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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προέκυ
ψαν από την ανάλυση διάταξης αντιστήριξης με χρήση αριθμητικών μεθόδων. Από το σύνολο των
αποτελεσμάτων βαρύτητα αποδίδεται στις οριζόντιες μετακινήσεις, στην καμπτική ροπή και στην
τέμνουσα δύναμη του στοιχείου αντιστήριξης, στις καθιζήσεις της ελεύθερης επιφάνειας, στις
δυνάμεις των αγκυρώσεων καθώς και στο συντελεστή ασφαλείας έναντι συνολικής ευστάθειας της
εκσκαφής. Από την αξιολόγηση των ανωτέρω προκύπτουν ορισμένα στοιχεία βάσει των οποίων
παρουσιάζονται προτάσεις για την ορθότερη χρήση των παραμέτρων που εξετάζονται, με σκοπό
την όσο το δυνατόν ρεαλιστική και ακριβή αριθμητική ανάλυση τυπικών διατάξεων αντιστηρίξεων.
ABSTRACT : In the present paper the results that obtained from the numerical analysis of a retain
ing structure are both demonstrated and validated. Emphasis is laid on the horizontal displace
ments, the bending moment and on the shear stress of the retaining structure as well as on the
surface settlements, on the anchorage system’s forces and finally on the excavation’s factor of
safety. Taken into consideration the validation of the aforementioned results, some useful data are
revealed. Based on them, specific proposals for the reliable use of the examined parameters are
presented in order to achieve – as it is possible – a realistic and accurate numerical analysis for
typical retaining structures.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση αριθμητικών μεθόδων κατά το σχε
διασμό διατάξεων αντιστηρίξεων αυξάνεται συ
νεχώς τα τελευταία έτη. Η δυνατότητα που
παρέχουν οι αριθμητικές μέθοδοι για την εφαρ
μογή σύνθετων εδαφικών μοντέλων καθώς και
για την προσομοίωση κάθε επιμέρους σταδίου
της κατασκευής, αποτελούν ορισμένους από
τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην
ευρύτερη χρησιμοποίησή τους έναντι των κλα
σικών μεθόδων οριακής ισορροπίας.
Παρόλα αυτά, όμως, η ορθή χρήση των αριθ
μητικών μεθόδων κατά τη μελέτη αντιστηρίξεων
προϋποθέτει την ύπαρξη ικανών γνώσεων τό
σο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
καθώς οι βασικές παραδοχές και η επιλογή

