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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται κλειστή αναλυτική λύση τασικού πεδίου για τον υπολογισµό
βαρυτικών και σεισµικών ωθήσεων σε τοίχους αντιστήριξης. Λαµβάνονται υπ’ όψη: (1) το ίδιον
βάρος και η γωνία τριβής του εδάφους, (2) η κλίση του τοίχου, (3) η κλίση του πρανούς, (4) η
τραχύτητα της διεπιφάνειας τοίχου-εδάφους, (5) επιφόρτιση στην επιφάνεια του εδάφους και (6)
οριζόντια και κατακόρυφη σεισµική επιτάχυνση. Συγκρίσεις µε εδραιωµένες λύσεις όπως αυτές των
Coulomb, Mononobe-Okabe, Chen και Sokolovskii παρουσιάζουν ικανοποιητική ακρίβεια.
Συγκριτικά µε τις παραπάνω µεθόδους, η προτεινόµενη λύση είναι µαθηµατικά απλούστερη και εν
γένει ασφαλής, δηλαδή υπερεκτιµά τις ενεργητικές ωθήσεις και υποεκτιµά τις παθητικές.
ABSTRACT: A simple closed-form solution of the stress type is proposed for determining
gravitational and seismic earth pressures on retaining walls. The solution takes into account: (1)
the weight and friction angle of the soil, (2) wall inclination, (3) backfill inclination, (4) wall
roughness, (5) surcharge at soil surface, (6) horizontal and vertical seismic acceleration.
Comparison with established solutions, such as those of Coulomb, Mononobe-Okabe, Chen and
Sokolovsκii show satisfactory agreement. Compared to existing methods, the proposed solution is
mathematically simple and safe, that is, it overestimates active pressures and underestimates the
passive.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κλασικές λύσεις των Coulomb και
Mononobe-Okabe χρησιµοποιούνται ευρύτατα
για τον υπολογισµό εδαφικών ωθήσεων λόγω
βαρυτικών και σεισµικών δράσεων αντίστοιχα.
Είναι γνωστό ότι και οι δύο λύσεις εµπίπτουν
στη κατηγορία των κινηµατικών µεθόδων της
οριακής ανάλυσης, οι οποίες είναι εγγενώς µήασφαλείς, δηλαδή υποεκτιµούν τις ενεργητικές
ωθήσεις και υπερεκτιµούν τις παθητικές. Οι
µέθοδοι αυτές βασίζονται σε κινηµατικώς
αποδεκτούς
µηχανισµούς
αστοχίας
σε
συνδυασµό µε κατάλληλα κριτήρια αστοχίας
και νόµους πλαστικής ροής οι οποίοι
εφαρµόζονται σε προεπιλεγµένες επιφάνειες
διαρροής. Αντιθέτως, οι τάσεις στο εδαφικό
µέσο δεν εξετάζονται και, συνεπώς, οι
εξισώσεις
ισορροπίας
γενικώς
δεν
ικανοποιούνται.
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Σχήµα 1: To υπό εξέτασιν πρόβληµα.
Figure 1: The problem under consideration.
Μια δεύτερη κατηγορία µεθόδων, οι λύσεις
τασικού πεδίου (στατικές λύσεις), χρησιµοποιούν πεδία τάσεων τα οποία ικανοποιούν τις
εξισώσεις ισορροπίας και τις συνοριακές
συνθήκες τάσεων του προβλήµατος, χωρίς να
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παραβιάζουν το κριτήριο αστοχίας σε κανένα
σηµείο του µέσου. Λύσεις αυτού του τύπου
είναι εγγενώς ασφαλείς, δηλαδή υπερεκτιµούν
τις ενεργητικές ωθήσεις και υποεκτιµούν τις
παθητικές. Η πιο γνωστή τέτοια εξίσωση είναι
αυτή του Rankine, η δυνατότητα χρήσης της
οποίας περιορίζεται από τις παραδοχές του
οριζόντιου
πρανούς
και
του
λείου,
κατακόρυφου τοίχου. Εξαιτίας της δυσκολίας
στην κατασκευή κατάλληλων τασικών πεδίων,
η πλειονότητα των διαθέσιµων κλειστών
λύσεων οριακής ανάλυσης στη γεωτεχνική
µηχανική είναι του κινηµατικού τύπου (Chen &
Liu 1990). Απ΄όσο γνωρίζουν οι συγγραφείς,
λύσεις τασικού τύπου για σεισµικές ωθήσεις
γαιών δεν έχουν δηµοσιευθεί στο παρελθόν.
Είναι γενικώς αποδεκτό (Chen 1975, Atkinson
1981), ότι οι στατικές µέθοδοι παραβλέπουν
την κινηµατική του προβλήµατος (µηχανισµός
αστοχίας, πλαστική ροή) και συνεπώς η
συµβιβαστότητα των µετατοπίσεων δεν
ικανοποιείται. Στο συγκεκριµένο πρόβλήµα ο
παραπάνω ισχυρισµός δεν ισχύει απόλυτα
καθώς, για παράδειγµα, το πρόσηµο των
διατµητικών δράσεων στη διεπιφάνεια τοίχουεδάφους καθορίζεται µε κινηµατικά κριτήρια
(Papantonopoulos & Ladanyi 1973). Επίσης,
µεταβλητές
παράµετροι
αντοχής
στη
διεπιφάνεια τοίχου-εδάφους µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για διαφορετικές κινηµατικές
συνθήκες στον τοίχο. Τέλος διαφορετικοί νόµοι
πλαστικής ροής µπορούν να συµπεριληφθούν
έµµεσα στη λύση, µε χρήση κατάλληλων
τροποποιηµένων παραµέτρων αντοχής (Davis
1968).
Χωρίς να αµφισβητείται η χρησιµότητα και
θεωρητική αξία των προαναφερθεισών κινηµατικών λύσεων, τα παρακάτω µειονεκτήµατα
τους µπορούν να επισηµανθούν: (1) οι
προβλέψεις δεν βρίσκονται στην πλευρά της
ασφαλείας, (2) η ακρίβεια (και ασφάλεια) των
αποτελεσµάτων µειώνεται δραµατικά στην
περίπτωση παθητικών ωθήσεων σε τραχείς
τοίχους και µεγάλες γωνίες τριβής εδάφους, (3)
οι µαθηµατικές εκφράσεις είναι περίπλοκες και
δύσκολο
να
επαληθευθούν
αναλυτικά.
Απαιτείται η εύρεση κρίσιµου µηχανισµού
αστοχίας
µε
διαδικασία
αριθµητικής
βελτιστοποίησης (Chen 1975; Soubra 2000).
Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η
εξαγωγή µιας εύχρηστης κλειστής λύσης
τασικού πεδίου στο πρόβληµα της σεισµικής
ώθησης γαιών είναι εξαιρετικά χρήσιµη. Η
προτεινόµενη
λύση
είναι
αλγεβρικώς
απλούστερη από τις αντίστοιχες κινηµατικές
λύσεις και προσφέρει ικανοποιητική ακρίβεια

