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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το άρθρο παρουσιάζει τις αρχές και τη µαθηµατική διατύπωση του προσφάτως
αναπτυγµένου ελαστοπλαστικού καταστατικού Προσοµοιώµατος για ∆οµηµένα Εδάφη (MSS-2), µε
δύο περιβάλλουσες διαρροής. Η διατύπωσή του στηρίζεται στον διαχωρισµό της κατάστασης του
υλικού σε µη-δοµηµένες και δοµηµένες. Το προσοµοίωµα µπορεί να περιγράψει σηµαντικά
µηχανικά χαρακτηριστικά των δοµηµένων εδαφών όπως: α) αρχική ανισοτροπία λόγω δοµής
(ιστορία φόρτισης και δέση), β) εξελισσόµενη ανισοτροπία λόγω ιστορίας φόρτισης, γ) αυξηµένη
στιβαρότητα και αντοχή λόγω δοµής, δ) αποµείωση της κανονικοποιηµένης στιβαρότητας και της
αντοχής λόγω απώλειας δοµής, ε) ανελαστική συµπεριφορά σε µικρές παραµορφώσεις.
ABSTRACT : The paper presents the principles and the basic mathematical formulation of the
recently developed elastoplastic constitutive Model for Structured Soils (MSS-2), with two yield
surfaces. Its formulation is based on the distinction between structureless and structured states.
The model is able to describe important engineering characteristics of structured soils such as: a)
initial anisotropy due to structure (stress history and bonding), b) evolving anisotropy due to stress
history, c) increased stiffness and strength due to structure, d) reduction of normalized stiffness
and strength due to structure loss, e) small strain inelastic behaviour.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα περισσότερα εδαφικά υλικά στο φυσικό
τους περιβάλλον είναι δοµηµένα (structured)
ως αποτέλεσµα των διαφόρων φυσικών και
τεχνητών διεργασιών στις οποίες υποβάλλονται σε όλη τους τη γεωλογική ιστορία. Οι
δύο βασικοί παράγοντες ανάπτυξης δοµής
είναι η ιστορία φόρτισης (stress history, π.χ.
προφόρτιση, συµπύκνωση) και η δέση
(bonding,
π.χ.
τσιµέντωση,
γήρανση,
θιξοτροπία).
Η επίδραση των παραγόντων αυτών είναι
κυρίαρχη στις µηχανικές ιδιότητες ενός
φυσικού
εδάφους
επηρεάζοντας
τη
στιβαρότητα, διαστολικότητα και την αντοχή,
καθώς
και
τα
ανισοτροπικά
τους
χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η δέση οδηγεί σε
συνιστώσες στιβαρότητας, διαστολικότητας,
αντοχής και ανισοτροπίας, οι οποίες δεν