ορισμένων παραμέτρων, επηρεάζουν καθο
ριστικά τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επιση
μάνσεις, στο παρόν άρθρο εξετάζεται παραμε
τρικά η συμπεριφορά αντιστήριξης κατακόρυ
φου μετώπου ανοιχτής εκσκαφής σημαντικού
βάθους, με απώτερο σκοπό την εξαγωγή χρή
σιμων συμπερασμάτων και τη διατύπωση - εν
συνεχεία - ανάλογων προτάσεων σχετικά με
την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη αριθμητική
προσομοίωση της απόκρισης τυπικών διατά
ξεων αντιστηρίξεων.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ
ΛΥΣΗΣ
Η παραμετρική μελέτη, τα αποτελέσματα της
οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα εργα
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σία, πραγματοποιήθηκε με τον κώδικα πεπε
ρασμένων στοιχείων PLAXIS (Ver. 8.2, 2004).
Ορισμένες από τις βασικές παραδοχές - στοι
χεία της μελέτης δίνονται ακολούθως :
- Το σύνολο των αποτελεσμάτων αναφέρεται
σε δισδιάστατες αναλύσεις και υπό τη θεώ
ρηση συνθηκών επίπεδης παραμόρφωσης.
- Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς
των εδαφικών στοιχείων χρησιμοποιούνται
συγκριτικά το ελαστοπλαστικό μοντέλο και
το αντίστοιχο υπερβολικού τύπου με κρατυ
νόμενη συμπεριφορά, όπως παρέχονται
από τον εν λόγω κώδικα.
- Για τη μελέτη της απόκρισης του εκ σκυρο
δέματος στοιχείου αντιστήριξης, όπως περι
γράφεται αναλυτικότερα ακολούθως, χρησι
μοποιούνται συγκριτικά στοιχεία δοκού με
γραμμική ελαστική συμπεριφορά καθώς και
ανάλογα εδαφικά στοιχεία.
- Για την προσομοίωση των προεντεταμένων
αγκυρώσεων και βάσει των δυνατοτήτων
του συγκεκριμένου κώδικα πεπερασμένων
στοιχείων χρησιμοποιούνται κατάλληλα στοι
χεία ελαστικής - τελείως - πλαστικής συμπερι
φοράς, τα οποία έχουν τη δυνατότητα παρα
λαβής τάσεων προέντασης καθώς και εφελ
κυστικών - θλιπτικών δυνάμεων. Επίσης,
για την προσομοίωση της πάκτωσης των
ανωτέρω αγκυρώσεων εφαρμόσθηκαν στοι
χεία γραμμικής ελαστικής συμπεριφοράς, τα
οποία δύναται να παραλάβουν εφελκυστι
κές δυνάμεις.
- Η αλληλεπίδραση μεταξύ του στοιχείου αντι
στήριξης και των γειτονικών του εδαφικών
στοιχείων λαμβάνεται υπόψη με τη χρήση
στοιχείων διεπιφάνειας εικονικού πάχους
(Heuze and Barbour, 1982, Karabatakis,
2000, Karabatakis and Hatzigogos, 2002)
και διαδοχικής μεταβαλλόμενης διατμητικής
αντοχής, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότε
ρα ακολούθως.
- Για τις τιμές των επιμέρους παραμέτρων που
χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις καθώς και
για τα επιβαλλόμενα φορτία δεν εφαρμό
σθηκαν οι οριζόμενοι κατά τον Ευρωκώδικα
7 συντελεστές ασφαλείας, καθώς η αριθμη
τική προσομοίωση αντιστηρίξεων βάσει κα
νονιστικών διατάξεων δεν αποτελεί αντικεί
μενο της παρούσας εργασίας. Σχετικά με το
ανωτέρω θέμα χρήσιμα στοιχεία παρέχο
νται αναλυτικά σε σχετικές βιβλιογραφικές
αναφορές (PLAXIS Bulletin, 2004, Simpson,
2003, Cushing et al, 2003, Koudelka, 2003).
- Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέ
ρονται σε επιβολή στατικών φορτίων καθώς
στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κρίθη

κε σκόπιμο να μη συμπεριληφθούν αποτε
λέσματα σεισμικών αναλύσεων. Σχετικά με
το σχεδιασμό αντιστηρίξεων υπό σεισμική
φόρτιση ιδιαίτερα χρήσιμες προτάσεις δί
νονται σε ανάλογες μελέτες (ΜcCullough,
1998).
- Η εκτέλεση ανάδρομων αναλύσεων για την
εκτίμηση των βασικών εδαφικών παραμέ
τρων και τη διερεύνηση της συμπεριφοράς
της αντιστήριξης, δεν ήταν εφικτή λόγω της
έλλειψης επιτόπου μετρήσεων. Σχετικά με
τη χρήση επιτόπου καταγραφών και την
εκτέλεση σχετικών ανάδρομων αναλύσεων,
χρήσιμα στοιχεία παρέχονται και αναπτύσ
σονται διεξοδικά σε αντίστοιχες βιβλιογραφι
κές αναφορές (Gue et al, 1990, Tan, 1997,
Teparaksa et al, 1999, Thasnanipan et al,
1999).
Βάσει
των
παραπάνω,
διαπιστώνεται πως κατά την αριθμητική
ανάλυση των αντιστηρίξεων παρέχονται
πολλαπλές επιλογές προσομοίωσης του
προβλήματος, ανάλογα με τις αντίστοιχες
δυνατότητες
του
χρησιμοποιούμενου
λογισμικού αλλά και την εμπειρία του
χρήστη.
Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση εκτετα
μένων παραμετρικών μελετών με σκοπό τη
διερεύνηση της επιρροής βασικών παραμέ
τρων στα αποτελέσματα των αριθμητικών
αναλύσεων (ροπές και τέμνουσες δυνάμεις
αντιστήριξης, καθιζήσεις ελεύθερης επιφά
νειας κ.λπ.) και η εν συνεχεία εξαγωγή σχε
τικών συμπερασμάτων, κρίνεται αναγκαία.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
3.1 Γεωμετρία και στάδια ανάλυσης
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προβλήμα
τος του εξετάσθηκε δίνονται στο Σχήμα 1. Συ
νοπτικά αναφέρεται πως εξετάσθηκε η συμπε
ριφορά αντιστήριξης κατακόρυφου μετώπου
ανοικτής εκσκαφής συνολικού βάθους 18,0m.
Η αντιστήριξη συνίσταται από έγχυτους φρεα
τοπασσάλους μήκους 25,0m και τρεις σειρές
προεντεταμένων αγκυρώσεων (Lολ=10,0m,
Lπ=4,5m).
Eπίσης, στην επιφάνεια του εδάφους επι
βάλλεται ομοιόμορφο συνεχές φορτίο Ρ=20kPa
έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η επιρροή των υφι
στάμενων φορτίων.
Ο κάνναβος των πεπερασμένων στοιχείων
που εφαρμόσθηκε κατά την παραμετρική μελέ
τη του προβλήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα
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2. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 1688 τριγωνικά
στοιχεία 15 κόμβων και 9 σημείων ολοκλήρω
σης, με αυξημένη πυκνότητα στην περιοχή της
αντιστήριξης όπως φαίνεται χαρακτηριστικά
στο ως άνω σχήμα.
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Σχήμα 1. Γεωμετρικά δεδομένα εκσκαφής
Figure 1. Geometrical data of the excavation.

