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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή παρουσιάζει την εφαρµογή του Προσοµοιώµατος για Εδάφη µε
∆οµή (MSS-2) στον κώδικα πεπερασµένων στοιχείων ABAQUS. Πρόκειται για ένα ελαστοπλαστικό
προσοµοίωµα οριακής περιβάλλουσας µε δύο ανισότροπες περιβάλλουσες διαρροής. Η
ενσωµάτωση του MSS-2 στον κώδικα ABAQUS έγινε στον πλήρη τανυστή, ώστε να είναι δυνατή
η επίλυση τριδιάστατων προβληµάτων. Παρουσιάζεται η διαδικασία επαλήθευσης και επιλύονται
ορισµένα βασικά προβλήµατα εδαφοµηχανικής σε τριδιάστατο φορέα.
ABSTRACT : This paper presents the application of the Model for Structured Soils (MSS-2) to the
finite element code ABAQUS. This model is an elastoplastic bounding surface plasticity model with
anisotropic yield surfaces. The MSS-2 was implemented in ABAQUS code in a fully tensorial
formulation, in order be able to use it in three dimensional problems. The verification process is
presented and some basic soil mechanics problems are solved in a three dimensional mesh.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία το Προσοµοίωµα για
Εδάφη µε ∆οµή (MSS-2) των Μπελόκας &
Καββαδάς (2010), Belokas & Kavvadas (2010)
εφαρµόζεται στον κώδικα πεπερασµένων
στοιχείων ABAQUS. Το προσοµοίωµα αυτό
είναι ένα ελαστοπλαστικό προσοµοίωµα
οριακής περιβάλλουσας µε δύο ανισότροπες
περιβάλλουσες διαρροής (την οριακή και
πλαστικής
διαρροής).
Παρουσιάζεται
η
επαλήθευση (verification) της ενσωµάτωσης
του προσοµοιώµατος µέσω επίλυσης τυπικών
προβληµάτων εδαφοµηχανικής.
Στα σύνθετα ελαστοπλαστικά καταστατικά
προσοµοιώµατα, όπως είναι το MSS-2, δεν
είναι δυνατή η εύρεση ακριβούς ή αναλυτικής
λύσης της σχέσης τάσεων – παραµορφώσεων.
Έτσι, για την επαλήθευση ενσωµάτωσης έγινε
µια σειρά από αναλύσεις οι οποίες
περιελάµβαναν προσοµοίωση στον κώδικα
ABAQUS: α) τυπικών εργαστηριακών δοκιµών
υπό στατικές συνθήκες και β) προβληµάτων
συζευγµένης στερεοποίησης σε διακριτοποιηµένο φορέα. Τα προβλήµατα αυτά

αφορούν
αξονοσυµµετρικές
συνθήκες
φόρτισης, ωστόσο επιλέχθηκε η εφαρµογή
τριδιάστατου φορέα, διότι το προσοµοίωµα
είναι διατυπωµένο στον πλήρη τανυστή. Τα
αποτελέσµατα αυτά συγκρίθηκαν µε την ευθεία
εφαρµογή του MSS-2 σε υλικό σηµείο. Επίσης,
προσοµοιώθηκε και επαληθεύτηκε η µονοδιάστατη στερεοποίηση Terzaghi.
Στα επόµενα, η έντονη γραφή (bold face)
αντιστοιχεί σε τανυστικά µεγέθη.
2. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα
πεπερασµένα
στοιχεία
είναι
µια
µεθοδολογία
επίλυσης
της
µηχανικής
συµπεριφοράς ενός συνεχούς σώµατος.
∆εδοµένης της γεωµετρίας, των συνοριακών
συνθηκών (µετατοπίσεις και φορτία), των
καθολικών δυνάµεων (body forces) και των
καταστατικών
σχέσεων
τάσης
–
παραµόρφωσης του σώµατος, υπολογίζονται
οι συνοριακές και οι εσωτερικές µετατοπίσεις,
παραµορφώσεις και τάσεις. Tο συνεχές µέσο
προσοµοιώνεται από ένα πεπερασµένο
σύνολο στοιχείων που συνδέονται µεταξύ τους
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στους
κόµβους
συνιστώντας
έτσι
το
διακριτοποιηµένο φορέα. Η επίλυση του φορέα
δίνει τις παραµορφώσεις και τάσεις σε όλα τα
στοιχεία και τις µετατοπίσεις και δυνάµεις σε
όλους τους κόµβους.
Σε κάθε κόµβο, η εξίσωση ισορροπίας
(εξίσωση 1) συνδέει την επαύξηση των
επικόµβιων µετατοπίσεων {∆d}n µε την
επαύξηση των επικόµβιων φορτίων {∆RE} του
στοιχείου (εξίσωση 2), µέσω του µητρώου
στιβαρότητας του στοιχείου (ΚE, element
stiffness). Ο δείκτης n αναφέρεται στον κόµβο
και για ένα στοιχείο µε q συνολικά κόµβους
είναι n=1 έως q.