µπορούν να περιγραφούν αποκλειστικά από
την ιστορία φόρτισης του υλικού. Συνεπώς, τα
σύγχρονα
καταστατικά
προσοµοιώµατα
πρέπει να περιγράφουν την επίδραση των
παραγόντων ανάπτυξης δοµής στα µηχανικά
χαρακτηριστικά του εδάφους.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το
πρόσφατα
αναπτυγµένο
Προσοµοίωµα
Εδαφών µε ∆οµή (Model for Structured Soils,
MSS-2), το οποίο είναι ελαστοπλαστικό µε
οριακή περιβάλλουσα (bounding surface). Το
MSS-2 µπορεί να προσοµοιώσει µέσα από
ένα ενιαίο µαθηµατικό πλαίσιο τα παραπάνω
µηχανικά χαρακτηριστικά, προάγοντας έτσι την
τρέχουσα
πρακτική
ελαστοπλαστικής
καταστατικής προσοµοίωσης εδαφών. Σηµείο
εκκίνησης αποτέλεσαν τα προσοµοιώµατα των
Kavvadas & Belokas (2001) και Kavvadas &
Amorosi (2000).
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Το MSS-2 καταστρώθηκε έτσι ώστε τα
διάφορα χαρακτηριστικά του να µπορούν να
ενεργοποιούνται ανεξάρτητα και επιλεκτικά,
ανάλογα µε τη φύση του υλικού και τα
διαθέσιµα στοιχεία. Επιπλέον η τανυστική
µαθηµατική διατύπωση του προσοµοιώµατος
επιτρέπει την ευθεία εισαγωγή του σε κώδικες
πεπερασµένων στοιχείων για τριδιάστατες
αναλύσεις (π.χ. Μπελόκας & Καββαδάς,
2010α και Μπελόκας, 2008).
Η τανυστική διατύπωση περιλαµβάνει τον
τανυστή των τάσεων σ=s+σΙ (s: διεκτροπική
τάση, σ: µέση ορθή τάση) και τον τανυστή των
παραµορφώσεων ε=e+εΙ (e: διεκτροπική
παραµόρφωση, ε: ογκοµετρική παραµόρφωση), όπου I ο µοναδιαίος τανυστής. Όλες οι
τάσεις είναι ενεργές. Οι τελείες πάνω από ένα
σύµβολο δηλώνουν επαυξητικές (incremental)
ποσότητες.
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2. ΜΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε τους Leroueil & Vaughan (1990),
ένα εδαφικό υλικό βρίσκεται σε µή-δοµηµένη
κατάσταση όταν η µηχανική του συµπεριφορά
εξαρτάται µόνο από την τρέχουσα κατάσταση,
η οποία ορίζεται από την ενεργό τάση (σ, s)
και τον ειδικό όγκο (v=1+e).
Οι Belokas & Kavvadas (2010) και ο
Μπελόκας (2008) έχουν διατυπώσει ένα
µαθηµατικό πλαίσιο, το Πλαίσιο Εγγενούς
Συµπιεστότητας
(Intrinsic
Compressibility
Framework) για την περιγραφή των µήδοµηµένων καταστάσεων των εδαφικών
υλικών. Η περιγραφή αυτή βασίστηκε στη
διατύπωση των Leroueil & Vaughan (1990) και
στις παρατηρήσεις από τις εργαστηριακές
δοκιµές των Roscoe et al (1963), Lewin &
Burland (1970), Gens (1980), Μπελόκας &
Καββαδας (2010β) κ.α. Έτσι, µή-δοµηµένες
είναι οι καταστάσεις µετά από πλήρη
αναµόχλευση και επακόλουθη ακτινική τασική
όδευση, δηλ. όδευση υπό σταθερό λόγο τάσης
ησ=(s:s)0.5/σ). Μάλιστα, κάθε λόγος τάσης
αντιστοιχεί σε ξεχωριστή Καµπύλη Εγγενούς
Συµπίεσης (Intrinsic Compression Curve –
ICCη), όπως φαίνεται στο Σχήµα 1α,β. Η
εξίσωση που περιγράφει τις ICCη καµπύλες
είναι ανεξάρτητη από αυτήν την παρατήρηση
(βλ. Μπελόκας, 2008).
Οι ICCη καµπύλες προσοµοιώνονται, στο
σύνηθες εύρος τάσεων, µε την εξίσωση 1 (δηλ.
είναι γραµµικές στο επίπεδο lnν – lnσ, βλ.
Σχήµα 1γ), όπου ρc σταθερά και Νη
παράµετρος που περιγράφει τη θέση της ICCη
στο επίπεδο lnν – lnσ.
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Σχήµα 1. Μή-δοµηµένες καταστάσεις και
Πλαίσιο Εγγενούς Συµπιεστότητας (Belokas &
Kavvadas, 2010).
Figure 1. Structureless states and Intrinsic
Compressibility
Framework
(Belokas
&
Kavvadas, 2010).

Η εξίσωση 2 συσχετίζει την κλίση της
τασικής όδευσης µε τη θέση της ICCη στο
επίπεδο v – σ, και είναι όµοια µε αυτή των
Belokas & Kavvadas (2010a). Μαζί µε την
εξίσωση 1, περιγράφει όλες τις δυνατές µήδοµηµένες καταστάσεις ενός υλικού. Το κάτω
όριο όλων των πιθανών ICCη είναι η καµπύλη
κρίσιµης κατάστασης (CSC), ενώ το άνω όριο
είναι
η
Ισότροπη
Εγγενής
Καµπύλη
Συµπίεσης.
lnN η = lnΓ + (lnN iso − lnΓ )[1− ησ /M ]
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3. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΙΚΟΤΗΤΑ
Οι ICCη καµπύλες ορίζουν όλες τις δυνατές µη
δοµηµένες
καταστάσεις
υπό
συνθήκες
ακτινικής τασικής όδευσης. Στην εδαφοµηχανική κρίσιµης κατάστασης, η καµπύλη
κρίσιµης κατάστασης (Critical State Curve –
CSC) εξυπηρετεί τον σκοπό της Καµπύλης
Αλλαγής Φάσης (Phase Transition curve –
PTC). Αριστερά της PTC η συµπεριφορά είναι
διαστολική, ενώ δεξιά της PTC η συµπεριφορά
είναι συστολική (Σχήµα 2α). Στα δοµηµένα
υλικά η PTC µετακινείται προς τα δεξιά, µε
αποτέλεσµα να διευρύνεται η διαστολική
περιοχή (Σχήµα 2β). Όσο αυξάνεται η δοµή
τόσο πιο δεξιά κινείται η PTC και αυξάνεται η
διαστολικότητα του υλικού.
ν