η χαλάρωση του εδάφους στη θέση του δια
φράγματος). Προς απλοποίηση της ανάλυσης,
η κατασκευή του στοιχείου αντιστήριξης λαμ
βάνεται υπόψη θεωρώντας μόνον το αυξημένο
ειδικό βάρος των χρησιμοποιούμενων στοι
χείων δοκού (έναντι των αντίστοιχων προϋ
παρχόντων εδαφικών).
Στάδιο 3: Απενεργοποίηση των εδαφικών στοι
χείων στην περιοχή της εκσκαφής έως τη στά
θμη -5,0m.
Στάδιο 4: Ενεργοποίηση της πρώτης σειράς
των αγκυρώσεων με ταυτόχρονη επιβολή τά
σης προέντασης Ρ1π=200kN (στάθμη κεφαλής
αγκυρώσεων -4,5m).
Στάδιο 5: Απενεργοποίηση των εδαφικών στοι
χείων έως τη στάθμη -9,5m.
Στάδιο 6: Ενεργοποίηση της δεύτερης σειράς
των αγκυρώσεων με ταυτόχρονη επιβολή τά
σης προέντασης Ρ2π=200kN (στάθμη κεφαλής
αγκυρώσεων -9,0m).
Στάδιο 7: Απενεργοποίηση των εδαφικών στοι
χείων έως τη στάθμη -14,0m.
Στάδιο 8: Ενεργοποίηση της τρίτης σειράς των
αγκυρώσεων με ταυτόχρονη επιβολή τάσης
προέντασης Ρ3π=220kN (στάθμη κεφαλής αγκυ
ρώσεων -13,5m).
Στάδιο 9: Απενεργοποίηση των εδαφικών στοι
χείων έως το πέρας της εκσκαφής (στάθμη
-18,0m).
Στάδιο 10: Εύρεση του συντελεστή συνολικής
ευστάθειας της εκσκαφής με τη μέθοδο της
ταυτόχρονης μείωσης της διατμητικής αντοχής
των στοιχείων (φ-c reduction method).
3.2 Τιμές παραμέτρων

Σχήμα 2. Προτεινόμενος κάνναβος πεπερασμέ
νων στοιχείων
Figure 2. Proposed finite element mesh.
Η υπολογιστική διαδικασία που εφαρμόσθη
κε για την προσομοίωση της συμπεριφοράς και
της κατασκευαστικής ακολουθίας της αντιστή
ριξης, αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια :
Στάδιο 0 :Υπολογισμός αρχικού πεδίου τά
σεων (σν=γ⋅z, σΗ=Ko⋅σν, Ko=1-sinφ).
Στάδιο 1: Επιβολή του κατανεμημένου φορτίου
Ρ=20kPa στην επιφάνεια του εδάφους.
Στάδιο 2: Μηδενισμός των μετακινήσεων λόγω
των προηγούμενων σταδίων και ενεργοποίηση
του στοιχείου αντιστήριξης.
Τονίζεται, πως με τον τρόπο αυτό αγνοείται
η επιρροή της κατασκευής του στοιχείου αντι
στήριξης στο υφιστάμενο εντατικό πεδίο (π.χ.

Οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων που χρη
σιμοποιήθηκαν στο σύνολο των επιλύσεων
παρέχονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1.
Διευκρινιστικά αναφέρεται πως η παράμε
τρος R που δίνεται στην τελευταία σειρά του
ανωτέρου πίνακα, αποτελεί το μειωτικό συντε
λεστή της διατμητικής αντοχής των στοιχείων
διεπιφάνειας, συναρτήσει της αντίστοιχης των
γειτονικών εδαφικών στοιχείων (cδιεπ=R⋅cεδαφ,
tanφδιεπ= R⋅tanφεδαφ, 0<R≤1).
Στις περιπτώσεις χρήσης εδαφικού μοντέ
λου με κρατυνόμενη συμπεριφορά υπερβολι
κού τύπου και σχετικά με την εκτίμηση των ανα
γκαίων τιμών του μέτρου ελαστικότητας, θεω
ref
ref
=3⋅E 50
και m=0,2, 0,5.
ρήθηκαν τα εξής: E ur
Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο
εδαφικό μοντέλο παρέχονται διεξοδικά σε ανά
λογες βιβλιογραφικές αναφορές (Schanz et al,
1999).
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Επίσης, κατά την εφαρμογή του ελαστικού τελείως - πλαστικού εδαφικού μοντέλου για την
εκτίμηση του “ισοδύναμου” μέτρου ελαστικότη
τας, χρησιμοποιήθηκε στη μέση στάθμη κάθε
εδαφικής στρώσης η Εξίσωση 1:
Εισοδ.= Ε50,ref ⋅ (σ’v/Pref)m

(1)

Τέλος, στο σύνολο των εξεταζόμενων περι
πτώσεων θεωρήθηκε ως κριτήριο διαρροής το
αντίστοιχο των Mohr-Coulomb.
Σχετικά με το κατακόρυφο στοιχείο της αντι
στήριξης αναφέρεται πως αποτελείται από μία
σειρά έγχυτων φρεατοπασσάλων Φ100cm/
250cm. Οι τιμές των παραμέτρων που περι
γράφουν την απόκριση του ανωτέρου στοι
χείου καθώς και των αντίστοιχων που χρησι
μοποιούνται για την προσομοίωση των αγκυ
ρώσεων και της πάκτωσής τους δίνονται ανα
λυτικά στον Πίνακα 2.
Πίνακας 1. Τιμές εδαφικών παραμέτρων
Table 1. Soil properties.
Παράμετρο
Έδαφος 1
Έδαφος 2
ς
γ (kN/m3)
20,5
21,0
cref (kPa)
1
1
φ (ο)
33
37
ψ’ (ο)
0
4
Ε50ref (kPa)
30000
45000
Εoedref (kPa)
21000
31500
ref
Εur (kPa)
90000
135000
vur (-)
0,30
0,30
m (-)
0,20
0,50
Pref (kPa)
100
100
Rinter (-)
0,50/0,67/1,00 0,50/0,67/1,00
Πίνακας 2. Τιμές παραμέτρων
Table 2.
Material properties.
Παράμετρο
Στοιχείο Στοιχείο
ς
δοκού
αγκύρ.
ΕΑ (x105)
70,9
159,2
(kN/m)
(kN)
EI (x105)
4,0
2
(kNm /m)
Lz-z (m)
2,5
2,5

Στοιχείο
πάκτωσης
4,0
(kN/m)
2,5

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΩΝ
4.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται η μεταβολή των ορι
ζόντιων μετακινήσεων του στοιχείου αντιστήρι
ξης συναρτήσει του μήκους του για τις ακόλου