[K E ]{∆d}n = {∆R E }

όσο αυξάνουν τα σηµεία ολοκλήρωσης, τόσο
αυξάνει και η τάξη ολοκλήρωσης και κατά
συνέπεια και η ακρίβεια στην ολοκλήρωση. Το
µητρώο F υπολογίζεται σε κάθε στοιχείο
(εξίσωση 8) κάνοντας χρήση των συντελεστών
στάθµισης (aijk) για κάθε σηµείο ολοκλήρωσης
(είναι Σαijk=1.00).

[K E ] = ∫vol [B]T [C][B]dV = ∫volFdV

(6)

{∆σ}=[C]{∆ε}

(7)

ai a j ak F = ∑ aijk F ( ri , s j , t k )
∫vol F ( x, y, z )dV = ∑
ijk
ijk

(8)

(1)
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Οι παραµορφώσεις προσδιορίζονται µέσω
του
µητρώου
συνάρτησης
σχήµατος
παραµόρφωσης (strain shape function matrix,
[Β]), που είναι ο τελεστής του µητρώου
συναρτήσεων σχήµατος [Ν] (εξίσωση 4). Έτσι,
οι παραµορφώσεις εσωτερικά στα στοιχεία
συνδέονται απευθείας µε τις επικόµβιες
µετατοπίσεις µε την εξίσωση 5.
[Β]=[SN] ή [J-1N]

(4)

{∆ε} = [B]{∆u}n

(5)

Το µητρώο στιβαρότητας του στοιχείου (ΚE,
element stiffness) υπολογίζεται από την
αριθµητική ολοκλήρωση της εξίσωσης 6, όπου
C ο τανυστής στιβαρότητας του καταστατικού
προσοµοιώµατος (εξίσωση 7). Η αριθµητική
ολοκλήρωση εισάγει τα σηµεία ολοκλήρωσης
(Σχήµα 1). Σε κάθε σηµείο ολοκλήρωσης
αντιστοιχεί µια συνάρτηση στάθµισης (αijk) και

s
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Οι µετατοπίσεις εσωτερικά στα στοιχεία
προσδιορίζονται µε εφαρµογή στις επικόµβιες
µετατοπίσεις των συναρτήσεων παρεµβολής ή
σχήµατος σύµφωνα µε την εξίσωση 3, όπου
[Ν] το µητρώο συναρτήσεων σχήµατος που
µορφώνεται από τις συναρτήσεις σχήµατος.

{∆u} = [N]{∆u}n

(0,1)

(1,0)

(1,-1)

Σχήµα 1. Tετράπλευρο στοιχείο πλήρους
ολοκλήρωσης (x τα σηµεία ολοκλήρωσης).
Figure 1. Full integration quadrilateral element
(x the integration points).
Το ολικό µητρώο στιβαρότητας του φορέα
(ΚG, global stiffness matrix) προκύπτει από τη
σύνθεση των επιµέρους µητρώων στιβαρότητας. Η επίλυση της συνολικής εξίσωσης ισορροπίας (εξίσωση 9) µας δίνει τους άγνωστους
βαθµούς ελευθερίας (επικόµβιες µετατοπίσεις,
∆dnG ή και επικόµβια φορτία ∆RG).