STRUCTURELESS SOIL
Phase parameter: ψσ=σPTC*/σ – 1
A: ψσA<0, B: ψσB>0, C: ψσC>0
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ν
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ICCη
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α) αριστερά της PTC είναι ψσ<0 και η
συµπεριφορά είναι διαστολική), β) επί της PTC
είναι ψσ=0, όπως για παράδειγµα στην κρίσιµη
κατάσταση (e.g. critical state) και γ) δεξιά της
PTC είναι ψσ>0 και συµπεριφορά είναι
συστολική.
ψσ = σPTC/σ – 1

(3)

όπου σPTC δίνεται από την εξίσωση 4 εάν η
ICCη περιγράφεται από την εξίσωση 1.
 λlnσ o − (N η − Γ ) 
σ PTC = exp

λ



(4)

όπου σο≥σο* (βλ. Σχήµα 2) είναι ένα µέτρο της
διαθέσιµης δοµής και ορίζει την Καµπύλη
Αντοχής ∆οµής (Structure Strength Curve –
SSC) στο επίπεδο v – σ (Μπελόκας, 2008).
Όσο η φόρτιση εξελίσσεται, η διαθέσιµη
δοµή µειώνεται και η PTC κινείται προς την
CSC, ενώ η σο τείνει να λάβει τη τιµή σο*.
Τέλος, στις µή-δοµηµένες καταστάσεις η
διαστολικότητα είναι συνάρτηση του λόγου
τάσης (βλ. Μπελόκας & Καββαδάς, 2010β).
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Σχήµα 2. Επίδραση της δοµής στην πλαστική
διαστολικότητα.
Figure 2. Influence of structure in plastic
dilatancy.
Η διάκριση µεταξύ διαστολικής και
συστολικής συµπεριφοράς ελέγχεται από την
παράµετρο φάσης, ψσ, η οποία ορίζεται από
την εξίσωση 3 και είναι παρόµοια µε την
παράµετρο κατάστασης των Been & Jefferies
(1985). Όταν η τρέχουσα κατάσταση βρίσκεται:

Το
MSS-2
προσοµοίωµα
εφαρµόζει
επαυξητική
ελαστοπλαστικότητα
οριακής
περιβάλλουσας, ανεξάρτητη του ρυθµού παραµόρφωσης. Η διατύπωση του προσοµοιώµατος περικλείει τα στοιχεία µηχανικής συµπεριφοράς που περιγράφηκαν στις παραγράφους 2 και 3. Επίσης, το MSS-2 περιγράφει
την εξέλιξη της ανισοτροπίας και την
αποµείωση της δοµής και την επίδρασή τους
στην στιβαρότητα, διαστολικότητα και αντοχή.
Η πλήρης µαθηµατική διατύπωση του
προσοµοιώµατος αυτού έχει παρουσιαστεί
από τον Μπελόκα (2008) και τους Belokas &
Kavvadas (2010b).
4.1 Χαρακτηριστικές Περιβάλλουσες
Το MSS-2 προσοµοίωµα περιλαµβάνει τρεις
χαρακτηριστικές περιβάλλουσες (Σχήµα 3): α)
την Περιβάλλουσα Αντοχής ∆οµής (Structure
Strength Envelope – SSE), β) την
Περιβάλλουσα Πλαστικής ∆ιαρροής (Plastic
Yield Envelope – PYE) and γ) την Εγγενή
Περιβάλλουσα Αντοχής (Intrinsic Strength
Envelope – ISE). Η SSE ορίζει το σύνολο
όλων των δυνατών καταστάσεων ενός υλικού
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(οριακή περιβάλλουσα – bounding surface), η
PYE περιβάλλει όλες τις ελαστικές καταστάσεις
(είναι η περιβάλλουσα διαρροής), ενώ η ISE
είναι µια περιβάλλουσα αναφοράς (αντιστοιχεί
σε µια ισοδύναµη µη δοµηµένη κατάσταση). Οι
περιβάλλουσες αυτές έχουν διατυπωθεί στον
πλήρη τανυστή των τάσεων.
M΄΄

