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Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των
μεθόδων για τον προσδιορισμό της κλασματικής διάστασης επιφανειών βράχου. Αρχικά, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία αυτο-βαθμονόμησης, κατά την οποία τα δεδομένα εισόδου έχουν δημιουργηθεί
τεχνητά με την χρήση μίας κλασματικής γεννήτριας. Προσδιορίζεται
η κλασματική διάσταση των τεχνητών προφίλ και συγκρίνεται με τη
διάσταση αναφοράς. Στην δεύτερη εφαρμογή προσδιορίζονται οι διαστάσεις των πρότυπων προφίλ της I.S.R.M., ενώ η τρίτη εφαρμογή
εστιάζεται σε πραγματικά προφίλ βράχου. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή ψηφιοποίησης επιφανειών, συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου για τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα
που προκύπτουν από την εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα,
γιατί αναδεικνύουν, σε επίπεδο εφαρμογής, τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα των μεθόδων της σχέσης Τραχύτητας-Μήκους,
της Kανονικοποιημένης Ημιμεταβλητότητας, του Φάσματος Ισχύος,
καθώς και του συντελεστή Hurst στο ζήτημα του ακριβούς προσδιορισμού της κλασματικής διάστασης, όπως επίσης και στο ζήτημα της
ανισοτροπίας των φυσικών επιφανειών, ως προς την τραχύτητα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε πρακτικό επίπεδο
για την εκτίμηση της κλασματικής διάστασης εξαρτάται,
τόσο από την χρήση των μετρητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων,
όσο και από το λογισμικό που υλοποιεί την εφαρμογή των
κλασματικών μεθόδων.
Η Κλασματική Γεωμετρία παρέχει το θεωρητικό μοντέλο για τη μελέτη γραμμών και επιφανειών που απέχουν
από τα λεία γεωμετρικά σχήματα του Ευκλείδειου χώρου
[8,10,19,29]. Η χρήση της Κλασματικής Γεωμετρίας στην
ποσοτικοποίηση της τραχύτητας επιφανειών είναι πλέον
κάτι το καθιερωμένο και καλά θεμελιωμένο από την δεκαετία του ‘90 [1,2,3,4, 6,21,24,34,35].
Για την σύγκριση των χαρακτηριστικών της κάθε μεθόδου, πρώτα μετρήθηκε η κλασματική διάσταση τεχνητών
προφίλ με γνωστή κλασματική διάσταση, όπου συγκρίθηκαν
οι τιμές διάστασης εισόδου με τα αποτελέσματα που έδωσε
η κάθε μέθοδος.
Σε δεύτερο στάδιο, μετρήθηκαν οι κλασματικές διαστάΥποβλήθηκε: 8.3.2005
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σεις των πρότυπων προφίλ της I.S.R.M. και τελικά προσδιορίστηκαν και συγκρίθηκαν ως αποτελέσματα οι τραχύτητες
φυσικών προφίλ επιφανειών βράχου.
Τα τεχνητά προφίλ δημιουργήθηκαν με την χρήση
της γεννήτριας Weierstrass–Mandelbrot. Τα προφίλ της
I.S.R.M. ψηφιοποιήθηκαν με το ελάχιστο δυνατό σφάλμα,
χρησιμοποιώντας μια αυτοματοποιημένη διαδικασία μετατροπής των αρχείων από ψηφιδωτή μορφή σε διανυσματική.
Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ένας επιτραπέζιος ρομποτικός ψηφιοποιητής Microscribe 3DX για την αποτύπωση τραχειών
επιφανειών βράχου και τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν
με το αναπτυχθέν λογισμικό. Αυτή η συσκευή αποτέλεσε
τον πιο κρίσιμο παράγοντα του πειραματικού σκέλους της
όλης διαδικασίας.
Αποτελείται από ένα ψηφιοποιητικό βραχίονα που μπορεί να προσδιορίσει διακριτά σημεία με ακρίβεια 0.23mm
και ανάλυση 0.13mm [20]. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συσκευής είναι το ότι μπορεί να καλύψει επιφάνεια
σχεδόν 400 cm2 σε μεγάλη αντίθεση με τους οπτικούς ψηφιοποιητές που μπορούν να καλύψουν μόνο μερικά τετραγωνικά εκατοστά.
Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας, αν ληφθεί υπόψη ότι
η ποσότητα των δεδομένων που αντιπροσωπεύεται από το
μήκος του προφίλ ή το εμβαδόν της επιφάνειας επηρεάζει
άμεσα την τελική ακρίβεια και αξιοπιστία της προσδιοριζόμενης κλασματικής διάστασης.
Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις δυνατότητες της συσκευής
για μεγάλη επιφάνεια ψηφιοποίησης, υψηλή ακρίβεια και
ανάλυση, δημιουργούμε ένα πολύ πυκνό ψηφιακό μοντέλο
επιφάνειας, ουσιώδες για την ορθή εκτίμηση της κλασματικής διάστασης.
1.1.1. Μέθοδος Διαστημομέτρου