[K G ]{∆dnG } = {∆R G }

(9)

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Το MSS-2 προσοµοίωµα ενσωµατώθηκε στον
αριθµητικό κώδικα πεπερασµένων στοιχείων
ABAQUS/Standard, ο οποίος εφαρµόζει την
όπισθεν ολοκλήρωση (implicit integration) για
την επίλυση του φορέα. Τα ισχυρά µη
γραµµικά συστήµατα ο κώδικας ABAQUS/Std
τα επιλύει επαυξητικά γραµµικά. Σε κάθε
επαύξηση, για την εξεύρεση ισορροπίας
εφαρµόζει την επαναληπτική διαδικασία
«τροποποιηµένη Newton – Raphson»
Όταν
ικανοποιηθούν
οι
εξισώσεις
ισορροπίας σε όλο το φορέα, τότε στα σηµεία
ολοκλήρωσης αποθηκεύονται οι παράµετροι
κατάστασης (σ, ε) και κράτυνσης (q) και ο
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τανυστής
στιβαρότητας
(C)
για
να
χρησιµοποιηθούν στην επόµενη επαύξηση.
Από την επιλογή του τανυστή στιβαρότητας
εξαρτάται η ταχύτητα επίλυσης και η
δυνατότητα σύγκλισης του προβλήµατος στην
επαναληπτική διαδικασία. Στην παρούσα
εργασία
εφαρµόζεται
ο
εφαπτοµενικός
τανυστής στιβαρότητας του τέλους της
προηγούµενης επαύξησης (ελαστικός Cte ή
ελαστοπλαστικός Ctep). Ο Cte προκύπτει από
τον τύπο ελαστικότητας που εφαρµόζεται, ενώ
ο Ctep µε έµπροσθεν ολοκλήρωση (explicit
integration) του νόµου ροής.
Σε κάθε επαύξηση της παραµόρφωσης το
καταστατικό προσοµοίωµα επιλύεται απευθείας στα σηµεία ολοκλήρωσης και τα µεγέθη
σ, ε και q αποθηκεύονται αυτούσια, χωρίς να
σταθµιστούν για όλο το στοιχείο. Έτσι, είναι
δυνατή η ευθεία εφαρµογή µη γραµµικών
ελαστοπλαστικών προσοµοιωµάτων µε µη
σηµειακές περιβάλλουσες διαρροής και πολλές
παραµέτρους κράτυνσης, όπως το MSS-2. Το
MSS-2 εισήχθηκε στον κώδικα ABAQUS σαν
υπορουτίνα χρήστη η οποία εφαρµόζεται στα
σηµεία ολοκλήρωσης. Απλοποιητικά, η
διαδικασία
επίλυσης
σε
κάθε
σηµείο
ολοκλήρωσης φαίνεται στο Σχήµα 3.

τιµές των παραµέτρων κατάστασης και
κράτυνσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει
να εισαχθούν τρόποι «διόρθωσης» της λύσης,
που ενδεχοµένως οδηγούν σε αριθµητική
αστάθεια και ανακρίβεια.
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ABAQUS
Η
ενσωµάτωση
του
προσοµοιώµατος
επαληθεύτηκε
µέσω
σύγκρισης
των
αποτελεσµάτων αριθµητικών αναλύσεων στον
κώδικα ABAQUS µε τα αποτελέσµατα των
ίδιων αναλύσεων σε υλικό σηµείο στη γλώσσα
προγραµµατισµού FORTRAN. Οι αναλύσεις
αυτές
περιλαµβάνουν
αξονοσυµµετρικές
συνθήκες φόρτισης που αντιστοιχούν σε
τυπικές εργαστηριακές δοκιµές.
Οι προσοµοιώσεις στο ABAQUS έγιναν για
τριδιάστατο κυβικό φορέα διαστάσεων 1m x
1m x 1m (Σχήµα 4) και αναλύσεις στατικές
(απουσία υγρού πόρων) ή συζευγµένης
στερεοποίησης. Στην επαναληπτική διαδικασία
επιλέχθηκε η µέθοδος της αυτόµατης
επαύξησης (automatic incrementation).
y
3