SSE

PYE
L

M

ΙSE

s

cα

β
ξα ξα
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σο=σΚ+α

σ
cα

σο* =σΚ* +α*=2α*
α*

σΚ*
σΚ

α

Σχήµα 3. Οι χαρακτηριστικές περιβάλλουσες
του MSS-2 προσοµοιώµατος.
Figure 3. The characteristic surfaces of the
MSS-2 model.
Η συµπεριφορά εντός της PYE είναι
υπερελαστική. Οι καταστάσεις επί της PYE
είναι
πλαστικές
και
αντιστοιχούν
σε
περιορισµένη αποµείωση ή/και µεταβολή της
δοµής. Για φορτίσεις που κατευθύνονται εκτός
της PYE (πλαστικές εντάσεις), η PYE
συµπαρασύρεται από την τρέχουσα τασική
κατάσταση (κινηµατική κράτυνση) µέχρι να
έρθει σε επαφή µε την SSE (διαρροή δοµής,
βλ. Kavvadas, 1998). Σε αυτήν την κατάσταση
αρχίζει η µαζική αποµείωση της δοµής και
µεταβολή ανισοτροπίας της δοµής.
Η ISE αντιπροσωπεύει ένα κάτω όριο της
SSE για την κατάσταση στην οποία όλοι οι
παράγοντες δοµής έχουν εξαλειφθεί (κυρίως
µετά
από
µεγάλη
παραµόρφωση).
Συνεπώς, στις µη δοµηµένες καταστάσεις οι
SSE και ISE ταυτίζονται και το MSS-2
προσοµοίωµα µεταπίπτει σε ένα δύο
περιβαλλουσών
τύπου
Cam-Clay
προσοµοίωµα.
Η γεωµετρική αναπαράσταση της SSE στο
χώρο των τάσεων σ≡(σ, s) είναι ένα στριµµένο
– στρεβλό ελλειψοειδές (Kavvadas 1983) και
αποτελεί την οριακή περιβάλλουσα:

F (σ ; σ Κ , α ) ≡
1
c

2

(s -

σ
σΚ

s Κ ) : (s -

σ
σΚ

2

s Κ ) + (σ - σ Κ ) − α

2

(5)

=0

Ο τανυστής σΚ= σΚI+sΚ περιγράφει το
κέντρο K της SSE και οι ηµιάξονες του
ελλειψοειδούς έχουν µήκος ίσο µε (α) κατά
µήκος του ισότροπου άξονα και µε (cα) κατά
µήκος των διεκτροπικών αξόνων. Αυτή η
µαθηµατική διατύπωση µπορεί να εφαρµόσει
διαφορετικές τιµές της παραµέτρου c, έτσι
ώστε να προσοµοιώσει εξάρτηση της αντοχής
από την τρίτη αναλλοίωτη. Το µέγεθος α είναι
συνάρτηση του µεγέθους της δοµής, ενώ το
διάνυσµα διεύθυνσης (bΚ ≡ sK/σΚ) του κέντρου
της SSE αποτελεί µέτρο της ανισοτροπίας της
δοµής.
Η SSE µεταπίπτει σε στην περιβάλλουσα
του Modified Cam-Clay προσοµοιώµατος όταν
το K κείται επί του ισότροπου άξονα (σΚ=αI),
π.χ.
κατά
µήκος
µιας
ισότροπης
στερεοποίησης.
Η PYE έχει, για µαθηµατική απλοποίηση,
όµοιο σχήµα και άξονες παράλληλους µε την
SSE και ένα λόγο οµοιότητας ίσο µε ξ ((<<1):
f (σ ; σ K , σ L , α ) ≡
1
c

2

(s -

σ − σL
σ − σL
s K − s L ) : (s s K − s L ) + (6)
σK
σK
2

2

(σ - σ L ) − (ξα ) = 0

Ο τανυστής σL= σLI+sL αποτελεί το κέντρο L
της PYE. Επειδή τα περισσότερα εδάφη
συµπεριφέρονται ελαστικά σε ένα πολύ µικρό
εύρος παραµόρφωσης (της τάξης του
ε≈0.001%÷0.2%), το προσοµοίωµα συνήθως
εφαρµόζει µια πολύ µικρή PYE (ξ ≈ 0.001) το
οποίο προσφέρει ρεαλιστική προσοµοίωση της
ανακυκλικής φόρτισης.
Η ISE αντιστοιχεί σε µια ισοδύναµη µη
δοµηµένη κατάσταση, η οποία έχει τον ίδιο
ειδικό όγκο (ν) και λόγο τάσης στερεοποίησης
(ησ) µε το φυσικό υλικό. Η περιβάλλουσα αυτή
είναι επίσης ένα στριµµένο – στρεβλό
ελλειψοειδές µε κέντρο το σηµείο Κ*, του
οποίου οι συντεταγµένες είναι σΚ*= σΚ*I+ sΚ*:
*

