ, το 

ποσοστό συνδετικού υλικού: 

➢ UCS = 1.64 * M-1.205, με R2 = 0.76 (Σχήμα 7.1) 

➢ Vs = 1139.7 * M-0.43, με R2 = 0.83 (Σχήμα 7.2) 

➢ Vp = 1546.3 * M-0.51, με R2 = 0.87 (Σχήμα 7.3) 

➢ E = 126145 * e-10.5 * M, με R2 = 0.78 (Σχήμα 7.4) 

➢ n = 0.081 * e2.61 * M, με R2 = 0.71 (Σχήμα 7.5) 

➢ γ = 24.6 * e-0.65 * M, με R2 = 0.88 (Σχήμα 7.6) 

Οι συσχετίσεις που παρατίθενται είναι πολύ ικανοποιητικές και οι εξισώσεις που προκύπτουν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τις παραπάνω ιδιότητες, συναρτήσει του 

ποσοστού συνδετικού υλικού. Η κάθε εξίσωση μπορεί να προσεγγίσει την αντίστοιχη ιδιότητα 

που εκφράζει, τόσο, όσο και το ποσοστό του R2 της. 
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7.2 Αποτελέσματα για τα Πευκούλια 

Από τα Πευκούλια, εξετάστηκαν συνολικά 18 δοκίμια. Τα δοκίμια αυτά, έχουν παρόμοια 

δομή με αυτά των Εγκρεμνών, ωστόσο αποτελούνται από δολομιτικά τεμάχη, συγκολλημένα με 

δολομιτικό συνδετικό υλικό, υψηλής αντοχής. Η μεγάλη διαφορά τους είναι ότι τα δοκίμια 

αποτελούνται από μικρότερου μεγέθους τεμάχη, οπότε το συνδετικό υλικό καταλαμβάνει 

μεγαλύτερο χώρο και φαίνεται πως ελέγχει τη συνολική συμπεριφορά του γεωυλικού.  

Αφού πρώτα φωτογραφήθηκαν, στη συνέχεια υποβλήθηκαν στις πειραματικές δοκιμές που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6. Όπως παρουσιάστηκε, οι συσχετίσεις μεταξύ των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων από τα Πευκούλια, δεν είναι καλές και συνεπώς δεν 

λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση της συμπεριφοράς του υλικού. Αυτό που τελικά επηρεάζει 

τα χαρακτηριστικά του δείγματος, είναι το ποσοστό του συνδετικού υλικού που περιέχουν, 

καθώς παρατηρήθηκε αξιόλογη συσχέτιση μεταξύ αυτού και της αντοχής.  

Τα 16 από τα παραπάνω δοκίμια, υποβλήθηκαν έπειτα, σε τρισδιάστατη μοντελοποίηση, 

επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό συνδετικού υλικού και 

τεμαχών του κάθε δείγματος, όπως επίσης και οι δείκτες βαθμού ρωγμάτωσής τους. Συνολικά, 

62 ορθοφωτογραφίες πλευρών 14 δοκιμίων, εισήχθησαν στον αλγόριθμο επεξεργασίας, όσον 

αφορά την ποσοτικοποίηση του συνδετικού υλικού. Για την ποσοτικοποίηση των ρωγμών, από 

16 δοκίμια, εντοπίστηκαν ρωγμές και μεγάλα κενά σε 50 ορθοφωτογραφίες, ενώ 9 

ορθοφωτογραφίες βρέθηκαν χωρίς καθόλου ρωγμές και κενά. 

Τα τελικά αποτελέσματα, μετά την αναλυτική διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

5, για ποσοτικοποίηση συνδετικού υλικού, αλλά και για ποσοτικοποίηση ρωγμών, φαίνονται 

στους παρακάτω πίνακες (7.2, 7.3). 
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Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης συνδετικού υλικού και τεμαχών 

των δοκιμίων από τα Πευκούλια 

 

Πίνακας 7.3: Αποτελέσματα ανάλυσης δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης για όλα τα 

δοκίμια από τα Πευκούλια 

 