Αρχείο εισόδου ή
προηγούµενη
επαύξηση

Αρχική
κατάσταση (σ,
q, C)

Επαυξητική
παραµόρφωση∆ε

Επίλυση από
υπορουτίνα
χρήστη

7
1
5
1
4
8

Σχήµα 3. Απλοποιητικό διάγραµµα ροής
εφαρµογής υπορουτίνας χρήστη σε ένα σηµείο
ολοκλήρωσης.
Figure 3. Simplified flow chart of the user
subroutine application at an integration point.
Αντίθετα, σε κώδικες πεπερασµένων
διαφορών όπως το FLAC, το κάθε στοιχείο
(ζώνη) χωρίζεται σε υποζώνες, οι οποίες
επιλύονται ανεξάρτητα. Η τρέχουσα κατάσταση
και οι παράµετροι κράτυνσης προκύπτουν από
µια στάθµιση των λύσεων των υποζωνών σε
ολόκληρη τη ζώνη. Η µεθοδολογία της
στάθµισης σε σύνθετα προσοµοιώµατα δεν
είναι µονοσήµαντη και επηρεάζει τις τελικές

x
2

z

Αποθήκευση νέας
κατάστασης
(σ, q, C)

Γενικές Συνοριακές
Συνθήκες:
 Επίπεδο 4-3-7-8:
uz=0
 Επίπεδο 6-8-7-5:
ux=0
 Επίπεδο 2-4-8-6:
uy=0

6

1

1

Σχήµα 4. Συνοριακές συνθήκες κυβικού φορέα
στις αναλύσεις µε το ABAQUS.
Figure 4. Boundary conditions of a cubic body
for the analyses with ABAQUS.
Οι αναλύσεις έγιναν για ένα υλικό που έχει
τις σταθερές εγγενούς συµπιεστότητας:
lnNiso=1.140, lnΓ=1.020, ρc=0.0835, M=1.035,
n=0.288
και
περιβάλλουσας
κρίσιµης
κατάστασης: k=0.7367, ξ=0.1084.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες σταθερές
λήφθηκαν: Α=20, Β=20000, ρs=0.014, ψ=1,
λ1=0.425, λ2=0.1, γ1=20, µ=5, kd=-2.0, σΚ/α=1.
Για την ελαστική ζώνη λήφθηκε ξ=0.05 και για
την SSE C1=1.0=C2=C3=C4=C5. Για τις
παραµέτρους που αφορούν µόνο το δοµηµένο
υλικό, λήφθηκαν θq=ζq=ηq=1, ζv=ηv=1, και
συζευγµένης
Στις
αναλύσεις
γ2=20.
στερεοποίησης επιλέχθηκε διαπερατότητα
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k=10-3 m/day=1.16×10-8m/sec που αντιστοιχεί
σε µια χαµηλής περατότητας άργιλο. Στην
αρχική κατάσταση ο ειδικός όγκος ήταν
ν=1.936 και η τασική κατάσταση και οι
υπόλοιπες παράµετροι κατάστασης ήταν: σ=σΙ
(σ=10kPa), σΚ=σΚΙ (σΚ=500kPa) και σL=σLΙ
(σL=25kPa). Έτσι, στην αρχική κατάσταση ήταν
α/α*=2.57 και σο/σ =20.
Οι παράµετροι του MSS-2 παρουσιάστηκαν
αναλυτικά από τους Μπελόκας & Καββαδάς
(2010) και Belokas & Kavvadas (2010).