(µέσο σφάλµα µικρότερο του 10% περίπου)
και αποτελέσµατα γενικώς προς την πλευρά
της ασφάλειας. Πέρα από το καθαρά
θεωρητικό ενδιαφέρον της, η προτεινόµενη
λύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
αξιολόγηση άλλων σχετικών λύσεων.
2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ:
Το υπο εξέτασιν πρόβληµα παρουσιάζεται στο
Σχήµα 1: κεκλιµένο εδαφικό πρανές µη
συνεκτικού εδάφους υποστηριζόµενο από
κεκλιµένο τοίχο βαρύτητας. Το σύστηµα
βρίσκεται υπό συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης και υπόκειται σε ψευδοδυναµική
εδαφική επιτάχυνση µεταβλητής φοράς (± kh g)
και (± kv g) στην οριζόντια και κατακόρυφη
διεύθυνση, αντίστοιχα. Οι παράµετροι του
προβλήµατος είναι: το ύψος Η και η κλίση ω
του τοίχου, η τραχύτητα δ της διεπιφάνειας
τοίχου-εδάφους, το ειδικό βάρος, γ και η γωνία
τριβής φ του εδάφους. Το πρανές φορτίζεται
σε όλο του το µήκος µε επιφανειακή
κατακόρυφη επιφόρτιση q. Η συνοχή του
εδάφους µπορεί να συµπεριληφθεί στη λύση,
αλλά είναι ήσσονος σηµασίας στην πράξη.
Τέλος, η συνολική βαρυτική σεισµική φόρτιση
ασκείται υπό γωνία ψ από την κατακόρυφη, η
οποία δίνεται από τη σχέση (Σχήµα 1):

