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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεµελίων σε λεπτοστρωµατώδεις βραχόµαζες
φαίνεται να µην έχει διερευνηθεί ικανοποιητικά. Περιορισµένος αριθµός πειραµάτων σε οµοιώµατα
εργαστηριακής κλίµακας έδειξαν σηµαντικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις των λίγων απλοποιηµένων θεωριών που έχουν προταθεί. Στην παρούσα εργασία το πρόβληµα αναλύεται µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα πειραµατικά.
∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη φαινοµένων λυγισµού και κάµψης των στρωµάτων που επηρεάζουν σηµαντικά τη φέρουσα ικανότητα του θεµελίου.
ABSTRACT:
It appears that the bearing capacity of surface foundations based on thinly layered rock masses
has not been adequately investigated. A limited number of laboratory scale experiments deviate
considerably from the predictions of the few existing simplified theories. In this work the problem is
analysed using the finite element method and the predictions are compared with the expiremental
results. It has been found out that flexure and buckling of the strata affects significantly the bearing
capacity of the foundation.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι στρωσιγενείς βραχώδεις σχηµατισµοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία ανισότροπων υλικών. Οι επί µέρους στρώσεις µπορεί να είναι ισότροπες όµως το σύνολο παρουσιάζει µία ανισοτροπία τόσο από άποψης
αντοχής κατά µήκος των στρωµάτων όσο και
από απόψη παραµορφωσιµότητας λόγω της
διαφορετικής συµπιεστότητας των ασυνεχειών
των επιφανειών επαφής των στρώσεων. Τα
υλικά αυτά µπορεί να χαρακτηριστούν σαν υλικά µε ‘‘διακριτή ανισοτροπία’’ σε αντιπαράθεση µε αυτά που παρουσιάζουν ‘‘συνεχή ή
διάχυτη ανισοτροπία’’ όπως οι προστερεοποιηµένες άργιλοι ή µεταµορφωµένα υλικά
όταν η ανισοτροπία χαρακτηρίζει τη συµπαγή
χωρίς διακλάσεις µάζα τους και προέρχεται
από τον επιλεκτικό προσανατολισµό των κόκκων ή των κρυστάλλων του υλικού. Ορισµένες

απλοποιηµένες θεωρίες για τον υπολογισµό
της φέρουσας ικανότητας των στρωσιγενών
υλικών έχουν δοθεί από τους Biarez et Giroud
(1964), Boehler et Sawczuk (1970), Ready
and Srinivasan (1970) και Serrano and
Olalla(1998 a,b) για υλικά µε διάχυτη ανισοτροπία και από τους Döring (1967) και Ladanyi
and Roy (1971) για διακριτή ανισοτροπία. Η
πρώτη αριθµητική ανάλυση µε τη µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων (Μ.Π.Σ) έγινε από
τον Malina (1969). Σχετικά πειράµατα έχουν
γίνει από τους Föppl (1957), Gaziev and Erlickhman (1971) µε έµφαση στην κατανοµή
των τάσεων. Τόσο οι θεωρητικές αναλύσεις
όσο και τα πειράµατα εξετάζουν είτε διάχυτη
ανισοτροπία είτε σχετικά παχιά στρώµατα σε
σχέση µε το θεµέλιο. Προκαταρκτικές αναλύσεις σε φυσικά οµοιώµατα µε λεπτές στρώσεις
(πάχους περίπου 1/10 του πλάτους της θεµελίωσης) έδειξαν (Θεοδωρής και αλλοι 1998)
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φαινόµενα κάµψης και λυγισµου των στρωµάτων ανάλογα µε την κλίση τους. Τα αποτελέσµατα της φέρουσας ικανότητας δεν ανταποκρίνονται στις προβλέψεις των απλοποιηµένων θεωριών.
Στόχοι λοιπόν της παρούσας εργασίας
είναι αφ’ ενός µεν η αναλυτική διερεύνηση µερικών πτυχών του προβλήµατος, όπως η επίδραση της κλίσης των ασυνεχειών στην φέ-

σικού οµοιώµατος. Το πάχος των στρωµάτων
µακριά από το θεµέλιο αυξήθηκε για λόγους
οικονοµίας των στοιχείων αλλά η παραµορφωσιµότητα κάθε στρώµατος µεταβάλλεται
ανάλογα µε το πάχος του έτσι ώστε µαζί µε την
παραµορφωσιµότητα µιας ασυνέχειας να διατηρεί τα µέσα µέτρα ελαστικότητας κατά µήκος
και εγκάρσια στα στρώµατα σταθερά (ισοδύναµο ανισότροπο υλικό).