πολλαπλών στοιχείων (multiple elements) στο
ABAQUS
για
συνθήκες
µονοδιάστατης
παραµόρφωσης. Στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται η
σύγκριση για τις συνθήκες τριαξονικής θλίψης
και εφελκυσµού. Tα αποτελέσµατα αφορούν το
στοιχείο 121.

4.1 Στατικές αναλύσεις
Οι
στατικές
αναλύσεις
προσοµοιώνουν
πλήρως στραγγισµένες συνθήκες και συνθήκες
χωρίς υγρό πόρων. Χρησιµοποιήθηκαν
οκτακοµβικά συνεχή εξαεδρικά στοιχεία
(continua elements) πλήρους ολοκλήρωσης (8
σηµεία ολοκλήρωσης). Προσοµοιώθηκαν: α)
ισότροπη συµπίεση σε φορέα στοιχείο και
διακριτοποιηµένο φορέα, β) µονοδιάστατη
συµπίεση µε κύκλους φόρτισης – αποφόρτισης
– επαναφόρτισης σε φορέα στοιχείο και
διακριτοποιηµένο φορέα και γ) τριαξονικές
θλίψεις
και
εφελκυσµοί
για
λόγους
προφόρτισης σο/σ=1.13, 2.0 και 10.0 σε
διακριτοποιηµένο φορέα. Στο Σχήµα 5 φαίνεται
ο διακριτοποιηµένος φορέας.

Σχήµα 6. Ισοτιµές κατακόρυφες µετατόπισης
στον παραµορφωµένο φορέα για τριαξονική
θλίψη.
Figure 6. Vertical displacement contours at the
deformed mesh for triaxial compression.

Σχήµα 7. Μονοδιάστατη παραµόρφωση –
σύγκριση αποτελεσµάτων στο επίπεδο ν – σ.
Figure 7. One dimensional deformation –
comparison of results in ν – σ plane.

Σχήµα 5. ∆ιακριτοποιηµένος φορέας
Σχήµατος 4.
Figure 5. Discritized body of Figure 4.

του

Στο Σχήµα 6 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι
ισοτιµές κατακόρυφης µετατόπισης στον
παραµορφωµένο φορέα για την τριαξονική
θλίψη από σ=1000kPa. Στα Σχήµατα 7 και 8
παρουσιάζεται
η
σύγκριση
των
αποτελεσµάτων των αναλύσεων υλικού
σηµείου (material point) σε FORTRAN και σε
φορείς µονού στοιχείου (single element) και

Σχήµα 8. Μονοδιάστατη παραµόρφωση –
σύγκριση αποτελεσµάτων τασικών οδεύσεων.
Figure 8. One dimensional deformation –
comparison of stress paths results.
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Προσοµοιώθηκαν:
α)
Terzaghi
µονοδιάστατη στερεοποίηση µε επιβολή
εξωτερικού φορτίου σε ένα βήµα, β)
µονοδιάστατη συµπίεση (βαθµιδωτής επιβολής
φορτίου, συνεχόµενα µεταβαλλόµενου φορτίου
και
συνεχόµενα
µεταβαλλόµενης
παραµόρφωσης), γ) τριαξονική θλίψη για
λόγους προφόρτισης σο/σ=1.13 και 10.0. Στη
συνέχεια,
τα
αποτελέσµατα
που
παρουσιάζονται αφορούν το στοιχείο 25. Στις
αναλύσεις αυτές αγνοείται η επίδραση της
βαρύτητας.
4.1.1 Στερεοποίηση κατά Terzaghi
(α)

(β)
Σχήµα 9. Τριαξονική διάτµηση: α) τασικές
οδεύσεις, β) διεκτροπική τάση – διεκτροπική
παραµόρφωση.
Figure 9. Triaxial shearing: a) stress paths, b)
deviatoric stress – deviatoric strain.