tanψ =

± kh
1 ± kv

(1)

Το θετικό πρόσηµο στον αριθµητή της
εξίσωσης 1 δηλώνει αδρανειακή δράση προς
την πλευρά του τοίχου (εδαφική επιτάχυνση
προς το επίχωµα), η οποία αυξάνει την
ενεργητική ώθηση. Αντίστροφα, το αρνητικό
πρόσηµο δηλώνει αδρανειακή δράση προς το
πρανές, η οποία µειώνει την παθητική ώθηση.
Για ψ = 0 το παραπάνω πρόβληµα ταυτίζεται
µε το πρόβληµα του Coulomb.
Για την αποφυγή αστοχίας του πρανούς όταν η
αδρανειακή σεισµικής δράσης έχει φορά προς
τον τοίχο, η γωνία ψ δεν µπορεί να υπερβαίνει
τη διαφορά µεταξύ της γωνίας τριβής του
εδάφους και της κλίσης του πρανούς.
Συνεπώς, ο παρακάτω περιορισµός οφείλει να
ικανοποιείται:

ψ <φ − β

(2)

Για την επίλυση του προβλήµατος, το εδαφικό
µέσο χωρίζεται σε δύο περιοχές (Σχήµατα 2
και 3) : η πρώτη (περιοχή Α) εντοπίζεται κοντά
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στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ η δεύτερη
(περιοχή Β) κοντά στον τοίχο. Και στις δυο
περιοχές, το έδαφος θεωρείται σε κατάσταση
επικείµενης αστοχίας (δηλαδή ότι ισορροπεί
πολύ κοντά στην διαρροή), όπως επίσης και η
διεπιφάνεια µεταξύ τοίχου και εδάφους.
Είναι γνωστό (Sokolovskii 1965; Atkinson
1981) ότι λόγω των διαφορετικών κλίσεων
πρανούς και τοίχου, και των διαφορετικών
µηχανικών χαρατηριστικών εδάφους και
διεπιφάνειας τοίχου-εδάφους, οι διευθύνσεις
των κυρίων τάσεων στις δύο περιοχές δεν
συµπίπτουν. Η διαφορά των κλίσεων
εξαρτάται και από το είδος της φόρτισης
(ενεργητική ή παθητική κατάσταση), όπως
φαίνεται στό Σχήµα 5.
unit length

soil
surface

γ
τβ

ZONE A

z

Σχήµα 2: Πεδίο τάσεων κοντά στην επιφάνεια
του εδάφους (Περιοχή Α).
Figure 2: Stress field close to soil surface.
Για το γραµµοσκιασµένο έδαφικό στοιχείο του
Σχήµατος 2 γίνεται η παραδοχή ότι βρίσκεται
σε συνθήκες απειροµήκους πρανούς, δηλαδή
ότι υπόκειται σε ίσες και αντιθετες δράσεις στις
κατακόρυφες παρειές του και ισορροπεί µόνο
από δράσεις κατά µήκος του κατακόρυφου
άξονα z. Βάσει αυτής της εύλογης υπόθεσης,
οι τάσεις σβ και τβ στη βάση του στοιχείου
υπολογίζονται από τις σχέσεις:

⎛
q
= ⎜γ z +
β ⎝
cos β
⎛

q ⎞

⎝

⎠

⎞ 2
⎟ cos β
⎠

τ β = ⎜γ z +
sin β cos β
cos β ⎟

δ

H
δ
(σw , τw )

z

active

ZONE B
wall length
L = H / cosω

Σχήµα 3: Πεδίο τάσεων κοντά στον τοίχο
(περιοχή Β).
Figure 3: Stress field close to wall.