Συνδετικό 

υλικό (%)
Τεμάχη (%) UCS (MPa) P10 (1/cm) P11 P20 (1/cm^2) P22

ΠΑ10 62% 38% 41.0 0.0538 0.0011 0.0083 0.0009

ΠΑ8 56% 44% 32.6 0.1060 0.0029 0.0164 0.0029

ΠΑ1 58% 42% 30.2 0.0989 0.0039 0.0121 0.0042

ΠΑ9 62% 38% 31.3 0.1782 0.0045 0.0274 0.0044

ΠΓ5 65% 35% 37.9 0.1865 0.0054 0.0213 0.0048

ΠΓ4 76% 24% 69.8 0.1236 0.0052 0.0145 0.0055

ΠΓ2 70% 30% 58.9 0.1106 0.0055 0.0122 0.0058

ΠΓ1 67% 33% 33.0 0.1598 0.0068 0.0169 0.0070

ΠΑ4 62% 38% 29.9 0.1592 0.0090 0.0195 0.0090

ΠΒ1 50% 50% 28.4 0.2564 0.0088 0.0389 0.0092

ΠΒ4 54% 46% 16.9 0.1945 0.0101 0.0282 0.0095

ΠΑ5 56% 44% 14.8 0.3658 0.0118 0.0482 0.0119

ΠΒ2 50% 50% 14.8 0.3289 0.0139 0.0405 0.0140

ΠΒ3 56% 44% 25.2 0.3270 0.0181 0.0429 0.0186

P10 (cm
-1

) P11 P20 (cm
-2

) P22

ΠΑ10 0.054 0.0011 0.008 0.0009

ΠΑ8 0.106 0.0029 0.016 0.0029

ΠΑ1 0.099 0.0039 0.012 0.0042

ΠΑ9 0.178 0.0045 0.027 0.0044

ΠΑ7 0.139 0.0047 0.017 0.0047

ΠΓ5 0.186 0.0054 0.021 0.0048

ΠΓ4 0.124 0.0052 0.015 0.0055

ΠΓ2 0.111 0.0055 0.012 0.0058

ΠΑ3 0.186 0.0069 0.028 0.0064

ΠΓ1 0.160 0.0068 0.017 0.0070

ΠΑ4 0.159 0.0090 0.019 0.0090

ΠΒ1 0.256 0.0088 0.039 0.0092

ΠΒ4 0.195 0.0101 0.028 0.0095

ΠΑ5 0.366 0.0118 0.048 0.0119

ΠΒ2 0.329 0.0139 0.041 0.0140

ΠΒ3 0.327 0.0181 0.043 0.0186
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Σχήμα 7.7: Ιστόγραμμα συχνοτήτων τιμών δείκτη ρωγμάτωσης P10, για τα δοκίμια 

από τα Πευκούλια 

 

 

Σχήμα 7.8: Συσχέτιση του δείκτη P20 με τον δείκτη P10, για τα δοκίμια από τα 

Πευκούλια 
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Σχήμα 7.9: Συσχέτιση του δείκτη P11 με τον δείκτη P22, για τα δοκίμια από τα 

Πευκούλια 

 

 

Σχήμα 7.10: Συσχέτιση του δείκτη P10 με τον δείκτη P11, για τα δοκίμια από τα 

Πευκούλια 
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          Σχήμα 7.11: Συσχέτιση του δείκτη P10 με τον δείκτη P22, για τα δοκίμια από 

τα Πευκούλια 

 

Τα παραπάνω διαγράμματα δείχνουν τη συσχέτιση των δεικτών ρωγμάτωσης P μεταξύ τους. 

Από τα αποτελέσματα, προκύπτει καλή συσχέτιση μεταξύ των δεικτών, ειδικά του P20 με τον P10 

και του P11 με τον P22. Αυτό δείχνει πως η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί σωστά, οι δείκτες 

ρωγμάτωσης των δοκιμίων έχουν αρκετά σταθερή αναλογία μεταξύ τους και αντιπροσωπεύουν 

με καλή προσέγγιση την κατάσταση του υλικού στη φύση. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τις 

συσχετίσεις αυτές είναι οι εξής:  

➢ P20 = 0.132 * P10, με R² = 0.95 (Σχήμα 7.8) 

➢ P11 = 0.99 * P22, με R² = 0.99 (Σχήμα 7.9) 

➢ P10 = 18.12 * P11 + 0.05, με R² = 0.78 (Σχήμα 7.10) 

➢ P10 = 17.57 * P22 + 0.055, με R² = 0.77 (Σχήμα 7.11) 

7.2.1 Συσχέτιση ποσοστού συνδετικού υλικού και βαθμού ρωγμάτωσης με 
μηχανικές ιδιότητες 

Αυτό που διαπιστώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι η χαμηλή συσχέτιση των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των δοκιμίων από τα Πευκούλια μεταξύ τους. Μετά και την 

συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τα δομικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων, 
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επιβεβαιώνεται η εκτίμηση πως η συμπεριφορά του τεκτονισμένου υλικού ελέγχεται από την 

αναλογία και την αλληλεμπλοκή των τεμαχών με το συνδετικό υλικό. Ο καθοριστικός 

παράγοντας για την αντοχή αυτών των δοκιμίων, φαίνεται να είναι η ποσότητα του συνδετικού 

υλικού. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την περίπτωση των Εγκρεμνών, αύξηση του ποσοστού 

του συνδετικού υλικού, οδηγεί σε αύξηση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. Αυτό οφείλεται 

στα υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά του δολομιτικού συνδετικού υλικού.  

Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιπες φυσικομηχανικές ιδιότητες του γεωυλικού, δεν παρουσιάζουν 

καλή συσχέτιση με τα δομικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, οι δείκτες ρωγμάτωσης, 

παρουσιάζουν μέτριο βαθμό συσχέτισης με την αντοχή του γεωυλικού. Αυτό είναι λογικό, 

καθώς στα μοντέλα παλινδρόμησης μίας μεταβλητής, η συμπεριφορά της εξαρτημένης 

μεταβλητής επηρεάζεται μόνο από τη μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής. Μία τέτοια 

παραδοχή, δεν είναι δόκιμη στα δοκίμια από τα Πευκούλια, καθώς η συμπεριφορά τους είναι 

περίπλοκη και εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των δολομιτικών τεμαχών και του 

δολομιτικού συνδετικού υλικού, της αλληλεμπλοκής μεταξύ τους, αλλά και του βαθμού 

ρωγμάτωσης. 

Με βάση τις προαναφερθέντες παρατηρήσεις, αξιολογήθηκε η επιρροή του ποσοστού 

συνδετικού υλικού και των δεικτών ρωγμάτωσης, μέσω ενός μοντέλου πολυπαραμετρικής 

παλινδρόμησης (multivariable regression). Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

πολυπαραμετρικών αναλύσεων. 

Καθώς τα διαθέσιμα δοκίμια, εν τέλει, ανήκουν σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών ποσοστού 

συνδετικού υλικού (50% - 76%), δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

συνολικού τεκτονισμένου υλικού. Για τα δεδομένα, όμως, που λήφθηκαν, είναι ικανοποιητικά 

τα αποτελέσματα, και η εξίσωση που τα περιγράφει είναι η UCS = 1.412 * e0.05 * M, με R² = 0.7 

(Σχήμα 7.12). 
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Σχήμα 7.12: Συσχέτιση της αντοχής των δοκιμίων σε μονοαξονική θλίψη, με το 

ποσοστό συνδετικού υλικού για τα Πευκούλια 

 

Ενδεικτικά, στο Σχήμα 7.13 παρουσιάζεται η καλύτερη συσχέτιση που εμφάνισαν τα δοκίμια 

από τα Πευκούλια, μεταξύ της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη και του δείκτη P20, με R2 = 0,56.  

 

 

Σχήμα 7.13: Συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τον δείκτη P20 των 

δοκιμίων από τα Πευκούλια 
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Η γενική μορφή αυτών των εξισώσεων φαίνεται παρακάτω. Για το μοντέλο παλινδρόμησης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα, πρώτα σε λογαριθμική μορφή και στη συνέχεια μετατράπηκε 

η τελική εξίσωση σε εκθετική, με τις επιμέρους παραμέτρους που προέκυψαν για τον κάθε 

δείκτη ρωγμάτωσης. 

𝑼𝑪𝑺 = 𝒆𝒂 ∗ 𝑷𝒃 ∗ 𝑴𝒄 

 

➢ Για τον δείκτη P20: UCS = 0.001 * P20
-0.296 * M2.24 με R2 = 0.83 

➢ Για τον δείκτη P10: UCS = 0.0008 * P10
-0.293 * M2.42 με R2 = 0.83 

➢ Για τον δείκτη P11: UCS = 0.0002 * P11
-0.185 * M2.67 με R2 = 0.82 

➢ Για τον δείκτη P22: UCS = 0.0002 * P22
-0.164 * M2.71 με R2 = 0.81 

7.3 Αποτελέσματα για την Απόλπαινα 

Από την περιοχή της Απόλπαινας εξετάστηκαν συνολικά 13 δοκίμια. Τα δοκίμια από την 

Απόλπαινα, είναι τεκτονισμένοι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό 

ρωγμάτωσης. Αποτελούνται μόνο από άρρηκτο ασβεστολιθικό υλικό, χωρίς την παρουσία 

τεμαχών και συνδετικού υλικού, για αυτό και εξετάζονται μόνο ως προς το βαθμό ρωγμάτωσης. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανάλυση αυτών των δοκιμίων είναι ίδια με των 

υπολοίπων, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5. Τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του 

υλικού, δείχνουν καλές συσχετίσεις μεταξύ τους, όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. 

Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 45 ορθοφωτογραφίες πλευρών των δοκιμίων από την Απόλπαινα, 

οι οποίες επεξεργάστηκαν κατάλληλα ώστε να είναι διακριτές οι ρωγμές και τα μεγάλα κενά για 

τον υπολογισμό των δεικτών ρωγμάτωσης P10, P11, P20, P22.  

Στον παρακάτω πίνακα (7.4) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δείκτες βαθμού ρωγμάτωσης, 

όλων των δοκιμίων από την Απόλπαινα και στα σχήματα που ακολουθούν, οι συσχετίσεις 

μεταξύ τους. Έχουν αφαιρεθεί τα δοκίμια ΑΑ1 και ΑΑ2, καθώς διαφέρουν αρκετά από τα 

υπόλοιπα μπλοκ και οι διαφορές στις φυσικομηχανικές ιδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δοκίμια, δεν προκύπτουν μόνο από την αύξηση στο βαθμό ρωγμάτωσης. 
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Πίνακας 7.4: Αποτελέσματα ανάλυσης των δεικτών ρωγμάτωσης για όλα τα 

δοκίμια της Απόλπαινας 

 

 

 

Σχήμα 7.14: Ιστόγραμμα συχνοτήτων τιμών δείκτη ρωγμάτωσης P10, για τα 

δοκίμια από την Απόλπαινα 

 

P10 (cm
-1

) P11 P20 (cm
-2

) P22

ΑΒ2 0.567 0.0261 0.088 0.0254

ΑΓ2 0.349 0.0151 0.037 0.0152

ΑΓ3 0.227 0.0091 0.027 0.0088

ΑΕ2 2.215 0.1037 0.269 0.1023

ΑΕ3 0.480 0.0194 0.066 0.0195

ΑΕ4 0.768 0.0512 0.118 0.0515

ΑΕ5 0.741 0.0304 0.124 0.0310

ΑΓ1 0.397 0.0162 0.052 0.0159

ΑΔ2 1.025 0.0939 0.164 0.0949

ΑΔ1 1.005 0.0549 0.135 0.0545
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Σχήμα 7.15: Συσχέτιση του δείκτη P20 με τον δείκτη P10, για τα δοκίμια από την 

Απόλπαινα 

 

 

Σχήμα 7.16: Συσχέτιση του δείκτη P22 με τον δείκτη P11, για τα δοκίμια από την 

Απόλπαινα 
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Σχήμα 7.17: Συσχέτιση του δείκτη P10 με τον δείκτη P11, για τα δοκίμια από την 

Απόλπαινα 

 

Σχήμα 7.18: Συσχέτιση του δείκτη P20 με τον δείκτη P22, για τα δοκίμια από την 

Απόλπαινα 

 

Τα διαγράμματα συσχέτισης των δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης των δοκιμίων της 

Απόλπαινας, παρουσιάζουν πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ αυτών, καθώς και χρήσιμες εξισώσεις 

μεταβολής τους. Τα δοκίμια από την Απόλπαινα, έχοντας δείξει επίσης καλή συσχέτιση μεταξύ 
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και των φυσικομηχανικών τους χαρακτηριστικών, φαίνεται να ελέγχονται από το βαθμό στον 

οποίο είναι ρωγματωμένα, μιας και είναι λιγότερο σύνθετα υλικά από αυτά των άλλων δύο 

περιοχών. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τις συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών ρωγμάτωσης είναι 

οι εξής: 

➢ P20 = 0.125 * P10 + 0.01, με R² = 0.96 (Σχήμα 7.15) 

➢ P22 = 0.998 * P11, με R² = 1.00 (Σχήμα 7.16) 

➢ P10 = 15.42 * P11 + 0.13, με R² = 0.82 (Σχήμα 7.17) 

➢ P20 = 2.04 * P22 + 0.02, με R² = 0.87 (Σχήμα 7.18) 

7.3.1 Συσχέτιση βαθμού ρωγμάτωσης με μηχανικές ιδιότητες 

Για τη συσχέτιση του βαθμού ρωγμάτωσης με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των δοκιμίων 

από την Απόλπαινα, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι δείκτες, συνδυαστικά με όλες τις παραμέτρους 

που μετρήθηκαν εργαστηριακά. Οι δείκτες P10 και P20 εμφανίζουν πολύ καλή συσχέτιση με την 