Προσοµοιώθηκε η µονοδιάστατη στερεοποίηση για συνολικά εξωτερικά επιβαλλόµενο
κατακόρυφη φορτίο σv=1000kPa, δηλαδή για
µεταβολή κατακόρυφης τάσης ίση µε
∆σv=900kPa για συνολική διάρκεια t=10days.
Στράγγιση επιτράπηκε µόνο στην πάνω
επιφάνεια του κυβικού φορέα.
Η θεωρία στερεοποίησης Terzaghi απαιτεί
την επιλογή του συντελεστή στερεοποίησης
cv≡kD/γw, όπου k είναι ο συντελεστής
διαπερατότητας, D=σv/εv είναι το µέτρο
µονοδιάστατης συµπίεσης και γw είναι το ειδικό
βάρος του νερού. Επειδή αυτή η θεωρία
υποθέτει
γραµµική
ελαστικότητα,
ο
συντελεστής στερεοποίησης είναι σταθερός.
Στο Σχήµα 11 παρουσιάζεται η σύγκριση των
προσοµοιώσεων πεπερασµένων στοιχείων µε
τη θεωρία στερεοποίησης Terzaghi για
cv=3.1m2/day.

4.2 Αναλύσεις συζευγµένης στερεοποίησης
Οι αναλύσεις συζευγµένης στερεοποίησης
έγιναν όλες στο διακριτοποιηµένο φορέα του
Σχήµατος 10, ο οποίος έχει 27 στοιχεία.

Σχήµα 11. Μεταβολή υπερπιέσεων πόρων
εντός του φορέα συναρτήσει του χρόνου.
Figure 11. Excess pore pressures variation
within the mesh as time proceeds.

Σχήµα 10. ∆ιακριτοποιηµένος φορέας του
Σχήµατος 4.
Figure 10. Discritized body of Figure 4.

Η µη πλήρης ταύτιση µπορεί να αποδοθεί
στο γεγονός ότι οι αναλύσεις πεπερασµένων
στοιχείων λαµβάνουν υπόψη τη µη γραµµική
συµπεριφορά του εδάφους, η οποία οδηγεί σε
µεταβλητή
τιµή
του
συντελεστή
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στερεοποίησης, cv (Πίνακας 1). Στα αρχικά
στάδια της στερεοποίησης, το cv υπολογισµένο
από
τα
πεπερασµένα
στοιχεία
είναι
µεγαλύτερο από αυτό της θεωρίας Terzaghi.
Ωστόσο, όσο ο χρόνος περνάει, το cv των
πεπερασµένων στοιχείων τείνει να ταυτιστεί µε
την τιµή 3.1m2/day.
Πίνακας 1. Συντελεστής στερεοποίησης εντός
του φορέα πεπερασµένων στοιχείων σε
διάφορες χρονικές στιγµές
Table 1. Coefficient of consolidation within the
finite elements mesh at various times.
Στοιχείο
1
2
3

2

Μέσο
Βάθος

cv (m /day)
χρόνος στερεοποίησης t (days)

Z (m)