σ w = τ w tan δ

σβ

σ

passive

ω

Στην περιοχή Β, η εντατική κατάσταση
θεωρείται ότι µεταβάλλεται γραµµικά µε το
βάθος z, και είναι συµβατή µε τη συνθήκη
αστοχίας στη διεπιφάνεια τοίχου-εδάφους.
Συνεπώς σε όλα τα επίπεδα µε κλίση ω ως
προς την κατακόρυφη ισχύει (Σχήµα 3):

β

q

(σw , τw )

(3α)

(3β)

οι οποίες ισχύουν για στατικές συνθήκες (kh =
kv = 0) και δηλώνουν ότι σηµεία στό ίδιο βάθος
υπόκεινται στην ίδια εντατική κατάσταση.

(4)

όπου σw και τw η ορθή και διατµητική δράση
επί του τοίχου.
Για την εξασφάλιση ισορροπίας στο εδαφικό
µέσο υοθετείται ριπίδιο τάσεων µεταξύ των δύο
περιοχών µε κέντρο την κορυφή του τοίχου,
στο εσωτερικό του οποίου οι κύριες τάσεις
στρέφονται σταδιακά κατά γωνία θAB. Η
πρόσθετη αυτή συνθήκη γράφεται

S B = S A e − 2θ AB tan φ

(5)

όπου SA και SB το ηµιάθροισµα των εντός του
επιπέδου κυρίων τάσεων στις περιοχές A και B
αντίστοιχα (Σχήµα 4). Είναι γνωστό ότι η
εξίσωση (5) είναι ακριβής για γ=0 και
προσεγγιστική για γ ≠ 0 (Atkinson 1981).
2.1

Ενεργητική Ώθηση χωρίς Σεισµό

Η συνολική ενεργητική ώθηση επί του τοίχου
λόγω δυνάµεων βαρύτητας δίνεται από τη
γνωστή σχέση (Chen 1975):

PA = K Aq q H +
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K Aγ γ H 2
2

(6)

3

Από τα Σχήµατα 4 και 5, είναι ζήτηµα
τετριµµένων αλγεβρικών υπολογισµών να
αποδειχθεί ότι ο συντελεστής ενεργητικής
ώθησης ΚAγ και η γωνία στροφής των κυρίων
επιπέδων θΑΒ δίνονται από τις σχέσεις:

K Aγ =

cos (ω − β ) cos β
×
cos δ cos2 ω
(7)

⎡1 − sin φ cos ( ∆ 2 − δ ) ⎤⎦ −2θ AB tan φ
×⎣
e
⎡⎣1 + sin φ cos ( ∆1 + β ) ⎤⎦

sin ∆1 =

sin β
sin φ

(9)

sin ∆ 2 =

sin δ
sin φ

(10)

Ο υπολογισµός των παθητικών ωθήσεων είναι
ανάλογος και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
την βοήθεια των Σχηµάτων 4 και 5. Οι σχετικές
λύσεις παρατίθενται σε άλλο άρθρο των
συγγραφέων (Mylonakis et al 2006).

και
∆1 + β
2

β

2θ AB = ∆ 2 − ∆1 − δ + β − 2ω

(8)

θAB

όπου ∆1 και ∆2 οι βοηθητικές γωνίες Caquot ,οι
οποίες
ορίζονται
στο
Σχήµα
4
και
υπολογίζονται από τις σχέσεις 9 και 10
(Sokolovskii 1960, Atkinson 1981).
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Σχήµα 4: Κύκλοι Mohr ενεργών τάσεων και
κλίσεις επιπέδου µέγιστης κύριας τάσης στις
περιοχές Α και Β.
Figure 4: Mohr circles of effective stresses and
inclinations of major principal plane in zones A
and B.