θες βασικές περιπτώσεις :
•
Περίπτωση Α: Χρήση υπερβολικού τύ
που εδαφικού μοντέλου με τιμή μειωτικού
συντελεστή διατμητικής αντοχής των
στοιχείων διεπιφάνειας ίση με R=0,50
(δηλ. δ=φ/2, όπου δ η γωνία μεταξύ του
διανύσματος των ενεργητικών ωθήσεων
και του κάθετου μετώπου του στοιχείου
αντιστήριξης).
•
Περίπτωση B: Χρήση υπερβολικού τύ
που εδαφικού μοντέλου με τιμή R=0,67
(δ=2φ/3).
•
Περίπτωση C: Χρήση υπερβολικού
τύπου εδαφικού μοντέλου με τιμή R=1,00
(δ=φ).
•
Περίπτωση D: Χρήση ελαστικού -τελείωςπλαστικού μοντέλου με τιμή R=0,67 και
με σταθερή τιμή του μέτρου ελαστικότη
τας των εδαφικών στοιχείων.
•
Περίπτωση Ε: Χρήση υπερβολικού τύ
που εδαφικού μοντέλου με τιμή R=0,67
και προσομοίωση του κατακόρυφου στοι
χείου αντιστήριξης με εδαφικά στοιχεία
γραμμικής ελαστικής συμπεριφοράς, ένα
ντι των στοιχείων δοκού που χρησιμο
ποιούνται στο σύνολο των προηγου
μένων περιπτώσεων.
Ομοίως, στα Σχήματα 4, 5 και 6 δίνονται οι
αντίστοιχες μεταβολές της αναπτυσσόμενης
καμπτικής ροπής, της τέμνουσας δύναμης και
της καθίζησης της ελεύθερης επιφάνειας από
το χείλος της εκσκαφής και σε απόσταση 30m
περίπου.
Επισημαίνεται πως στα Σχήματα 4 και 5 δεν
παρουσιάζονται τα ανάλογα αποτελέσματα της
περίπτωσης Ε, καθώς στην εν λόγω περίπτω
ση δε δύναται η εκτίμηση των συγκεκριμένων
εντατικών μεγεθών (M, Q) του στοιχείου αντι
στήριξης.
Στα Σχήματα 7 και 8 παρουσιάζονται οι τι
μές των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών δυνά
μεων των αγκυρώσεων ανά εξεταζόμενη περί
πτωση καθώς και οι αντίστοιχες τιμές του συ
ντελεστή ασφαλείας έναντι συνολικής ευστά
θειας της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στο
Στάδιο 10 της υπολογιστικής διαδικασίας.
Ενδεικτικά, η επιφάνεια ολίσθησης που προ
κύπτει από τον έλεγχο ευστάθειας εφαρμόζο
ντας τη συγκεκριμένη μεθοδολογία παρουσιά
ζεται στο Σχήμα 9.
Τέλος, τονίζεται πως το σύνολο των αποτε
λεσμάτων που δίνονται στα ως άνω σχήματα
αναφέρεται στην εντατική κατάσταση που προ
κύπτει μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου 9 της
υπολογιστικής διαδικασίας, όπως αναπτύσ
σεται αναλυτικά στην ενότητα 3.1.
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Σχήμα 3. Οριζόντιες μετακινήσεις συναρτήσει
του βάθους
Figure 3. Horizontal displacements versus
depth.

Σχήμα 6. Ολικές
καθιζήσεις
επιφάνειας
Figure 6. Surface settlements.
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Σχήμα 7. Εφελκυστικές δυνάμεις αγκυρώσεων
Figure 7. Tension forces of the anchorage sys
tem.
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Σχήμα 4. Καμπτική ροπή στοιχείου αντιστήρι
ξης συναρτήσει του βάθους
Figure 4. Retaining structure’s bending mo
ment versus depth.
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Σχήμα 5. Τέμνουσα δύναμη στοιχείου αντιστή
ριξης συναρτήσει του βάθους
Figure 5. Retaining structure’s shear stress
versus depth.
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Σχήμα 8. Τιμές συντελεστή ευστάθειας
Figure 8. Values of factor of stability.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

5

Table 4 :

Validation of cases Α, Β and C (Fαγκ,
F.O.S.).
ΔFαγκ1 ΔFαγκ2 ΔFαγκ3 ΔF.Ο.S
Περιπτώσεις
(%)
(%)
(%)
(%)
A-B
3,20
0,24
6,90
3,60
B-C
3,00
0,50
3,80
2,40

Συνεκτιμώντας το σύνολο των Σχημάτων 3
έως 8 προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά στοι
χεία:
α) Κατά την εφαρμογή του υπερβολικού τύπου
εδαφικού μοντέλου με κρατυνόμενη συμπερι
φορά, η επιρροή της τιμής του μειωτικού συ
ντελεστή R της διατμητικής αντοχής των χρη
σιμοποιούμενων στοιχειών διεπιφάνειας, είναι
καθοριστική κυρίως στη συμπεριφορά του στοι
χείου αντιστήριξης καθώς και στις καθιζήσεις
της ελεύθερης επιφάνειας.
Ειδικότερα, στον Πίνακα 3 δίνονται
συγκεντρωτικά οι αποκλίσεις μεταξύ των περι
πτώσεων Α-Β και Β-C σχετικά με τις υπολο
γισθείσες τιμές της οριζόντιας μετακίνησης (Dxx), της καμπτικής ροπής (Μ) και της τέμνουσας
δύναμης (Q) του στοιχείου αντιστήριξης καθώς
και της καθίζησης (S) της ελεύθερης επιφά
νειας.

β) Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μετα
ξύ των περιπτώσεων Β-D και B-Ε διαπιστώνε
ται καταρχήν η καθοριστική διαφοροποίηση
της μορφής της καθίζησης της ελεύθερης επι
φάνειας μεταξύ των περιπτώσεων Β-D (κα
θίζηση έναντι ανύψωσης). Αυτό οφείλεται στο
γεγονός πως η χρήση του ελαστικού μέτρου
αποφόρτισης (Εur) στις καταστατικές εξισώσεις
υπολογισμού των εντατικών μεγεθών κατά τη
φάση αποφόρτισης (στάδιο εκσκαφής) καθώς
και η εξάρτηση του μέτρου ελαστικότητας από
το καθεστώς των τάσεων (Περ. Β), επιτρέπει
την αξιόπιστη εκτίμηση των μετακινήσεων.
Αντίθετα, η χρήση μοντέλων ελαστικής - τε
λείως - πλαστικής συμπεριφοράς (Περ. D),
εξαιτίας της αδυναμίας για τη ρεαλιστική προ
σομοίωση των φάσεων αποφόρτισης (λόγω
χρήσης ενιαίας τιμής του μέτρου ελαστικότητας
κατά τα στάδια φόρτισης - αποφόρτισης και
ανεξάρτητης των αναπτυσσόμενων τάσεων),
οδηγεί σε αυξημένες τιμές μετακινήσεων και σε
ορισμένες περιπτώσεις σε μη αποδεκτά αποτε
λέσματα (π.χ. αυξημένη ανύψωση της ελεύθε
ρης επιφάνειας κατά την εκσκαφή). Σχετικά με
τα εντατικά μεγέθη του στοιχείου αντιστήριξης,
τις δυνάμεις των αγκυρώσεων και των καθιζή
σεων της ελεύθερης επιφάνειας, αναλυτικά
στοιχεία παρέχονται στους ακόλουθους Πίνα
κες 5 και 6.

Πίνακας 3: Αξιολόγηση περιπτώσεων Α, Β και
C (Dx-x, M, Q, S)
Table 3: Validation of cases Α, Β and C (Dx-x,
M, Q, S)
ΔDx-x
ΔΜ
ΔQ
ΔS
Περιπτώσεις
(%)
(%)
(%)
(%)
A-B
44
28
17
97
B-C
52
45
24
90

Πίνακας 5: Αξιολόγηση περιπτώσεων B, D και
E (Dx-x, M, Q, S)
Table 3: Validation of cases B, D and E (Dx-x,
M, Q, S)
ΔDx-x
ΔΜ
ΔQ
ΔS
Περιπτώσεις
(%)
(%)
(%)
(%)
B-D
45
44
35
B-E
34
60

Αντίθετα, αισθητά μικρότερες διαφορές πα
ρουσιάζονται μεταξύ των ως άνω περιπτώ
σεων στις τιμές των εφελκυστικών δυνάμεων
των αγκυρώσεων (Fαγκ) καθώς και των τιμών
του συντελεστή ευστάθειας (F.O.S), όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 4.

Πίνακας 6: Αξιoλόγηση περιπτώσεων Β, D και
E (Fαγκ, F.O.S.)
Table 6 : Verification of cases B, D and E
(Fαγκ, F.O.S.)
ΔFαγκ1 ΔFαγκ2 ΔFαγκ3 ΔF.Ο.S
Περιπτώσεις
(%)
(%)
(%)
(%)
B-D
10,20 2,90
9,30
0,00
B-E
17,20 10,90 5,10
11,10