ρουσα ικανότητα, την καµπύλη τάσεων – καθιζήσεων και τον τύπο αστοχίας µε την βοήθεια
του εµπορικά διαθέσιµου προγράµµατος πεπερασµένων στοιχείων PLAXIS έκδοση 7.2
και αφ’ ετέρου η αξιολόγηση της ικανότητας
του συγκεκριµένου προγράµµατος να προσοµοιώνει επιτυχώς προβλήµατα αυτού του τύπου. Η αξιολόγηση γίνεται µε σύγκριση των
θεωρητικών αποτελεσµάτων µε αντίστοιχα
πειραµατικά που προέρχονται από φόρτιση
φυσικών οµοιωµάτων σε εργαστηριακή κλίµακα και συνθήκες. Οι αναλύσεις έγιναν για επίπεδη παραµόρφωση, µη στρεφόµενου θεµελίου και µε παράταξη στρωµάτων κάθετη στο
επίπεδο ανάλυσης.

Η ανάλυση του προβλήµατος έγινε για
επίπεδη παραµόρφωση µε επιβαλλόµενη κατακόρυφη µετατόπιση για γωνίες κλίσης των
ασυνεχειών β = 0ο, 10ο, 30ο, 40ο, 45ο, 50ο, 60ο,
80ο και 90ο. Οι παράµετροι των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν είναι φ=39ο, c= 2.200 kPa
για το συµπαγές υλικό και φ=29ο και c=10 kPa
για τις ασυνέχειες, τιµές που προέκυψαν πειραµατικά. Επίσης ελήφθη υπόψη η επιλογή
υλικού µηδενικής εφελκυστικής αντοχής του
προγράµµατος.
Τα µέτρα ελαστικότητας του συµπαγούς
υλικού ΕR και των ασυνεχειών EJ είναι
ΕR=1.47 Gpa και EJ=0.037 Gpa. Όλες οι παράµετροι προσδιορίστηκαν πειραµατικά.

2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Οι διαστάσεις του αριθµητικού οµοιώµατος στο επίπεδο ήταν ίδιες µε αυτές του φυσικού µε 600 mm µήκος και 300 mm ύψος. Το
πλάτος του θεµελίου ήταν B=30 mm.Το πάχος
του φυσικού οµοιώµατος ήταν 70 mm ενώ του
αριθµητικού ήταν 1m. Για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων έγινε η αντίστοιχη αναγωγή. Οι
στρώσεις του φυσικού οµοιώµατος αποτελούνται από στρώµατα τσιµεντοκονίας πάχους
4,4mm και στρώµατα λεπτής άµµου πάχους
0,23mm. Ο µεγάλος άξονας του θεµελίου ήταν
παράλληλος µε την παράταξη των στρωµάτων.
Ο χώρος κάτω από το θεµέλιο που ορίζεται από την κλίση των στρωµάτων χωρίστηκε σε στρώµατα πάχους ίδιου µε αυτά του φυ-

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Με βάση τις καµπύλες φορτίου–
καθιζήσεων, τη µορφή του παραµορφωµένου
καννάβου, τις κατανοµές των τάσεων και τα
διαγράµµατα µετατοπίσεων είναι δυνατόν να
διακρίνουµε τρεις τύπους αστοχίας και γενικότερα συµπεριφοράς του στρωσιγενούς υλικού
κάτω από το θεµέλιο.
Στον πρώτο τύπο ανήκει η περίπτωση
ο
β=0 (οριζόντια στρώµατα), στον δεύτερο οι
περιπτώσεις β=10ο έως 60ο και στον τρίτο οι
περιπτώσεις β=80ο και 90ο.
Στην παρούσα δηµοσίευση λόγω έλλειψης χώρου παρουσιάζονται συνοπτικά οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις µε κλίση στρώσεων
β=45ο και 80ο µε βάση τα αντίστοιχα διαγράµµατα, σαν τυπικές του δεύτερου και τρίτου τύπου αστοχίας που είναι οι συνηθέστεροι.
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Για τις καµπύλες του δευτέρου τύπου
όπως αυτή που αντιστοιχεί σε γωνία β=45ο
παρατηρείται ότι µετά από ένα σχετικά ευθύγραµµο τµήµα, παρουσιάζεται µια αύξουσα
καµπυλότητα µε ενδιάµεσα σηµεία πιο έντονης
καµπής (Σχήµα 2).
Για τις καµπύλες, του τρίτου τύπου παρατηρείται µια διγραµµική καµπύλη µε ένα κύριο σηµείο καµπής και µετά από µεγάλες καθι-