Σχήµα 5: Περιστροφή του επιπέδου της
µέγιστης κύριας τάσης µεταξύ των περιοχών Α
και Β.
Figure 5: Rotation of major principal plane
between zones A and B.
Στο πλαίσιο της προτεινόµενης λύσης είναι
εύκολο να αποδεχθεί ότι οι συντελεστές
επιφόρτισης
και
ενεργητικής
φόρτισης
συνδέονται µέσω της σχέσης:

K Aq = K Aγ

cos ω cos β
cos (ω − β )

(11)

η οποία ταυτίζεται µε την κινηµατική λύση των
Chen & Liu (1990) για µηχανισµό αστοχίας
τύπου Coulomb.
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Η επίδραση της συνοχής του εδαφικού υλικού
µπορεί να συµπεριληφθεί προσεγγιστικώς στη
λύση µε χρήση του θεωρήµατος του Caquot.
Επειδή το επίχωµα συνήθως αποτελείται από
µή συνεκτικά υλικά, η επίδραση της συνοχής
του εδάφους είναι ήσσονος σηµασίας και δεν
εξετάζεται στην παρούσα εργασία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οριζόντια
συνιστώσα της ενεργητικής ώθησης, η οποία
προκύπτει από την γεωµετρία του Σχήµατος 3:

PAH = PA cos(ω + δ )

(12)

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω εξισώσεις
έιναι απλούστερες των αντίστοιχων του
Coulomb και υπολογίζονται χωρίς την ανάγκη
εύρεσης στάσιµης τιµής (κρίσιµου µηχανισµού
αστοχίας), µέσω αριθµητικής ή αναλυτικής
βελτιστοποίησης. Επίσης οι συντελεστές
ενεργητικής
ώθησης
και
επιφόρτισης
προκύπτουν άµεσα από την λύση, χωρίς να
απαιτείται µεγιστοποίηση του αθροίσµατος της
εξίσωσης 6. Επιπλέον το σηµείο εφαρµογής
της ώθησης επί του τοίχου (σε ύψος Η/3 από
τη βάση) προκύπτει αβίαστα από τη λύση – όχι
αξιωµατικά όπως στη λύση Coulomb. Τέλος,
αντίθετα µε τις σχέσεις Coulomb και
Mononobe-Okabe, οι παραπάνω εξισώσεις
παρέχουν ασφαλείς, εν γένει, προβλέψεις για
τις εδαφικές ωθήσεις. Σηµειώνεται ότι αφού
δεν παρέχεται µαθηµατική απόδειξη ότι το
µέσο ισορροπεί σε όλη τη µάζα του (π.χ., µέσα
στο ριπίδιο και κάτω απ’ τον τοίχο) και δεν
παραβιάζει το κριτήριο αστοχίας σε κανένα
σηµείο, η προτεινόµενη λύση δεν µπορεί να
εκληφθεί αυστηρώς ως άνω ή κάτω όριο. Θα
χρησιµοποιείται στη συνέχεια µόνο ως
προσεγγιστικό όριο ή, απλώς, ως εκτιµήτρια
της εδαφικής ώθησης. Παρόλα αυτά,
πολυάριθµες
συγκρίσεις
µε
αριθµητικά
δεδοµένα δείχνουν ότι οι προβλέψεις τις
µεθόδου είναι εν γένει ασφαλείς τόσο για τις
ενεργητικές, όσο και για τις παθητικές ωθήσεις.
2.2

Ενεργητική Ώθηση µε Σεισµό

Αναγνωρίζοντας ότι η σταθερή σεισµική
επιτάχυνση επιβάλλει συνισταµένη δράση στο
πρανές κεκλιµένη κατά γωνία ψ ως προς την
κατακόρυφη (Σχήµα 1), γίνεται αµέσως
αντιληπτό ότι το ψευδοδυναµικό πρόβληµα δεν
διαφέρει ουσιωδώς από το στατικό, και ότι η
σεισµική λύση µπορεί να προκύψει από την
λύση χωρίς σεισµό µε απλή περιστροφή του
συστήµατος συντεταγµένων κατά γωνία ψ
(Σχήµα 6). Σηµειώστε το διαφορετικό ύψος