αντοχή των δοκιμίων, με R2 = 90%. Οι υπόλοιποι δύο δείκτες, P11 και P22, εμφανίζουν επίσης 

καλή συσχέτιση με την αντοχή, με R2 = 80%. Ο μόνος δείκτης ρωγμάτωσης που παρουσιάζει 

αξιόλογη συσχέτιση με κάποια από τα υπόλοιπα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού, 

είναι ο P10, για τον οποίο παρατηρείται μία καλή μεταβολή, συναρτήσει των ταχυτήτων VP και 

VS. Παρακάτω, φαίνονται τα διαγράμματα μεταβολής των παραμέτρων που συσχετίζονται 

ικανοποιητικά για τα δοκίμια της περιοχής της Απόλπαινας. 

 

Σχήμα 7.19: Συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τον δείκτη P10 των 

δοκιμίων από την Απόλπαινα 
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Σχήμα 7.20: Συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τον δείκτη P20 των 

δοκιμίων από την Απόλπαινα 

 

 

Σχήμα 7.21: Συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τον δείκτη P11 των 

δοκιμίων από την Απόλπαινα 
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Σχήμα 7.22: Συσχέτιση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη με τον δείκτη P22 των 

δοκιμίων από την Απόλπαινα 

 

 

Σχήμα 7.23: Συσχέτιση της ταχύτητας Vp με τον δείκτη P10 των δοκιμίων από την 

Απόλπαινα 
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Σχήμα 7.24: Συσχέτιση της ταχύτητας Vs με τον δείκτη P10 των δοκιμίων από την 

Απόλπαινα 

 

Οι δείκτες P10 και P20 δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στα αποτελέσματα, πιθανά 

λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας που έχουν στον υπολογισμό τους, κατά τη διαδικασία 

ανάλυσης. Το γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη τα σημεία τομής των γραμμών χάραξης με τις 

ρωγμές και τα μεγάλα κενά, οδηγεί σε καλύτερη εκτίμηση της συνολικής εικόνας ρωγμάτωσης 

του δοκιμίου. Σε αντίθεση με τους δείκτες P11 και P22, οι οποίοι στην προκειμένη ανάλυση είναι 

λιγότερο ακριβείς και αξιόπιστοι, καθώς το πάχος των ρωγμών και των κενών δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί και να σχεδιαστεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται στις 

συσχετίσεις μεταξύ αυτών των δεικτών, αλλά και στην ικανοποιητική συσχέτισή τους με την 

αντοχή των δοκιμίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξισώσεις τους και να θεωρηθούν σωστά 

υπολογισμένοι για προσέγγιση των μεγεθών που εκφράζουν. 

Οι εξισώσεις συσχέτισης των δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης P με τα μηχανικά χαρακτηριστικά 

των δοκιμίων της Απόλπαινας, είναι οι εξής: 

➢ UCS = 14.66 * e-1.1(P10), με R² = 0.9 (Σχήμα 7.19) 

➢ UCS = 16.09 * e-8.77(P20), με R² = 0.91 (Σχήμα 7.20) 

➢ UCS = 13.1 * e-17.73(P22), με R² = 0.8 (Σχήμα 7.21) 

➢ UCS = 13.16 * e-17.8(P11), με R² = 0.8 (Σχήμα 7.22) 

➢ VP = 4095.5 * e-0.26(P10), με R² = 0.76 (Σχήμα 7.23) 

➢ VS = 2557.8 * e-0.266(P10), με R² = 0.68 (Σχήμα 7.24) 
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8. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ποσοτικοποίηση των τεμαχών και του 

συνδετικού υλικού, καθώς και των ρωγμών, σε τεκτονισμένα ασβεστολιθικά πετρώματα από 

τρία σημεία δειγματοληψίας της Λευκάδας, έτσι ώστε να εξεταστεί η συσχέτιση των δομικών 

χαρακτηριστικών με τις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. 