Σχήμα 9. Επιφάνεια ολίσθησης
Figure 9. Sliding surface.
4.2 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Πίνακας 4: Αξιόλογηση περιπτώσεων Α, Β και
C (Fαγκ, F.O.S.)
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνεκτιμώντας το σύνολο των προαναφερθέ
ντων αποτελεσμάτων και στοιχείων προκύ
πτουν τα εξής:
α1) Η τιμή του μειωτικού συντελεστή R της δια
τμητικής αντοχής των στοιχείων διεπιφάνειας
που απαιτούνται για την προσομοίωση της αλ
ληλεπίδρασης εδάφους - στοιχείου αντιστήρι
ξης, επηρεάζει καθοριστικά τα αναπτυσσόμενα
εντατικά μεγέθη του στοιχείου αντιστήριξης κα
θώς και τις καθιζήσεις της ελεύθερης επιφά
νειας (Περ. Α, Β και C). Πιο συγκεκριμένα, αν
και ο μηχανισμός παραμόρφωσης του στοι
χείου αντιστήριξης παραμένει παραπλήσιος
στο σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, η
χρήση χαμηλών τιμών του συντελεστή R
φαίνεται να οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερες
τιμές της οριζόντιας μετακίνησης, της καμπτι
κής ροπής και της τέμνουσας δύναμης του
στοιχείου αντιστήριξης καθώς και της καθίζη
σης της ελεύθερης επιφάνειας.
α2) Εξίσου σημαντική είναι η επιρροή του συ
ντελεστή R και στην τιμή του συντελεστή
ασφαλείας έναντι συνολικής ευστάθειας της
εκσκαφής. Ειδικότερα, προκύπτει πως χαμη
λές τιμές του συντελεστή R μειώνουν αισθητά
την υπολογισθείσα τιμή του συντελεστή ευστά
θειας. Το συμπέρασμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα καθώς η τιμή του εν λόγω συντελε
στή αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις τον
καθοριστικό εδαφοτεχνικό έλεγχο για τη δια
στασιολόγηση σύνθετων διατάξεων αντιστη
ρίξεων.
Σχετικά με την τιμή του συντελεστή R ανα
φέρεται πως είναι δυνατόν να εκτιμηθεί κατά
παραδοχή και εκ των προτέρων, λαμβάνοντας
υπόψη τη σύσταση του αντιστηριζόμενου
γεωυλικού και την τραχύτητα της διεπιφάνειας
μεταξύ στοιχείου αντιστήριξης και εδάφους.
Παρόλα αυτά, όμως, όπως προέκυψε από την
παρούσα παραμετρική μελέτη, ο συντελεστής
R αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχε
διασμό των αντιστηρίξεων και ως εκ τούτου η
επιλογή της τιμής του απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή.
β) Η χρήση ελαστικού - τελείως - πλαστικού
εδαφικού μοντέλου (Περ. D) έναντι του αντί
στοιχου υπερβολικού τύπου (Περ. Β) έχει κα
ταρχήν ως συνέπεια, την μη ρεαλιστική
προσομοίωση των καθιζήσεων της ελεύθερης
επιφάνειας, όπως αιτιολογείται εν συντομία
στην παρ. 4.2 και κατ’ επέκταση και του
μηχανισμού παραμόρφωσης του στοιχείου
αντιστήριξης. Επιπρόσθετα, προκύπτει πως
υποεκτιμούνται κατά το ήμισυ περίπου τα βα