τοίχου, γωνία πρανούς, και κλίση τοίχου στην
τροποποιηµένη γεωµετρία. Η επισήµανση της
παραπάνω ιδιότητας οµοιότητας αποδίδεται
στον Briske (1927) και αργότερα στον Arango
(Seed & Whitman 1970) και οδηγεί στις
παρακάτω τροποποιηµένες παραµέτρους:

β *= β + ψ

(13)

ω *= ω + ψ

(14)

H * = H cos (ω +ψ ) / cos ω

(15)

ψ

β

ψ

H*

H

ω

ψ

Σχήµα 6: Αναγωγή του ψευδοδυναµικού
σεισµικού
προβλήµατος
σε
ισοδύναµο
βαρυτικό µε περιστροφή του συστήµατος
αναφοράς.
Figure 6: Similarity transformation of the
pseudodynamic seismic problem to an
equivalent gravitational problem, based on
rotation of the principal axes.

γ * = γ (1 ± k v ) / cosψ

(16)

q * = q (1 ± k v ) / cosψ

(17)

Αντίθετα οι παράµετροι αντοχής φ και δ είναι
αναλλοίωτοι στο µετασχηµατισµό. Η τελευταία
από τις παραπάνω εξίσώσεις βασίζεται στην
παραδοχή ότι η επιφανειακή επιφόρτιση
αποκρίνεται στη σεισµική διέγερση µε τον ίδιο
τρόπο όπως και η µάζα του πρανούς.
Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις, η συνολική
ενεργητική ώθηση µε σεισµό µπορεί να
υπολογίστεί βάσει των σχέσων (6) έως (11)
ως:

PAE = K Aq* q* H * +
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2
1
K Aγ * γ * H * (18)
2

5

όπου οι παράµετροι β, ω, Η, γ και q έχουν
αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες τιµές που
αντιστοιχούν στην τροποποιηµένη γεωµετρία.
Είναι προφανές ότι τα σύµβολα

K Aq * = K Aq ( β *,ω*)

(19)

K Aγ * = K Aγ ( β *,ω*)

(20)

εκφράζουν τους συντελεστές επιφόρτισης και
ενεργητικής ώθησης για την τροποποιηµένη
γεωµετρία.
Σηµειώστε ότι η οριζόντια συνιστώσα της
ενεργητικής ώθησης µε σεισµό υπολογίζεται
βάσει της πραγµατικής γεωµετρίας όπως και
στην λύση χωρίς σεισµό (εξ. 12)

PAEH = PAE cos(ω + δ )

επιβεβαιώνουν ότι η παρούσα λύση είναι εν
γένει συντηρητική.

Πίνακας 1: Σύγκριση προβλέψεων για
ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις από
διάφορες µεθόδους; β=0
Table 1: Comparison of results for active and
passive earth pressures predicted by various
methods; β=0

a. Συντελεστής KA †

(21)

ω = 0°

ω = 20°

ω = −20°

φ = 30°

φ = 30°

φ = 30°

δ=
0°

2.3

Σεισµική
Συνιστώσα
Ώθησης µε Σεισµό

Ενεργητικής

Ακολουθώντας τους Seed & Whitman (1970),
η αµιγώς σεισµική συνιστώσα της ενεργητικής
ώθησης υπολογίζεται από την διαφορά:

∆PAE = PAE − PA

(22)

η οποία είναι µαθηµατικώς αποδεκτή καθότι τα
διανύσµατα ΡΑΕ και ΡΑ είναι οµοαξονικά.
Παρόλα αυτά, η φυσική σηµασία της
ποσότητας ∆PΑΕ περιορίζεται από το γεγονός
ότι το βαρυτικό και σεισµικό πρόβληµα έχουν
διαφορετικά πεδία τάσεων και διαφορετικούς
µηχανισµούς αστοχίας.