Τα κυβικά δοκίμια που μορφώθηκαν από τις περιοχές Εγκρεμνοί, Πευκούλια και Απόλπαινα, 

πρώτα υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές, για τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών 

τους ιδιοτήτων, με έμφαση στη μέτρηση της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη UCS και τις 

ταχύτητες διάδοσης σεισμικών κυμάτων VP και VS. Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία 

τρισδιάστατης αποτύπωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας, με ανάπτυξη κατάλληλων 

αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων. Tέλος, έγινε 

η συσχέτιση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων με τα δομικά χαρακτηριστικά. Τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν μετά από αυτή τη διαδικασία για την κάθε περιοχή που εξετάστηκε είναι: 

Για τους Εγκρεμνούς: 

Τα δοκίμια των Εγκρεμνών, αποτελούνται από ασβεστολιθικά τεμάχη, συγκολλημένα με 

δευτερογενές ασβεστιτικό συνδετικό υλικό, χαμηλής αντοχής και δεν περιέχουν ρωγμές, καθώς 

τα κενά που δημιουργούνται είναι από αποκόλληση μέρους ή ολόκληρων τεμαχών. Για τα 

δοκίμια αυτά, προκύπτουν γενικά, αρκετά έως πολύ καλές συσχετίσεις, μεταξύ των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων τους. Στους Εγκρεμνούς, παρατηρούνται μεγάλα εύρη αντοχής και 

ταχυτήτων διάδοσης υπερήχων, γεγονός που οφείλεται στα διαφορετικά ποσοστά συνδετικού 

υλικού στα δοκίμια.  

Η σημαντικότερη συσχέτιση για τα δοκίμια αυτά είναι μεταξύ του ποσοστού συνδετικού 

υλικού M με την αντοχή σε μονοαξονική θλίψη UCS, καθώς από αυτή γίνεται κατανοητή η 

συμπεριφορά του γεωυλικού της εν λόγω περιοχής. Η συσχέτιση αυτή ακολουθεί εκθετικά 

αύξουσα, επιβεβαιώνοντας πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των τεμαχών τόσο αυξάνεται 

και η εν λόγω αντοχή. Το γεγονός ότι το ποσοστό τεμαχών έχει την μεγαλύτερη επίδραση στις 

μηχανικές ιδιότητες του γεωυλικού έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές.  

Παρατηρείται επίσης, πως τα δοκίμια με ποσοστό συνδετικού υλικού περίπου 40% (ΕΒ6, 

ΕΒ7), παρουσιάζουν παρόμοια αντοχή σε μονοαξονική θλίψη με το δοκίμιο ΕC1, το οποίο 

αποτελείται εξ ’ολοκλήρου από συνδετικό υλικό. Αυτό είναι μία ένδειξη πως η συνολική αντοχή 

του τεκτονισμένου πετρώματος δεν επηρεάζεται μετά από ένα όριο του ποσοστό του 

συνδετικού υλικού, καθώς η αντοχή γίνεται ίση με εκείνη του συνδετικού υλικού. Επιπλέον, η 

αύξηση του συνδετικού υλικού οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων, του 
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μέτρου ελαστικότητας και του φαινόμενου βάρους, καθώς και σε αύξηση του πορώδους. Η 

εξίσωση που περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού συνδετικού υλικού Μ (σε ποσοστό, 

π.χ. το 40% μπαίνει ως 40 ή ως 0.4 στη σχέση) και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη UCS (σε 

MPa) είναι η: 

➢ UCS = 1.64 * M-1.205, με συντελεστή συσχέτισης R2 = 0.76 

Για τα Πευκούλια: 

Τα δοκίμια από τα Πευκούλια, έχουν παρόμοια δομή με αυτά των Εγκρεμνών, ωστόσο 

αποτελούνται από δολομιτικά τεμάχη, συγκολλημένα με δολομιτικό συνδετικό υλικό υψηλής 

αντοχής. Όμως, συγκριτικά με τα δοκίμια από τους Εγκρεμνούς, τα δοκίμια από τα Πευκούλια 

αποτελούνται από μικρότερου μεγέθους τεμάχη, κάτι που είναι εμφανές ακόμη και με απλή 

οπτική παρατήρηση. Συνεπώς, το συνδετικό υλικό καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο και, εν τέλει, 

είναι αυτό που ελέγχει τη συνολική συμπεριφορά του τεκτονισμένου πετρώματος, δεδομένου 

ότι το δολομιτικό συνδετικό υλικό έχει υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά. 

Όπως έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες, τα τεμάχη μικρού μεγέθους αναπτύσσουν ρωγμές 

και σημειώνουν μεγαλύτερη αντοχή από τεμάχη μεγαλύτερου μεγέθους, λόγω της μικρότερης 

ύπαρξης ασθενών ενώσεων μεταξύ των τεμαχών. Επίσης, έχει επισημανθεί, πως σε περίπτωση 

που τα τεμάχη βράχου είναι ασθενέστερα από το συνδετικό υλικό που τα περικλείει, τότε 

αντιστρέφεται η συσχέτιση πως η αντοχή αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των 

τεμαχών. 