(

*

F σ ; σK , α
+ (σ -

* 2
σK )

*

)≡

1
c

2

(s -

σ
*
σK

*

s K ) : (s -

σ
*
σK

*

sK )

(7)

* 2

− (α ) = 0

Ο µεγάλος άξονας της ISE, ο οποίος έχει τη
διεύθυνση του διανύσµατος bK* ≡ sK*/σK*,
περιγράφει την εγγενή ανισοτροπία (ελέγχεται
από το λόγο τάσης στερεοποίησης ησ). Οι ISE
και SSE µπορούν να έχουν διαφορετικό
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προσανατολισµό (όπου bK* ≠ bK) όταν η
ανισοτροπία λόγω δοµής δεν συµπίπτει µε την
εγγενή ανισοτροπία. Το µέγεθος (α*) της ISE
ελέγχεται από µία Cam-Clay τύπου ισότροπη
κράτυνση και αποτελεί συνάρτηση του
τρέχοντα ειδικού όγκου (ν), της εγγενούς
συµπιεστότητας
(ρc)
και
του
λόγου
στερεοποίησης (ησ), ο οποίος εκφράζεται
µέσω της παραµέτρου Νη (εξίσωση 2 και
Σχήµα 1):
∗

α * = σ o /2 =

 lnv − lnN η
1
exp
ρc
2







(8)

Η διαφορά στο µέγεθος µεταξύ των SSE και
ISE (α–α*) είναι ένα ευθύ µέτρο του µεγέθους
της δοµής.
4.2 Χαρακτηριστικές Περιβάλλουσες
Οι νόµοι ισότροπης και κινηµατικής κράτυνσης
ελέγχουν τη µεταβολή των χαρακτηριστικών
περιβαλλουσών κατά τις πλαστικές εντάσεις.
Σε µια πλαστική ένταση η τρέχουσα τασική
κατάσταση (σ) βρίσκεται πάντοτε επί της PYE.
4.2.1 Ισότροπη Κράτυνση
Το προσοµοίωµα MSS-2 εφαρµόζει µια
ισοτροπικά κρατυνόµενη αποµείωση της
δοµής, η οποία κατά την πλήρη απώλεια
δοµής (δηλ. SSE≡ISE) µεταπίπτει σε µια Cam
– Clay τύπου ισότροπη κράτυνση:



 p
 ε&v − (α − α * )( Av ε&vp + Aq ε&qp )
 ρc − ρs 
1

∗
α& = α 

(9)

Av = ζ v ⋅ exp(−ηv ⋅ εvp )

(10a)

Aq = θ q + ζ q ⋅ exp(−ηq ⋅ ε qp )

(10b)

p
p
ε&vp ≡ ε& vp : Ι = ε&11p + ε&22
+ ε&33

(11a)

ε&qp ≡

2
3

(

⋅ e& p : e& p

)

(11b)

όπου οι εξισώσεις 11a and 11b δίνουν
αντίστοιχα την πλαστική ογκοµετρική και
διεκτροπική επαυξητική παραµόρφωση, τα
(εvp, εqp) είναι οι αθροιστικές πλαστικές
ογκοµετρικές
και
διεκτροπικές
παραµορφώσεις, (ρc, ρs) είναι οι σταθερές
εγγενούς συµπιεστότητας κατά την παρθένα
συµπίεση και την αποφόρτιση, (ζv, ηv) είναι