Coulomb
Κινηµατική
Λύση (Chen)
0.33
Γραµµές
∆ιαρροής
(Sokolovskii)
Προτεινόµενη
τασική Λύση
1
† K A = PA / γ H 2
2

δ=
0°

15°

0.30

0.50

0.30

15°

δ=
0°

15°

0.48

0.21

0.18

0.50

0.48

0.22

0.19

0.30

0.52

0.49

0.23

0.21

0.30

0.53

0.49

0.24

0.22

b. Συντελεστής KP ‡
ω = 0°

ω = 20°

ω = −20°

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

φ = 30 °

φ = 30 °

φ = 30 °

Στον Πίνακα 1 συγκρίνονται συντελεστές
ενεργητικής και παθητικης ώθησης, για
βαρυτική δράση βάση της παρούσας λύσης και
εδραιοµένων λύσεων της βιβλιογραφίας. Τα
αποτελέσµατα είναι γενικώς σε καλή συµφωνία
(µέγιστη απόκλιση 15% περίπου), µε εξαίρεση
τις προβλέψεις της µεθόδου Coulomb για
παθητικές ωθήσεις. Σηµειώστε τις φθίνουσες
τιµές του ΚP σε κάθε στήλη καθώς κινούµαστε
από πάνω προς τα κάτω, και τις αύξουσες του
ΚA.

δ=

δ=

δ=

Στο σχήµα 7 συγκρίνονται αποτελέσµατα για
ενεργητικές ωθήσεις βαρύτητας σε κεκλιµένους
τραχείς τοίχους συναρτήσει της γωνίας του
πρανούς. Οι συγκρίσεις είναι ικανοποιητικές
(µέγιστο σφάλµα σχετικά µε Chen 3%) και

0°
Coulomb
Κινηµατική
Λύση (Chen)
Γραµµές
3.00
∆ιαρροής
(Sokolovskii)
Προτεινόµενη
τασική Λύση
1
‡ K P = PP / γ H 2
2
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0°

15°

4.98

2.27

4.71

15°

0°

15°

3.16

5.34

12.91

2.27

3.16

5.08

8.92

4.62

2.16

3.16

5.06

8.45

4.44

2.13

3.16

4.78

7.07

6

0,6

δ

0,5

β = ω = 0o ; δ = 2φ / 3

φ = 45o , δ = 2φ / 3
H

ω

PA

0,6

0.30
0,4

ω = 20

o

Chen (1975)
Caquot & Kerisel (1948)
Proposed Static Limit Analysis

0,3

0,2

0o

0,1

0.20
0,4

0.10
kh = 0

0,2
Kinematic Limit Analysis (Chen & Liu 1990)
M - O Analysis
Proposed Static Limit Analysis

0,0
5

0,5

0,3

−20o

0

KAE= PAE / (1/2 γ H2)

Coefficient of Active Earth Pressure, KA

β

KAE = PAE / (1/2γ H2)

0,7

KA = PA / (1/2γ H2)

10

15

20

25

0,1
25

30

35

Friction Angle, φ

Slope Angle of Backfill, βο

Σχήµα 7: Σύγκριση προβλέψεων για βαρυτική
ενεργητική ώθηση από διάφορες µεθόδους.
Figure 7: Comparison of results for active earth
pressures predicted by various methods.
Στο Σχήµα 8 συγκρίνονται αποτελέσµατα για
συνολικές ενεργητικές ωθήσεις µε σεισµό, σε
τραχύ τοίχο, συναρτήσει της γωνίας τριβής του
εδάφους. Οι προβλέψεις των τριών µεθόδων
πρακτικώς ταυτίζονται, µε πιθανή εξαίρεση την
περίπτωση για σεισµικό συντελεστή kh=0.3,
για την οποία η προτεινόµενη µέθοδος
υπερεκτιµά τις ενεργητικές ωθήσεις έως και
3% περίπου.
Ωθήσεις υπό σεισµική δράση εξετάζονται στο
Σχήµα 9, για σεισµικό συντελεστή kh=0.3 και
µηδενική
κατακόρυφη
επιτάχυνση.
Η προτεινόµενη λύση υπερεκτιµά τις
ενεργητικές ωθήσεις µέχρι και 30% περίπου
συγκριτικά µε τη µέθοδο Mononobe-Okabe,
ειδικά για λείο τοίχο και µεγάλες γωνίες τριβής
φ. Για τραχείς τοίχους οι προβλέψεις των δύο
λύσεων πρακτικώς ταυτίζονται.