σικά εντατικά μεγέθη του (M, Q). Αντίθετα,
από τον έλεγχο συνολικής ευστάθειας της
εκσκαφής προέκυψαν και για τις δύο
εξεταζόμενες περιπτώσεις παρόμοιες τιμές του
συντελεστή ευστάθειας.
Ως εκ τούτου, η χρήση γραμμικού - τελείως
- πλαστικού εδαφικού μοντέλου κατά την αριθ
μητική προσομοίωση αντιστηρίξεων απαιτεί
αυξημένη προσοχή καθώς είναι δυνατόν να
προκύψουν μη αξιόπιστα αποτελέσματα σχετι
κά με τις καθιζήσεις της ελεύθερης επιφάνειας
και τις μετακινήσεις του στοιχείου αντιστήριξης.
γ) Η προσομοίωση του στοιχείου αντιστήριξης
με εδαφικά στοιχεία γραμμικής ελαστικής συ
μπεριφοράς (Περ.Ε) αφενός μεν οδηγεί στη
ρεαλιστική προσομοίωση του μηχανισμού πα
ραμόρφωσης αφετέρου δε δεν επιτρέπει την
εκτίμηση των αναπτυσσόμενων εντατικών με
γεθών που απαιτούνται για τη διαστασιολό
γησή του (Μ,Q). Επίσης, στη συγκεκριμένη
περίπτωση φαίνεται να εμφανίζονται σημαντι
κές αποκλίσεις για τις καθιζήσεις της ελεύθε
ρης επιφάνειας και τις οριζόντιες μετακινήσεις
του στοιχείου αντιστήριξης καθώς και για την
υπολογισθείσα τιμή του συντελεστή ευστάθειας
(έναντι Περ. Β).
δ) Οι τιμές των δυνάμεων που παραλαμβά
νουν οι αγκυρώσεις δεν παρουσιάζουν σημα
ντικές μεταβολές μεταξύ των εξεταζόμενων
περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο
των περιπτώσεων, οι προαναφερθείσες μετα
βολές για κάθε μία από τις τρεις σειρές των
αγκυρώσεων είναι της τάξης του 4,0%, 3,0%
και 4,6% αντιστοίχως. Το γεγονός αυτό οφείλε
ται κυρίως στις σχετικά περιορισμένες μετακι
νήσεις του στοιχείου αντιστήριξης καθώς και
στις ικανοποιητικές τιμές του συντελεστή
ευστάθειας που χαρακτηρίζει το σύνολο των
περιπτώσεων.
Βάσει των παραπάνω, διαπιστώνεται πως
οι βασικές παραδοχές της αριθμητικής ανάλυ
σης (εδαφικό μοντέλο, προσομοίωση στοιχείου
αντιστήριξης) καθώς και οι τιμές ορισμένων πα
ράμετρων επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την
αξιοπιστία όσο και την ακρίβεια των τελικών
αποτελεσμάτων. Συνεπώς και με στόχο την
αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων που
προσφέρουν - πράγματι - οι αριθμητικές
μέθοδοι, επιβάλλεται ο έλεγχος όχι μόνον των
τελικών αποτελεσμάτων αλλά και των αντί
στοιχων επιμέρους σταδίων της ανάλυσης,
έτσι ώστε να εντοπισθούν άμεσα και να τροπο
ποιηθούν αναλόγως τυχόν εσφαλμένες πα
ραδοχές - δεδομένα. Ως εκ τούτου και ως προς
την κατεύθυνση αυτήν, προκύπτει πως η
ύπαρξη και η αξιοποίηση επιτόπου μετρήσεων
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αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη
διαμόρφωση ενός αριθμητικού μοντέλου, βάσει
του οποίου θα καθίσταται εφικτή η αξιόπιστη
προσομοίωση της συμπεριφοράς τυπικών δια
τάξεων αντιστηρίξεων. Η συμβολή των επιτό
που μετρήσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική
για την εκτίμηση της τιμής εκείνων των παρα
μέτρων που αφενός μεν επηρεάζουν καθο
ριστικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης αφε
τέρου δε η εύρεσή τους δε δύναται να πραγμα
τοποιηθεί βάσει κλασικών εργαστηριακών δο
κιμών εδαφομηχανικής παρά μόνον κατά πα
ραδοχή και βάσει βιβλιογραφικών αναφορών
(π.χ. συντελεστής R).
Επιπρόσθετα, εκτιμάται πως η εκτέλεση κα
τάλληλων παραμετρικών μελετών και η αξιολό
γηση των αποτελεσμάτων τους είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα σχε
τικά με την αξιόπιστη αντιμετώπιση του προ
βλήματος. Ειδικότερα, για την τελική επιλογή
του μήκους και της δυσκαμψίας του στοιχείου
αντιστήριξης καθώς και των βασικών χαρακτη
ριστικών των αγκυρώσεων (στάθμη κεφαλής,
ολικό μήκος, τάση προέντασης κ.λπ.), προτεί
νεται να λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότερες
αποδεκτές τιμές του συντελεστή ευστάθειας
που προκύπτουν από τις επιμέρους αναλύσεις
της παραμετρικής μελέτης. Επίσης, για τη δια
στασιολόγηση του στοιχείου αντιστήριξης και
των αγκυρώσεων κρίνεται σκόπιμο να χρησι
μοποιούνται οι περιβάλλουσες των εντατικών
μεγεθών, οι οποίες θα προκύψουν συνεκτιμώ
ντας τις τιμές των αντίστοιχων μεγεθών του
συνόλου των επιμέρους αναλύσεων.
Τέλος, αναφέρεται πως στην παρούσα
εργασία δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
που προέκυψαν από τη διερεύνηση της επιρ
ροής ορισμένων βασικών παραμέτρων της
αριθμητικής ανάλυσης όπως είναι η πυκνότητα
του χρησιμοποιούμενου καννάβου και το πλή
θος των κόμβων των εδαφικών στοιχείων. Οι
συγκεκριμένες παράμετροι επηρεάζουν εν μέ
ρει τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης αλλά
παρόλα αυτά κρίθηκε σκόπιμο να μη συμπερι
ληφθούν στην παρούσα μελέτη καθώς προέ
κυψε πως η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση
της επιρροής τους και ως εκ τούτου και η χρη
σιμότητα των συνακόλουθων συμπερασμάτων
- προτάσεων, εξαρτώνται καθοριστικά από τις
δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του εκάστο
τε χρησιμοποιούμενου κώδικα.
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