σταθερές ογκοµετρικής αποµείωσης δοµής και
(θq, ζq, ηq) είναι σταθερές διεκτροπικής
αποµείωσης δοµής. Η σταθερά θq εφαρµόζεται
για να αυξηθεί ο ρυθµός της αποµείωσης της
δέσης λόγω διάτµησης, επειδή η διατµητικά
επιβαλλόµενη αποµείωση της δοµής συνήθως
κυριαρχεί σε σχέση µε την ογκοµετρικά
επιβαλλόµενη.
Στην εξίσωση 9 η συνιστώσα (α–α*)
αντιπροσωπεύει το µέγεθος της δοµής και η
µεταβλητή α* δίνεται από την εξίσωση 8. Η
εξίσωση 9 εξασφαλίζει πως η διαφορά α–α*
συνεχώς µειώνεται µέχρι την τιµή α–α*=0, όταν
όλη η δοµή έχει απολεσθεί. Επιπρόσθετα, µε
την κατάλληλη επιλογή των σταθερών
αποµείωσης
της
δοµής
µπορούν
να
προσοµοιωθούν διάφοροι ρυθµοί µεταβολής
της δοµής µέχρι και συµπεριφορά τύπου
κατάρρευσης.
4.2.2 Κινηµατική Κράτυνση
Οι νόµοι κινηµατικής κράτυνσης περιγράφουν
τη µεταβολή της ανισοτροπίας της δοµής κατά
την πλαστική παραµόρφωση, µέσω του
ελέγχου της θέσης των κέντρων K και L των
SSE και PYE περιβαλλουσών. Το MSS-2
προσοµοίωµα περιγράφει την ανισοτροπία
µέσω του κύριου (bK≡sK/σΚ) και δευτερεύοντα
(bL≡sL/σL) τανυστή ανισοτροπίας και εφαρµόζει
τους νόµους κινηµατικής κράτυνσης του
αρχικού προσοµοιώµατος MSS (Kavvadas &
Amorosi, 2000).
Τονίζεται πως η µαθηµατική διατύπωση
των νόµων κινηµατικής κράτυνσης είναι
ανεξάρτητη του σχήµατος των SSE και PYE
περιβαλλουσών όταν οι SSE και PYE έχουν
όµοιο σχήµα. Αυτή είναι και η περίπτωση των
προσοµοιωµάτων MSS και MSS-2.
Κίνηση του κέντρου Κ της SSE
Για πλαστικές εντάσεις εντός της SSE:
&
& K = α σΚ
σ
α

(12a)

δηλ. το K κινείται κατά µήκος µιας ακτινικής
τασικής όδευσης. Επειδή ο λόγος bK≡sK/σΚ
παραµένει σταθερός, η κύρια ανισοτροπία δεν
µεταβάλλεται.
Για πλαστικές εντάσεις επί της SSE:

α&
α& 
σ
σ& K = σ Κ + ψ  s −
s K 
α
α 
σK
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όπου ο δεύτερος όρος της εξίσωσης αυτής
προκαλεί απόκλιση του κέντρου K από την
ακτινική
όδευση
κατά
την
πλαστική
παραµόρφωση, αλλάζοντας τον τανυστή
κύριας ανισοτροπίας (bK). Η σταθερά ψ ελέγχει
το ρυθµό µε τον οποίο εξελίσσεται η απόκλιση.
Κίνηση του κέντρου L της PYE
Για πλαστικές εντάσεις επί της SSE, οι
περιβάλλουσες PYE και SSE παραµένουν σε
επαφή (στο σηµείο της τρέχουσας τασικής
κατάστασης σ) και η θέση του σηµείου L
ελέγχεται από τη θέση (σΚ) του K:
σ L = (1 − ξ )σ − ξσ Κ

(13a)

Για πλαστικές εντάσεις εντός της SSE, η
κίνηση του σηµείου L είναι τέτοια ώστε η
τρέχουσα τασική κατάσταση (σηµείο Μ επί της
PYE στο Σχήµα 3) να οδεύει προς το συζυγές
σηµείο Μ΄ επί της SSE (τα διανύσµατα κλίσης
των PYE και SSE στα σηµεία αυτά είναι
παράλληλα). Η γεωµετρική οµοιότητα των PYE
και SSE ορίζει το διάνυσµα διεύθυνσης β≡(σ–
σL)/ξ–(σ–σL). Συνεπώς, η µετακίνηση του
κέντρου L δίνεται από την εξίσωση:
α&
σ& L = σ L + µ& ⋅ β
α

(13b)

η οποία εξασφαλίζει πως οι χαρακτηριστικές
περιβάλλουσες δεν τέµνονται ακόµα και σε
πεπερασµένες επαυξήσεις της κατάστασης του
υλικού (βλ. Kavvadas & Amorosi, 2000). Ο
συντελεστής µ& ορίζεται από τη «συνθήκη
συµβατότητας», δηλ. την απαίτηση πως κατά
την πλαστική παραµόρφωση η τασική
κατάσταση παραµένει επί της PYE ( f& = 0 ).

επόµενη παράγραφο) και Qf ≡ ∂f/∂σ είναι η
κλίση της PYE.
Το πλαστικό δυναµικό (Pf) έχει τις
ακόλουθες
συνιστώσες,
ισότροπη
και
διεκτροπική αντίστοιχα:
 h(σ ) 
Pf ≡ − λ1ψ σ  2 σ
 σo 

Pf′ ≡ ( s - λ2

(15a)

σ
sK )
σK

(15b)