σε ελαστική ισορροπία. Ο τοµέας 2 παρουσιάζει κυρίως διάτµηση των ασυνεχειών και κάµψη των στρωµάτων µε κίνηση προς τη θεµελίωση αρχικά και αντίστροφη κίνηση προς τα
έξω για µεγαλύτερα φορτία. Ο τοµέας 3 παραλαµβάνει µεγάλα φορτία κατά µήκος µιας δέσµης στρωµάτων. Ο τοµέας 4 έχει γενικά µικρές κύριες τάσεις, αλλά παρουσιάζει διατµητική αστοχία κατά µήκος των ασυνεχειών. Ο το-

ζήσεις έναρξη καµπυλότητας που οδηγεί στην
αστοχία (Σχήµα 5).
Για όλες τις καµπύλες είναι δυνατόν να
διακριθούν τέσσερα χαρακτηριστικά σηµεία
εντονότερης καµπής που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές µετατοπίσεις και αναδιατάξεις
των εσωτερικών τάσεων όπως φαίνεται στα
διαγράµµατα των µετατοπίσεων, σχετικών διατµητικών τάσεων και πλαστικοποιηµένων περιοχών.
Το πρώτο χαρακτηριστικό σηµείο αντιστοιχεί σε αρχική διαρροή στα άκρα του θεµελίου για τον δεύτερο τύπο συµπεριφοράς και
στην έναρξη φαινοµένων λυγισµού για τον τρίτο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σηµείο, το οποίο ονοµάζεται εδώ πρώτη αστοχία, αντι-

µέας 5 αποτελείται από µία τριγωνική περιοχή
όπου τα στρώµατα συµπιέζονται περίπου κάθετα προς το επίπεδό τους, κάµπτονται και
τελικά εµφανίζουν θλιπτική αστοχία κοντά στο
θεµέλιο. Τέλος ο τοµέας 6, τριγωνικής µορφής
και αυτός παρουσιάζει ολίσθηση των στρωµάτων αρχικά προς τα κάτω και τελικά προς τα
άνω, κοντά στο θεµέλιο κυρίως. Τα φορτία µεταβιβάζονται κυρίως στους τοµείς 3 και 5. Τα
φαινόµενα που περιγράφονται δεν παρουσιάζονται ταυτόχρονα αλλά ακολουθούν µια εξελικτική πορεία µε την αύξηση του φορτίου (µετατοπίσεων).
Στον τρίτο τύπο συµπεριφοράς (β=80ο
και 90ο) ο τοµέας 6 εξαφανίζεται και ο 5 παρουσιάζεται σηµαντικά µειωµένος. Το σηµείο

στοιχεί σε πιο εκτεταµένη τοπική πλαστική
αστοχία ή λυγισµό ανάλογα µε τη γωνία β,
και το τρίτο στην έναρξη δηµιουργίας γενικότερης πλαστικοποιηµένης περιοχής ή συνύπαρξης τέτοιας περιοχής µε ελαστοπλαστικό λυγισµό που οδηγεί µετά από σχετικά µεγάλες παραµορφώσεις στο µέγιστο φορτίο αστοχίας. Το
φορτίο αυτό τεκµαίρεται από τον τερµατισµό
του αλγορίθµου του PLAXIS µε το µήνυµα “Η
µάζα του εδάφους αστόχησε…”.
Για το δεύτερο τύπο συµπεριφοράς µε
γωνίες β από 10ο έως 60ο, είναι δυνατόν να
διακρίνουµε έξη τοµείς που καθορίζονται από
τα πεδία των τάσεων και των µετατοπίσεων
όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Ο τοµέας 1 είναι
σε επαφή µε το θεµέλιο, έχει τριγωνικό σχήµα
και αποτελεί σφήνα που κινείται σαν ένα σώµα

καµπής αντιστοιχεί σε κάµψη και λυγισµό των
στρωµάτων κάτω από το θεµέλιο (τοµέας 3)
και θεωρείται εδώ ως έναρξη αστοχίας.