40

45

o

Σχήµα 8: Σύγκριση αποτελεσµάτων για
συνολική ενεργητική ώθηση µε σεισµό, από
διάφορες µεθόδους.
Figure 8:
Comparison of results for active
earth
pressures
including
earthquake,
predicted by different analytical methods.

1 ,3 0

δ=0

1 ,2 5

1 ,2 0
F A E (S tre ss )
F A E (M -O )

β = ω = 5o
1 ,1 5

δ=φ/2

1 ,1 0

δ = 2φ / 3
1 ,0 5

1 ,0 0
25

30

35

F riction A ng le , φ

40

45

o

Σχήµα 9: Σύγκριση συνολικών ενεργητικών
ωθήσεων µε σεισµό από την προτεινόµενη
µέθοδο και τη µέθοδο Mononobe-Okabe; β=

ω= 5ο, tanψ=0.3

Figure 9: Comparison of results for active earth
pressures including earthquake loading by the
proposed model and the Mononobe-Okabe
ο
solution; β= ω= 5 , tanψ=0.3
Η αµιγώς σεισµική συνιστώσα της ενεργητικής
ώθησης εξετάζεται στο Σχήµα 10 για τις ίδιες
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7

παραµέτρους
του
προβλήµατος.
Είναι
προφανές ότι για αυτή την παράµετρο το
θεώρηµα του κάτω ορίου δεν ισχύει, αφού τα
ποσοστά ασφάλειας της βαρυτικής λύσης είναι
διαφορετικά. Η παρούσα λύση υπερεκτιµά
(έως και 60%) τη σεισµική ώθηση για λείο
τοίχο και κατά περίπου 15% για τραχύ τοίχο.
1,7
1,6

δ=0

1,5

β = ω = 5o

1,4
∆FAE
∆FAE

(Stress)
(M-O)

1,3

δ=φ/2
1,2

δ = 2φ / 3
1,1
1,0
25

30

35

40

45

Friction Angle, φ o

Σχήµα 10: Σύγκριση σεισµικής συνιστώσας,
∆PAE =PAE-PA, της ενεργητικής ώθησης µε
σεισµό από την προτεινόµενη µέθοδο και τη
ο
µέθοδο Mononobe-Okabe;β= ω= 5 , tanψ=0.3
Figure 10: Comparison of results for the
earthquake component of active earth
pressures, ∆FAE =FAE-FA, by the proposed
model and the Mononobe Okabe solution; β=

ω= 5ο, tanψ=0.3

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρουσιάστηκε κλειστή λύση πεδίου τάσεων
για τον υπολογισµό βαρυτικών και σεισµικών
ωθήσεων γαιών σε τοίχους βαρύτητας. Η
προτεινόµενη
λύση
επιλύει
σύνθετες
γεωµετρίες
και
διατυπώνεται
µέσω
απλούστερων µαθηµατικών σχέσεων από
αυτές της µεθόδου των Mononobe-Okabe. Τα
παρακάτω συµπεράσµατα προέκυψαν από τη
µελέτη:
1) Η προτεινόµενη λύση είναι ασφαλής,
δηλαδή υπερεκτιµά τις ενεργητικές ωθήσεις και
υποεκτιµά τις παθητικές.
2) Το σεισµικό πρόβληµα µπορεί να
αντιµετωπιστεί ως βαρυτικό µε κατάλληλη
περιστροφή του συστήµατος αναφοράς.
3) Τα αποτελέσµατα της µεθόδου βρίσκονται
σε καλή συµφωνία µε πιο αυστηρές λύσεις.
4) Σε αντίθεση µε την συνολική εδαφική
ώθηση, η αµιγώς σεισµική συνιστώσα δεν
αντιστοιχεί σε άνω ή κάτω όριο. Το ίδιο ισχύει
και για τις κινηµατικές λύσεις των Mononobe
και Okabe.
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