όπου λ1 µια θετική σταθερά , h(σ) µια
κωνοειδής περιβάλλουσα αστοχίας (failure
envelope – FE) που δίνεται από την εξίσωση
16 και φαίνεται στο Σχήµα 4 και λ2 µια θετική
σταθερά.
FE (ψ σ ≥ 0 ) :
1
( s − σξ ) : ( s − σξ ) − σ 2 = 0
k c2
FE (ψ σ ≥ 0 ) :
hc ( σ ) =

h p (σ ) =

1
( s − σξ ) : ( s − σξ ) − σσ PTC = 0
k p2

1
(14)
ε& p = Λ& f ⋅ Pf and Λ& f =
⋅ (Q f : σ& )
Hf
όπου το βαθµωτό ( Λ& f ) και ο τανυστής
πλαστικού δυναµικού (Pf) δίνουν το µέγεθος
και τη διεύθυνση της επαυξητικής πλαστικής
παραµόρφωσης, ( σ& ) είναι η αντίστοιχη
επαύξηση της ενεργού τάσης, (Hf) είναι ένα
«πλαστικό µέτρο κράτυνσης» (περιγράφεται σε

(16b)

όπου kc και ξ είναι βαθµωτές και τανυστικές
σταθερές, αντίστοιχα, που σχετίζονται µε την
κρίσιµη κλίση (M), kd είναι µια θετική σταθερά
και kp=kc – kd ψσ είναι µια µεταβλητή (όµοια µε
τη µεταβλητή που χρησιµοποίησαν για τις
άµµους οι Wood et al, 1994).
Α
s |ΜΑ|=|ΜΒ|=k σ
c Μ
|NΓ|=|N∆|=kpσΜ
|ΡΕ|=|ΡΖ|=kcσΡ=kpσΡ
Ε

kcσΜ

Γ

4.2.3 Νόµος Ροής

Η επαυξητική πλαστική παραµόρφωση
προσδιορίζεται µέσω ενός µη-συσχετισµένου
επαυξητικά γραµµικού νόµου πλαστικής ροής:

(16a)

σΝ

σΜξ

σΡξ

σΝξ

O

Μ

Ρ

Ν
σPTC

∆
hP

σΜ
kcσΜ

Ζ
hC

kp=kc + kd ψσ, ψσ<0

σ

ψσ>0

Β

Σχήµα 4. Περιβάλλουσα αστοχίας και
παράµετρος φάσης.
Figure 4. Failure envelope and phase
parameter.
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Το MSS-2 εφαρµόζει στο νόµο ροής την
παράµετρο φάσης, ψσ (βλ. Σχήµα 2), για τη
διάκριση µεταξύ διαστολικής και συστολικής
κατάστασης, και εξαρτά τη διεκτροπική
παραµόρφωση
από
την
τρέχουσα
ανισοτροπία. Αυτό αποτελεί µια σηµαντική
διαφοροποίηση σε σχέση µε το προσοµοίωµα
των Kavvadas & Belokas (2001).
Οι σταθερές λ1 and λ2 ελέγχουν τη
διεύθυνση
της
επαυξητικής
πλαστικής
παραµόρφωσης για καταστάσεις επί της SSE.
Η συνάρτηση hc αποτελεί τη γραµµή κρίσιµης
κατάστασης σε όρους τάσης, ενώ η συνάρτηση
hp επιτρέπει την ύπαρξη τασικών οδεύσεων
που τέµνουν τη γραµµή κρίσιµης κατάσταση hc
κατά τη διαστολική συµπεριφορά.
5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το MSS-2 εφαρµόζει υπερελαστικότητα, η
οποία προκύπτει από ένα ελαστικό δυναµικό
παραµόρφωσης Ve (βλ. Μπελόκας, 2008):
σ& = K e ε&ve +

Aσ
s : e& e
κ ( Aσ + B )

(17a)

σ
Ke =
κ
Aσ

s& =

2G

κ ( Aσ + B )

e

e
e e
sε&v + 2G e&

= 2( Aσ + B ) +

A

κ

V

e

(17b)

2

σ

s: s
(Aσ + B)

2

 ε ve + αe e : e e 
 ρs + βe : e
ρs



= p r exp

(18)

όπου ρs, A και B are υπερελαστικές σταθερές.
5. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΡΑΤΥΝΣΗΣ

Για πλαστικές εντάσεις επί της SSE, το
πλαστικό µέτρο κράτυνσης, Hf, προσδιορίζεται
από τη «συνθήκη συµβατότητας», η οποία
εξασφαλίζει πως η τασική κατάσταση
παραµένει επί της PYE και οδηγεί στις
εξισώσεις 19, 20 και 21:
H fo ≡ H f = 2 ⋅ ξ ⋅ Rf ⋅ Tf

(19)

Tf = (σ − σ Κ )σ +

 