µε το θεµέλιο και βρίσκεται σε µεγάλο βαθµό

6

1
2
3

5
4

Σχήµα 1 : Χαρακτηριστικοί τοµείς κατανοµής των τάσεων κάτω από το θεµέλιο
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Μετά την έναρξη αστοχίας λόγω λυγισµού είναι
δυνατόν να εντοπισθεί και ένα ενδιάµεσο σηµείο που θεωρείται εδώ σαν πρώτη αστοχία
και σηµατοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας
που οδηγεί στη δεύτερη αστοχία µε συνύπαρξη λυγισµού και πλαστικής αστοχίας.
Το µέγιστο φορτίο συνοδεύεται από τον
σχηµατισµό σφήνας αµέσως κάτω από το θεµέλιο και ελαστοπλαστική αστοχία µε χαρακτηριστικά λυγισµού στον τοµέα 3 που αναλαµβάνει τα φορτία και παρουσιάζει µετακίνηση των στρώσεων αριστερά και δεξιά που συνοδεύεται µε πλαστική αστοχία του υλικού
προς τα δεξιά.

Σχήµα 2 : Καµπύλη φορτίου-καθίζησης β=45ο

4 ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β=45ο
Στην περίπτωση αυτή όπως και για όλες τις γωνίες από 10ο έως 60ο έχουµε τους έξι
τοµείς που περιγράφηκαν στην παράγραφο 2.
Στο Σχήµα 2 φαίνεται η καµπύλη δυνάµεων καθιζήσεων Fy-U που προέκυψε από το πρόγραµµα PLAXIS. Στην καµπύλη αυτη σηµειώνονται επίσης και τα τέσσερα χαρακτηριστικά
σηµεία που εντοπίσθηκαν και αντιστοιχούν:
α) Στην έναρξη αστοχίας (βήµα 252) µε:
Ρ = 47,0 kN, U = 3,39mm και Ū = 11,1%
β) Στην πρώτη αστοχία (βήµα 400) µε:
Ρ = 70,6 kN, U = 6,11mm και Ū = 20,3%
γ) Στην δεύτερη αστοχία (βήµα 555) µε:
Ρ = 89,7 kN, U = 11,00mm και Ū = 36,0%
δ) Στο µέγιστο φορτίο (βήµα 824) µε:
P = 97,8 kN, U = 15,00mm και Ū = 50,0%
όπου Ρ, U και Ū είναι τα αντίστοιχα φορτία,
καθιζήσεις και σχετικές καθιζήσεις µε
Ū = (U/B) * 100. Το πειραµατικά προσδιορισµένο φορτίο ισούται µε 65 ΚΝ, λίγο µικρότερο
από το φορτίο πρώτης αστοχίας.
Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται ο κάνναβος
που αντιστοιχεί στη γωνία β=45ο και στο Σχήµα
4 τα σηµεία πλαστικής και εφελκυστικής (λευκά σηµεία) αστοχίας.