Για τα δοκίμια από τα Πευκούλια, δεν προκύπτουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των 

φυσικομηχανικών τους ιδιοτήτων. Παρατηρείται μεγάλο εύρος τιμών για την αντοχή και την 

ταχύτητα διάδοσης υπερήχων, κάτι που οφείλεται στα διαφορετικά ποσοστά συνδετικού υλικού 

του πετρώματος. Συνεπώς, για την συμπεριφορά και την αντοχή σε μονοαξονική θλίψη των 

γεωυλικών αυτών κρίνεται καθοριστική η αναλογία των τεμαχών και του συνδετικού υλικού 

τους, όπως επίσης και η μεταξύ τους ύπαρξη πλήθους διεπιφανειών άγνωστης αντοχής. 

Καθώς τα διαθέσιμα δοκίμια, εν τέλει, ανήκουν σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών ποσοστού 

συνδετικού υλικού (50% - 76%), δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

τεκτονισμένου πετρώματος. Παρόλα αυτά, για τα υπάρχοντα δεδομένα, η εξίσωση που 

περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού συνδετικού υλικού Μ και της αντοχής σε 

μοναξονική θλίψη UCS είναι η: 

➢ UCS = 1.412 * e0.05 * M, με συντελεστή συσχέτισης R² = 0.7 

Ο δείκτης P10 ορίζεται ως ο αριθμός σημείων τομής γραμμών χάραξης – ρωγμών, προς το 

μήκος των γραμμών χάραξης, ενώ ο δείκτης P11 ορίζεται ως ο λόγος του πάχους των ρωγμών, 
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προς το μήκος των γραμμών χάραξης. Ο δείκτης P20 ορίζεται ως ο αριθμός σημείων τομής 

γραμμών χάραξης – ρωγμών, προς το συνολικό εμβαδόν του δοκιμίου και τέλος, ο δείκτης P22 

ορίζεται ως το εμβαδόν των ρωγμών και κενών, προς το συνολικό εμβαδόν του δοκιμίου. 

 Οι δείκτες ρωγμάτωσης των δοκιμίων έχουν αρκετά σταθερή αναλογία μεταξύ τους και 

αντιπροσωπεύουν με καλή προσέγγιση την κατάσταση του πετρώματος στη φύση. Ωστόσο, 

παρουσιάζουν μέτριο βαθμό συσχέτισης με την αντοχή του πετρώματος σε μονοαξονική θλίψη. 

Αυτό θεωρείται λογικό, καθώς στα μοντέλα παλινδρόμησης μίας μεταβλητής, η συμπεριφορά 

της εξαρτημένης μεταβλητής επηρεάζεται μόνο από τη μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Μία τέτοια παραδοχή, δεν είναι δόκιμη στα δοκίμια από τα Πευκούλια, καθώς η συμπεριφορά 

τους είναι περίπλοκη και εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά των δολομιτικών τεμαχών 

και του δολομιτικού συνδετικού υλικού, της αλληλεμπλοκής μεταξύ τους, αλλά και του βαθμού 

ρωγμάτωσης. 

Συνεπώς, αξιολογήθηκε η ταυτόχρονη επιρροή στην αντοχή μονοαξονικής θλίψης UCS (σε 

MPa), του ποσοστού συνδετικού υλικού Μ και των δεικτών ρωγμάτωσης P10 (σε cm-1), P11, P20 

(σε cm-2) και P22, με χρήση πολύ-παραμετρικής συσχέτισης (multivariable regression). Οι 

εξισώσεις που προέκυψαν, με τους αντίστοιχους συντελεστές συσχέτισης, είναι οι εξής: 

➢ Για τον δείκτη P20: UCS = 0.001 * P20
-0.296 * M2.24 , με R2 = 0.83 

➢ Για τον δείκτη P10: UCS = 0.0008 * P10
-0.293 * M2.42 , με R2 = 0.83 

➢ Για τον δείκτη P11: UCS = 0.0002 * P11
-0.185 * M2.67 , με R2 = 0.82 

➢ Για τον δείκτη P22: UCS = 0.0002 * P22
-0.164 * M2.71 , με R2 = 0.81 

Για την Απόλπαινα: 

Τα δοκίμια από την Απόλπαινα είναι τεκτονισμένοι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, χωρίς την 

παρουσία τεμαχών και συνδετικού υλικού και παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ρωγμάτωσης. 

Παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στις συσχετίσεις μεταξύ των φυσικομηχανικών 

ιδιοτήτων τους. 