σ
σ
σ 
σ
 s −
s Κ  : s −
sΚ +
ψ  s −
s Κ 
σΚ
σΚ 
σΚ
c 
  σΚ

(20)
1 
2

 1

α * 
+ Av  ⋅ Pf + Αq signΛ& f
 ρ c − ρs

Rf =
α
2
&
α Αv ⋅ Pf + Αq signΛf 3 (Pf′ : Pf′ )
−
α

(

[

(

)

2
3


(Pf′ : Pf′ ) 


]

)

(21)

Για πλαστικές εντάσεις επί της PYE, αλλά
εντός της SSE, το πλαστικό µέτρο κράτυνσης
προσδιορίζεται µέσω ενός νόµου προβολής, ο
οποίος εξασφαλίζει οµαλή µεταβολή του Hf
καθώς η PYE πλησιάζει την SSE:

{

H f = H fo′′ + µ H fo′′ ⋅ [1 − (δ/δ o )] − 1
γ

}

(22)

όπου H''fo το πλαστικό µέτρο κράτυνσης στο
σηµείο Μ'' (το σηµείο στο οποίο το διάνυσµα
uuuur
OM τέµνει την SSE, Σχήµα 3), δ ένα
κανονικοποιηµένο µήκος του τµήµατος ΜΜ''
(Μ είναι η τρέχουσα κατάσταση), δο η τιµή του
δ κατά την έναρξη της πλαστικής διαρροής και
γ = γ1 + γ2 (α/α* – 1) µια µεταβλητή µε τα γ1 και
γ2 θετικές σταθερές.
Η εξίσωση 22 είναι µια εξίσωση
παρεµβολής µεταξύ των τιµών Hfo=∞ (έναρξη
διαρροής) και Hfo=H''fo (όταν η τασική
κατάσταση βρεθεί επί της SSE). Το σηµείο M''
προσδιορίζεται από τη συνθήκη F(λσ; σΚ, α)=0
και η παράµετρος δ από την εξίσωση 23 (βλ.
επίσης Kavvadas & Amorosi, 2000). Η
παράµετρος δο λαµβάνει την τρέχουσα τιµή δ
σε κάθε επανέναρξη της διαρροής. Συνεπώς,
είναι δ/δο=1 κατά την έναρξη της διαρροής,
δ/δο<1 σε οποιοδήποτε επόµενο στάδιο και
δ=0 όταν η κατάσταση βρίσκεται επί της.

δ≡

(λ

− 1)
(Q : σ )
2α Q

(23)

Μια διαφοροποίηση από παλαιότερες
εκδοχές του προσοµοιώµατος είναι ότι η
µεταβλητή γ περιλαµβάνει την επίδραση της
δοµής στο πλαστικό µέτρο κράτυνσης.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο άρθρο παρουσιάστηκε η διατύπωση του
ανισότροπου ελαστοπλαστικού Προσοµοιώµατος Εδαφών µε ∆οµή (Model for Structured
Soils, MSS-2).
Οι βασικότερες βελτιώσεις ως προς το
προηγούµενο προσοµοίωµα των Kavvadas &
Belokas (2001) αποτελούν: α) η εφαρµογή
υπερελαστικότητας, β) η υιοθέτηση γραµµικών
Εγγενών Καµπυλών Συµπίεσης (ICCη) στο
επίπεδο lnv-lnσ, γ) η εξίσωση για την
περιγραφή της εξάρτησης της θέσης των ICCη
µε την ακτινική τασική όδευση έχει
τροποποιηθεί, ώστε να λάβει υπόψη τη νέα
µορφή των ICCη, δ) η εφαρµογή της
παραµέτρου φάσης, ψσ, στην ισότροπη
συνιστώσα του πλαστικού δυναµικού για τον
έλεγχο της διαστολικότητας – συστολικότητας,
ε) η εξάρτηση της παραµέτρου φάσης από το
µέγεθος της δοµής, στ) η εξάρτηση της
διεκτροπικής συνιστώσας του πλαστικού
δυναµικού από την ανισοτροπία της δοµής και
ζ) η εξάρτηση του πλαστικού µέτρου
κράτυνσης από το µέγεθος της δέσης
(bonding).
Συγκριτικά µε το MSS προσοµοίωµα των
Kavvadas & Amorosi (2000) οι βασικότερες
διαφοροποιήσεις, εκτός των ανωτέρω, είναι η
εφαρµογή: α) στριµµένων – στρεβλών
ελλειψοειδών
για
τις
χαρακτηριστικές
περιβάλλουσες,
β)
ενός
διαφορετικού
µηχανισµού αποµείωσης της δέσης και γ) της
Περιβάλλουσας Εγγενούς Αντοχής (ISE).
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