Σχήµα 3 : Παραµορφωµένος κάναβος β=45ο

Σχήµα 4 : Σηµεία πλαστικής και εφελκυστικής
αστοχίας, β=45ο, Βήµα 252

5 ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β=80ο
Για τις γωνίες β=80ο και β=90ο τα στρώµατα
κάτω από το θεµέλιο παρουσιάζουν φαινόµενα
λυγισµού µε όριο µέγιστης καθίζησης 35 mm
και ο αλγόριθµος τερµάτισε εξαντλώντας το
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µέγιστο αριθµό βηµάτων (1002) µε το µήνυµα
ότι: «Το υλικό φαίνεται να αστοχεί».Στο σχήµα
5 φαίνεται η καµπύλη Fy-U. Οι καµπύλες φορτίου-καθίζησης παρουσιάζουν αρχικά δύο ευθύγραµµους κλάδους που συνδέονται µε µία
καµπύλη που παρουσιάζει ελάχιστη ακτίνα καµπής στο βήµα 210 της πρώτης επίλυσης.
Από την καµπύλη αυτή παρουσιάζονται εδώ τα
βήµατα 210 και 360 (δεύτερο και τέταρτο βέλος από αριστερά) τα οποία θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην έναρξη αστοχίας που συµπίπτει µε την έναρξη του φαινοµένου του λυγισµού, και την πρώτη αστοχία που αντιστοιχεί
στη µετάδοση του λυγισµού σε µεγαλύτερο
βάθος στον τοµέα 3 και στην έναρξη µετάδοσης πλευρικών φορτίων στον τοµέα 3 (αριστερά του θεµελίου). Στο σχήµα 6 φαίνεται ο κάναβος για β=80ο και στο σχήµα 7 τα σηµεία
πλαστικής και εφελκυστικής αστοχίας. Στα
σχήµατα 8 και 9 φαίνονται οι παραµορφωµένοι
κάναβοι σε δύο διαφορετικά βήµατα επιλύσης
όπου εµφανίζονται πολύ χαρακτηριστικά ταφαινόµενα του λυγισµού των στρωµάτων και
της δηµιουργίας ζώνης συστροφής (kink
band).
Έτσι τα τέσσερα χαρακτηριστικά σηµεία
που εντοπίστηκαν έχουν τα ακόλουθα φορτία
και µετατοπίσεις:
α) Έναρξη αστοχίας λόγω λυγισµού
(βήµα 210):
Ρ = 24,2 kN, U = 1,83mm και Ū = 6,1%
β) Πρώτη αστοχία (βήµα 310):
Ρ = 38,1 kN, U = 4,29mm και Ū = 14,3%
γ) ∆εύτερη αστοχία (βήµα 387):
Ρ = 179,2 kN, U = 36,00mm και Ū = 120,0%
δ) Μέγιστο φορτίο (βήµα 477):
P = 241,7 kN, U = 57,00mm και Ū = 190,0%
∆ύο πειραµατικά φορτία αστοχίας έδωσαν τιµές 25 ΚΝ και 42 ΚΝ που βρίσκονται µεταξύ της έναρξης αστοχίας και της πρώτης αστοχίας.

Σχήµα 5 : Καµπύλη φορτίου – καθίζησης, β=80ο

Σχήµα 6 : Παραµορφωµένος κάναβος, β=80ο

Σχήµα 7 : Σηµεία πλαστικής και εφελκυστικής
αστοχίας, β=80ο , βήµα 387
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Σχήµα 8 : Παραµορφωµένος κάναβος β = 80ο , βήµα 210

Σχήµα 9 : Παραµορφωµένος κάναβος β = 80ο , βήµα 360

Σχήµα 10 : ∆οκίµιο µε γωνία β = 80ο µε επικολληµένο το θεωρητικό διά-

γραµµα των διαφορικών παραµορφώσεων για την δεύτερη αστοχία
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Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται η φωτογραφία ενός δοκιµίου που διασώθηκε µετά την
αποφόρτιση. Στην φωτογραφία αυτή παρουσιάζονται οι παραµένουσες ρηγµατώσεις και
παραµορφώσεις των στρωµάτων. Τα φαινόµενα λυγισµού που αναφέρεται ότι παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της φόρτισης σχεδόν εξαφανίζονται µετά την αποφόρτιση, τα µεν ελαστοπλαστικά κοντά στο θεµέλιο λόγω θραύσης στις αντίστοιχες περιοχές µετά από σχετικά µεγάλες µετατοπίσεις, τα δε ελαστικά λόγω
επαναφορά σε µεγάλο βαθµό των στρωµάτων
στην αρχική θέση περίπου. Στα σχήµατα έχει
επικολληθεί το διάγραµµα των διαφορικών
παραµορφώσεων καθώς και των πλαστικοποιηµένων σηµείων (στη δεύτερη αστοχία).
Είναι προφανής η ποιοτική συµφωνία του θεωρητικού υπολογισµού µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, όσον αφορά την περιοχή και τη
µορφή των ρηγµατωµένων και παραµορφωµένων περιοχών.