0.10

0.20

0.40

1.02

0.167
0.500
0.833

3.83
4.07
4.20

3.67
3.79
3.86

3.42
3.52
3.56

3.09
3.15
3.18

4.1.2 ∆οκιµή µονοδιάστατης παραµόρφωσης
Προσοµοιώθηκε
η
µονοδιάστατη
παραµόρφωση για τις περιπτώσεις:
α) Συνεχώς µεταβαλλόµενου φορτίου. Η
εξωτερική επιβαλλόµενη τάση µεταβαλλόταν
γραµµικά µε το χρόνο από σv=100kPa έως
σv=8000kPa για χρονικά διαστήµατα από 1sec
έως 5000days. Στο Σχήµα 12 φαίνεται η
επίδραση του ρυθµού φόρτισης στο τέλος της
δοκιµής.
Στην περίπτωση αυτή για διάρκεια φόρτισης
1 sec οι συνθήκες ήταν πρακτικά αστράγγιστες
µε µηδενική µεταβολή όγκου. Για διάρκεια
φόρτισης 5000days οι συνθήκες είναι πρακτικά
στραγγισµένες για όλα τα στοιχεία (Σχήµα 12).
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι µερικώς
στραγγισµένες µε τις µικρότερες υπερπιέσεις
πόρων να αναπτύσσονται στο πάνω στοιχείο
(Νο 25). Για διάρκεια φόρτισης 1day και
µεγαλύτερη, οι καµπύλες συµπίεσης είναι
ανεξάρτητες του ρυθµού φόρτισης, ωστόσο,
στο τέλος των δοκιµών ο ειδικός όγκος
διαφέρει (Σχήµα 12). Τέλος, για διάρκεια
φόρτισης 2days και µεγαλύτερη η ροή είναι
οµοιόµορφη.
Από τις δοκιµές αυτές προκύπτει πως για
k/(∆h/∆t)<10-8, όπου ∆h η µέγιστη διαδροµή
στράγγισης και ∆t ο χρόνος επιβολής του
φορτίου, οι συνθήκες είναι αστράγγιστες, ενώ
για
k/(∆h/∆t)>10-3
οι
συνθήκες
είναι
στραγγισµένες.

Σχήµα 12. Ειδικός όγκος και υπερπιέσεις
πόρων στο τέλος των δοκιµών για τους
διάφορους ρυθµούς φόρτισης.
Figure 12. Specific volume and excess pore
pressures at the end of the tests for vaious
loading rates.
β) Βαθµιδωτού φορτίου µε τις ακόλουθες
βαθµίδες φόρτισης: σv=100kPa (αρχική
κατάσταση), 250kPa, 500kPa, 1000kPa,
2000kPa, 4000kPa και 8000kPa. Οι χρόνοι
επιβολής της κάθε βαθµίδας ήταν ∆t=1sec,
1min, 1hour και 1day (4 διαφορετικές δοκιµές).
Για ∆t=1hour η ροή του υγρού είναι
πρακτικά οµοιόµορφη προς το σύνορο
στράγγισης. Στο Σχήµα 13 συγκρίνονται οι
καµπύλες συµπίεσης που δίνει ο αριθµητικός
κώδικας στα στοιχεία 25 και 27 µε την
καµπύλη συµπίεσης που προκύπτει από την
εξωτερική
τάση
και
την
κατακόρυφη
µετατόπιση της άνω παρειάς. Η µη ταύτιση
των καµπυλών οφείλεται στην ανοµοιόµορφη
ανάπτυξη των πιέσεων πόρων, οι οποίες
έχουν σαν αποτέλεσµα η πραγµατική
κατακόρυφη τάση εσωτερικά των στοιχείων 25
και 27 να είναι γενικά µικρότερη από την
εξωτερικά επιβαλλόµενη. Αυτή η διαφορά στις
καµπύλες ελαχιστοποιείται όταν το χρονικό
βήµα είναι ίσο µε µία ηµέρα.
Συγκρίνοντας
µάλιστα
τις
καµπύλες
συµπίεσης που προκύπτουν από την
εξωτερική µετατόπιση., διαπιστώνεται πως εάν
η χρονική διάρκεια του βήµατος είναι µικρή,
υπάρχει ο κίνδυνος υπερεκτίµησης της
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(«φαινόµενης») τάσης προφόρτισης του υλικού
και λανθασµένης εκτίµησης του συντελεστή
συµπιεστότητας.

προφόρτισης σο/σ=10.0 και β) σ=1000kPa µε
λόγο προφόρτισης σο/σ=1.13. Οι συγκρίσεις
από
επιλεγµένα
αποτελέσµατα
των
αναλύσεων µε αυτών σε υλικό σηµείο
φαίνονται στα Σχήµατα 14 και 15.

(α)

Σχήµα 13. Σύγκριση των καµπυλών συµπίεσης
στα στοιχεία 25 και 27 µε την καµπύλη
συµπίεσης που υπολογίζεται βάσει της
κατακόρυφης µετατόπισης και της εξωτερικής
τάσης.
Figure 13. Comparison of the compression
curves at the elements 25 and 27 with the
compression curves calculated by the vertical
displacement and the external stress.