Τα διαγράμματα μεταξύ των δεικτών βαθμού ρωγμάτωσης των δοκιμίων της Απόλπαινας, 

παρουσιάζουν πολύ καλή συσχέτιση, ενώ προκύπτουν και χρήσιμες εξισώσεις μεταβολής τους. 

Τα δοκίμια από την Απόλπαινα είναι λιγότερο σύνθετα συγκριτικά με τα γεωυλικά των άλλων 

δύο περιοχών, και η συμπεριφορά τους ελέγχεται από τον βαθμό στον οποίο είναι 

ρωγματωμένα.  

Οι δείκτες P10 (σε cm-1) και P20 (σε cm-2) εμφανίζουν πολύ καλή συσχέτιση με την αντοχή σε 

μονοαξονική θλίψη των δοκιμίων, με R2 = 90%. Οι υπόλοιποι δύο δείκτες, P11 και P22, εμφανίζουν 



123 
 

επίσης καλή συσχέτιση με την αντοχή, με R2 = 80%. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τις 

συσχετίσεις των δεικτών ρωγμάτωσης με την αντοχή σε μονοαξονική θλίψη UCS (σε MPa) των 

δοκιμίων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης, είναι οι εξής: 

➢ UCS = 14.66 * e-1.1(P10), με R² = 0.9  

➢ UCS = 16.09 * e-8.77(P20), με R² = 0.91  

➢ UCS = 13.1 * e-17.73(P22), με R² = 0.8  

➢ UCS = 13.16 * e-17.8(P11), με R² = 0.8 

Ο μόνος δείκτης ρωγμάτωσης που παρουσιάζει αξιόλογη συσχέτιση με κάποια από τα 

υπόλοιπα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του τεκτονισμένου πετρώματος είναι ο P10, για τον 

οποίο παρατηρείται μία σαφής μεταβολή, συναρτήσει των ταχυτήτων VP και VS (σε m/s), με τις 

εξής εξισώσεις: 

➢ VP = 4095.5 * e-0.26(P10), με R² = 0.76 

➢ VS = 2557.8 * e-0.266(P10), με R² = 0.68 

Με βάση την παρούσα εργασία, ως προτάσεις για μελλοντική έρευνα αναφέρονται: 

Α) Η διαδικασία ανάλυσης εικόνας αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη για την εκτίμηση των 

δομικών χαρακτηριστικών πετρωμάτων. Ωστόσο, κάθε εικόνα είναι αρκετά διαφορετική από τις 

υπόλοιπες και δεν μπορεί να υπάρξει ένας εύκολος αυτοματοποιημένος τρόπος επεξεργασίας 

τους. Λόγω χρωματικών διαφοροποιήσεων, πρέπει να γίνεται χειροκίνητη επεξεργασία κάθε 

εικόνας για την βέλτιστη απεικόνισή της στις δυαδικές ορθοφωτογραφίες, γεγονός που 

επιβραδύνει τη διαδικασία. Η ανάπτυξη ενός νευρωνικού δικτύου, εμπλουτισμένου με πλήθος 

εικόνων από αντίστοιχα, κάθε φορά, πετρώματα, θα δημιουργούσε μία πιο εύχρηστη και 

ταχύτερη λύση υπολογισμού των επιφανειακών στοιχείων δομής και σύστασης τεκτονισμένων 

υλικών. 

Β) Επίσης, για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς τεκτονισμένων πετρωμάτων, ειδικά του 

Ελλαδικού χώρου, για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να 

μελετηθούν τα δομικά χαρακτηριστικά επιπλέον τεκτονισμένων γεωυλικών.  

Πέρα όμως, από τα δομικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων που εξετάστηκαν, τα οποία 

έδωσαν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα στην παρούσα εργασία, θα ήταν σημαντικό να εξεταστούν 

και άλλες πιθανές παράμετροι που μπορεί να επηρεάζουν την συμπεριφορά των τεκτονισμένων 

πετρωμάτων, όπως για παράδειγμα η ανάλυση της εσωτερικής μικρορωγμάτωσης, το υλικό 

πλήρωσής τους, καθώς και η αντοχή των διεπιφανειών μεταξύ των δομικών στοιχείων. Μια 

τέτοια εργασία θα βοηθούσε την βαθύτερη κατανόηση τέτοιων γεωυλικών. 
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Παράρτημα 1: Αποτελέσματα ποσοτικοποίησης τεμαχών και συνδετικού υλικού, για τα δοκίμια 
από τους Εγκρεμνούς και τα Πευκούλια 
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