συνήθως τερµατίζει µε ένδειξη αστοχίας του
υλικού.
- Για γωνίες τουλάχιστον άνω των 80ο
παρουσιάζονται

φαινόµενα

λυγισµού

των

στρωµάτων αλλά το φαινόµενο αυτό φαίνεται
να υπάρχει τοπικά και σε µικρότερες γωνίες
κλίσης.
-

Από απόψεως κατανοµής των τάσε-

ων και µετατοπίσεων εντοπίζονται έξι ζώνες.
Σε κεκλιµένα στρώµατα από 10ο έως 80ο τα
φορτία αναλαµβάνονται από τις ζώνες 3 και 5
που είναι αντίστοιχα παράλληλη και σχεδόν
κάθετη στα στρώµατα, όπως έχουν δείξει τα
παλαιότερα πειράµατα και θεωρίες. Στους τοµείς 2 και 6 εµφανίζεται διατµητική αστοχία µε
φαινόµενο ανατροπής και ολίσθησης κατά µήκος των ασυνεχειών αντίστοιχα.
-

Τα φαινόµενα λυγισµού που παρου-

σιάσθηκαν, συνοδεύονται από διγραµµικές κα7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσµατα της αριθµη-

µπύλες φορτίων-καθιζήσεων. Τα φαινόµενα
αυτά δεν αναφέρονται στις παλαιότερες πειραµατικές εργασίες που εξετάσθηκαν

και δεν

τικής προσοµοίωσης εξάγονται τα ακόλουθα

λαµβάνονται υπόψη στις υπάρχουσες απλές

συµπεράσµατα :

θεωρίες υπολογισµού φέρουσας ικανότητας.

- Το φαινόµενο της αστοχίας είναι ένα ε-

-

Τα µέγιστα φορτία που ευρέθηκαν

ξελικτικό φαινόµενο που φαίνεται να έχει τέσ-

πειραµατικά βρίσκονται γενικά πιο κοντά στην

σαρα χαρακτηριστικά στάδια, που εµφανίζο-

καµπύλη της πρώτης αστοχίας. Χαρακτηριστι-

νται µε σηµεία καµπής στην καµπύλη φορτίου

κό όµως για τις γωνίες των 80ο και 90ο είναι ότι

– καθιζήσεων. Τα στάδια αυτά είναι η έναρξη

η δεύτερη αστοχία και το µέγιστο φορτίο επι-

αστοχίας, µε εµφάνιση µικρής διαροής του υλι-

τυγχάνονται για πολύ µεγάλες καθιζήσεις, γε-

κού στην µία άκρη του θεµελίου και ανοίγµατος

γονός που δεν ισχύει στην πράξη γιατί µετά το

των ασυνεχειών στην άλλη άκρη, την πρώτη

φορτίο λυγισµού δηµιουργείται ψαθυρή αστο-

αστοχία µε τοπική πιο εκτεταµένη πλαστικο-

χία των στρωµάτων.

ποίηση, την δεύτερη αστοχία, µε γενικευµένες

-

Η σύγκριση των θεωρητικών καµπυ-

πλαστικές περιοχές και εµφάνιση πιο έντονης

λών φορτίου-καθιζήσεων µε τις αντίστοιχες

κλίσης στην καµπύλη φορτίου-καθιζήσεων και

πειραµατικές είναι ποιοτικά ικανοποιητική, ό-

τέλος το µέγιστο φορτίο όπου ο αλγόριθµος

µως οι θεωρητικές καµπύλες δεν παρουσιά-
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ζουν την αρχική σκλήρυνση του υλικού και τη

Proc 7th Canadian Symp. of Rock Mechan-

χαλάρωση (απώλεια αντοχής) µετά το µέγιστο

ics, Edmonton.

φορτίο που εµφανίζονται στις πειραµατικές,
γεγονός αναµενόµενο µια που τα φαινόµενα
αυτά δεν υπεισέρχονται στις καταστατικές εξισώσεις του προτύπου.
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