(β)

Από τις δοκιµές αυτές προκύπτει πως για
k/(∆h/∆t)<10-8 οι συνθήκες είναι αστράγγιστες,
ενώ για k/(∆h/∆t)>0.5 οι συνθήκες είναι
στραγγισµένες.
4.1.3 ∆οκιµή τριαξονικής θλίψης
Προσοµοιώθηκε η τριαξονική θλίψη κατά την
οποία το επιβαλλόµενο φορτίο ήταν η
κατακόρυφη παραµόρφωση της άνω παρειάς
για ρυθµούς µετατόπισης u& 2 = 500mm/sec,
500mm/min,
500mm/hr,
500mm/day,
16.67mm/day, 1.00mm/day και 0.25mm/day.
Οι προσοµοιώσεις αυτές έγιναν για αρχικές
ισότροπές κατάστασεις: α) σ=100kPa µε λόγο

(γ)
Σχήµα 14. Προσοµοίωση τριαξονικής θλίψης
για διάφορους ρυθµούς φόρτισης – σύγκριση
µε αναλύσεις σε υλικό σηµείο.
Figure 14. Simulation of triaxial compression
for different loading rates – comparison to
analyses at material point.
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συνεπώς της µορφή των τασικών οδεύσεων
και της διαστολικότητας.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(α)

(β)

Η εφαρµογή προσοµοιωµάτων µε πολλές
παραµέτρους
κράτυνσης
σε
κώδικες
πεπερασµένων στοιχείων έχει το εξής βασικό
πλεονέκτηµα: το προσοµοίωµα επιλύεται στα
σηµεία
ολοκλήρωσης
στα
οποία
και
αποθηκεύονται
όλες
οι
παράµετροι
κατάστασης και κράτυνσης. Συνεπώς, δεν
απαιτείται στάθµιση των µεγεθών αυτών.
Το Προσοµοίωµα Εδαφών µε ∆οµή (MSS2) ενσωµατώθηκε στον κώδικα πεπερασµένων
στοιχείων.
Η
διαδικασία
ενσωµάτωσης
επαληθεύτηκε µέσω προσοµοίωσης επιβολής
συνοριακών συνθηκών τυπικών εργαστηριακών δοκιµών. Ειδικότερα, συγκρίθηκαν τα
αποτελέσµατα αναλύσεων πεπερασµένων
στοιχείων σε τριδιάστατο κυβικό φορέα µε τα
αποτελέσµατα της ευθείας εφαρµογής σε υλικό
σηµείο. Προσοµοιώθηκαν ισότροπη συµπίεση,
µονοδιάστατη
συµπίεση
και
τριαξονική
διάτµηση για στατική φόρτιση (απουσία υγρού
πόρων) και για φόρτιση συζευγµένης
στερεοποίησης (αγνοώντας τις βαρυτικές
δυνάµεις).
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(γ)
Σχήµα 15. Προσοµοίωση τριαξονικής θλίψης
για διάφορους ρυθµούς φόρτισης – σύγκριση
µε αναλύσεις σε υλικό σηµείο.
Figure 15. Simulation of triaxial compression
for different loading rates – comparison to
analyses at material point.
∆ιαπιστώνεται ότι ο ρυθµός επιβολής
φορτίου επηρεάζει σηµαντικά την απόκριση
του φορέα. Για πολύ µεγάλο ρυθµό
µετατόπισης της άνω επιφάνειας (π.χ.
u=500mm/sec) η συµπεριφορά είναι πρακτικά
αστράγγιστη, ενώ για πολύ µικρό ρυθµό
µετατόπισης είναι πρακτικά στραγγισµένη. Για
ενδιάµεσους ρυθµούς µετατόπισης υπάρχει
µερική στράγγιση, η οποία επηρεάζει το
µέγεθος των υπερπιέσεων πόρων και
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