Στην μέθοδο του διαστημομέτρου, ο υπολογισμός της τιμής της κλασματικής διάστασης βασίζεται στη διαίρεση του
μήκους της γραμμής σε ίσα τμήματα. Το συνολικό μήκος της
γραμμής επαναπροσδιορίζεται, αλλάζοντας το μήκος του

72

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2006 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2

βήματος του διαστημομέτρου. Τα ζεύγη τιμών του βήματος
και του συνολικού μήκους της καμπύλης σχεδιάζονται σε διπλό λογαριθμικό διάγραμμα και από την κλίση της βέλτιστα
διερχόμενης από τα δεδομένα ευθείας εξάγεται η τιμή της
κλασματικής διάστασης (D= 1- κλίση).
Η ακόλουθη σχέση δίνει την τιμή της κλασματικής διάστασης D και ισχύει μόνο για αυτο-όμοια σύνολα [19].
D�

log� N �
� 1 �
log��
��
� r �N � �

(1)

όπου r(N) είναι ο λόγος ομοιότητας και N είναι ο αριθμός
των μη επικαλυπτόμενων, αυτό-όμοιων τμημάτων, που αποτελούν το εξαρτώμενο από το λόγο ομοιότητας κλασματικό
σύνολο.
Η μέθοδος του διαστημόμετρου είναι κατάλληλη για
αυτό-όμοια σύνολα, όπως οι ισοϋψείς [13,16]. Η εφαρμογή
της, όμως, περιορίζεται μόνο σε αυτό-όμοια σύνολα και δεν
γενικεύεται σε αυτο-ομοπαράλληλα, γιατί η αριθμητική σχέση της περιγράφει ουσιαστικά τον ορισμό του αυτο-όμοιου
αντικειμένου.
Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του διαβήτη για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της μεθόδου με αυτά αντίστοιχων μεθόδων, ακόμα
και για κλασματικές καμπύλες που δεν είναι αυτό-όμοιες
[30,40,41,46].

1.1.3. Μέθοδος συντελεστή Hurst

Μια ακόμη μέθοδος με μεγάλη σπουδαιότητα είναι αυτή
του συντελεστή Hurst, η οποία βασίζεται στην ακόλουθη
εξίσωση [44,47]:
y � x � �x � � y � x � �

y � x � r � �x � � y � x �
rH

(4)

όπου r είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός και H είναι ο
συντελεστής Hurst.
Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι, εάν οι τετμημένες
των σημείων του προφίλ πολλαπλασιαστούν με ένα συντελεστή κλίμακας r, τότε οι τεταγμένες θα πρέπει αντίστοιχα
να πολλαπλασιαστούν με rH ώστε ο νόμος κλίμακας να παραμείνει ο ίδιος [38]. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη σχέση για
σημεία που προκύπτουν από δειγματοληψία σημείων του
προφίλ, μπορεί να προσδιοριστεί ο συντελεστής Hurst και
μέσω αυτού η τιμή της κλασματικής διάστασης [40,47]. Η
σχέση μεταξύ D και H είναι:
(5)

D � n �1- H

όπου n είναι η τοπολογική διάσταση της γραμμής. Ο συντελεστής Hurst μπορεί να προσδιοριστεί με μια επαναληπτική
μέθοδο δοκιμής και σφάλματος, η οποία δίνει αποτελέσματα
αρκετά αξιόπιστα.
1.1.4. Μέθοδος Τραχύτητας – Μήκους

1.1.2. Μέθοδος Κανονικοποιημένης Ημιμεταβλητότητας

Η μέθοδος της Κανονικοποιημένης Ημιμεταβλη-τότητας,
απεναντίας, είναι μια στατιστική μέθοδος που μπορεί να διαχειριστεί αυτο-όμοιες και αυτο-ομοπαράλληλες καμπύλες.
Η κύρια διαδικασία για τον υπολογισμό της κλασματικής διάστασης είναι να εφαρμοστεί η παρακάτω σχέση σε ένα σύνολο κόμβων που περιγράφουν την καμπύλη [12,17,28]. Τα
σημεία του συνόλου αυτού προκύπτουν με απλή γραμμική
παρεμβολή και απέχουν μεταξύ τους, διαδοχικά, οριζόντια
απόσταση ίση με (h).
� ( h) �

1
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όπου γ(h) είναι η συνάρτηση της κανονικοποιημένης ημιμεταβλητότητας, σο είναι η απόκλιση των υψών z του συνόλου
των σημείων που λαμβάνονται υπόψη, N είναι ο αριθμός των
σημείων και h το βήμα της παρεμβολής [22]. Τελικά, για διαφορετικές τιμές h/L, όπου L είναι το μήκος της προβολής της
καμπύλης στον οριζόντιο άξονα, προκύπτουν οι τιμές γ(h),
οι οποίες σχεδιάζονται σε διπλό λογαριθμικό διάγραμμα. Η
κλασματική διάσταση (D) και η κλίση της ευθείας (S), που
ταιριάζει καλύτερα στο γραμμικό τμήμα του διαγράμματος
της γ(h), συνδέονται με τη σχέση [22]:
S � 4 � 2� D

(3)

Η μέθοδος της Τραχύτητας – Μήκους (Roughness
– Length) είναι μια επιπλέον μέθοδος, η οποία στηρίζεται
στις αρχές της Κλασματικής Γεωμετρίας και έχει ιδιαίτερη
χρησιμότητα, όχι μόνο για τον αξιόπιστο υπολογισμό της
τιμής της κλασματικής διάστασης, αλλά και τον υπολογισμό
του κρίσιμου μήκους (cross-over profile length) του προφίλ,
κάτω από το οποίο η υπολογιζόμενη κλασματική διάσταση
παύει να έχει καθολικό χαρακτήρα για όλο το μήκος του
προφίλ, αλλά αναφέρεται μόνο στο ορισμένο μήκος, έχοντας
τοπικό χαρακτήρα. Ο υπολογισμός της κλασματικής διάστασης με τη συγκεκριμένη μέθοδο στηρίζεται στο ότι η τυπική
απόκλιση S(w) των υψομέτρων των σημείων ενός τμήματος
μήκους (w) κάποιου αυτό-ομοπαράλληλου προφίλ συνδέεται με το μήκος του προφίλ με τη σχέση [8,15]:

S ( w) � A � w H

(6)

όπου Α είναι ένας συντελεστής αναλογίας, που περιγράφει
το πλάτος των διακυμάνσεων των υψο-μετρικών διαφορών
του προφίλ και Η ο συντελεστής Hurst. Η τιμή της τυπικής
απόκλισης υπολογίζεται για το εκάστοτε παράθυρο εύρους
w από τη σχέση [15]:
S ( w) � RMS ( w) �

1
nw
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(7)

όπου nw είναι ο συνολικός αριθμός τμημάτων με μήκος w στα
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οποία διαιρείται το προφίλ, mi είναι ο αριθμός των σημείων
που περιέχει το κάθε τμήμα μήκους w, zj είναι οι αποχές των
κόμβων του προφίλ από την βέλτιστα διερχόμενη ευθεία από
τα τμήματα αυτά και z είναι ο μέσος όρος των αποχών στο
παράθυρο wi. Απεικονίζοντας τα ζεύγη τιμών (w,S(w)) σε
διπλό λογαριθμικό διάγραμμα, προκύπτει ο συντελεστής
Hurst και το τυπικό σφάλμα του από την κλίση της ευθείας που προσδιορίζεται, εφαρμόζοντας μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων. Η μέθοδος του Μήκους – Τραχύτητας, όπως
αποδεικνύεται από την εφαρμογή της, είναι μια ιδιαίτερα
αξιόλογη μέθοδος, που αποδίδει με ακρίβεια και πιστότητα
τη κλασματική διάσταση ενός συνόλου.
1.1.5. Μέθοδος Φάσματος Ισχύος

Η μέθοδος του Φάσματος Ισχύος (Power Spectrum)
βρίσκεται ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κλασματικής
διάστασης. Και αυτή η μέθοδος έχει αναγνωριστεί ως μια
από τις πιο ακριβείς και αξιόπιστες μεθόδους από πολλούς
μελετητές, χωρίς όμως να παραλείπονται επισημάνσεις για
τις προϋποθέσεις ισχύος και εφαρμοσιμότητας της μεθόδου
[31,39]. Ειδικότερα, η μέθοδος συνίσταται στην εφαρμογή
του μετασχηματισμού Fourier, που αποτελεί και τον υπολογιστικό πυρήνα της μεθόδου. Ο μετασχηματισμός Fourier
επιστρέφει ένα διάγραμμα φάσματος ισχύος από το οποίο
λαμβάνουμε την τιμή της κλασματικής διάστασης με εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης. Η κλασματική διάσταση
(D) και η κλίση της ευθείας (S) που ταιριάζει καλύτερα στα
δεδομένα του διαγράμματος, το οποίο αποκαλείται επίσης
και περιοδόγραμμα, συνδέονται με τη σχέση [31]:

S � 5� 2� D

(8)

Η αριθμητική παράμετρος Z2, αν και δεν στηρίζεται
στην θεωρία της Κλασματικής Γεωμετρίας, χρησιμοποιείται
όμως ως ένα ποσοτικό μέτρο της τραχύτητας των φυσικών
επιφανειών βράχου. Η χρησιμότητα της παραμέτρου αυτής
στηρίζεται στα διάφορα στατιστικά μοντέλα που συνδέουν
την αριθμητική τιμή της με το συντελεστή Joint Roughness
Coefficient (JRC). Ο ορισμός του Z2 παρουσιάζεται στην
ακόλουθη σχέση [39,45]:
1

μπορούν να εκτιμηθούν από τις εμπειρικές σχέσεις:
JRC � 85.2671� �D - 1�

(10)

JRC � 32.2 � 32.471 � log �Z 2 �

(11)

0.5679

Η εξίσωση (10) είναι μια εμπειρική σχέση για το JRC
και το D την οποία έχει προτείνει ο Venkatachalam [37] ενώ
η εξίσωση (11) είναι μια εμπειρική στατιστική σχέση για τα
JRC και Z2 (με συντελεστή συσχέτισης R=0.986) που έχει
προταθεί από τους Tse και Cruden [36]. Αυτές οι σχέσεις
χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την εκτίμηση του JRC
όταν έχουν προεκτιμηθεί το D ή το Z2. Έτσι, είναι δυνατή
η εκτίμηση της κλασματικής διάστασης με έναν έμμεσο
τρόπο, μέσω υπολογισμού του JRC. Στην εργασία αυτή, οι
παραπάνω εξισώσεις χρησιμοποιούνται με ένα διαφορετικό
τρόπο, ώστε να εκτιμηθεί απευθείας η τιμή της κλασματικής
διάστασης σε ένα στάδιο, χωρίς τον ενδιάμεσο υπολογισμό
του JRC. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία η εκτίμηση του D γίνεται κατ’ ευθείαν από την τιμή του Z2. Αυτό
επιτυγχάνεται υπολογίζοντας την R.M.S. τιμή της κλίσης
των μικρο-ανωμαλιών του προφίλ χρησιμοποιώντας όλους
τους δυνατούς συνδυασμούς σημείων και απεικονίζοντας το
πεδίο τιμών της συνάρτησης του Z2, που είναι το ανοιχτό
διάστημα [0, +∞), με το κλειστό διάστημα [0,π/2] χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Z2=arc tan (Z2). Με αυτό
τον τρόπο, η ένα προς ένα απεικόνιση του Z2 στο D γίνεται
ευκολότερη. Πράγματι, χρησιμοποιώντας τη σχέση D=(2/
π)·Z2 +1 η νέα τιμή Z2 ανταποκρίνεται στην κατάλληλη τιμή
κλασματικής διάστασης [32]. Αναμφίβολα το πρόβλημα της
ασαφούς μαθηματικής συσχέτισης των D και Z2 παραμένει,
αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα δεν υπερβαίνουν
τα αναμενόμενα όρια ενώ τα υπολογιστικά χαρακτηριστικά
της μεθόδου, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της, είναι
πολύ ενδιαφέροντα.

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

1.1.6. Μέθοδος της αριθμητικής παραμέτρου Ζ2

� 1 � y � y �2 �
i
�� �
Z 2 � � � �� i �1
�
L
x
x
��
� i �1 i � ��
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(9)

Όπου i είναι το τρέχον σημείο του προφίλ και i+1 το
επόμενο. Αφού υπολογιστεί το Z2, οι τιμές των JRC και D

2.1. Τεχνητά προφίλ με την γεννήτρια Weierstrass
– Mandelbrot.
Η γεννήτρια Weierstrass – Mandelbrot χρησι-μοποιήθηκε για την δημιουργία δεκαεπτά προφίλ αύξουσας τραχύτητας με κλασματική διάσταση από 1.001 έως και 1.999
αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση, το αναμενόμενο
από την κάθε μέθοδο είναι να δώσει τις ονομαστικές τιμές
κλασματικής διάστασης που δόθηκε ως δεδομένο εισόδου
στην γεννήτρια για την δημιουργία του προφίλ [5,9,18,43].
Έτσι, για να θεωρηθούν αποδεκτά τα αποτελέσματα των
μεθόδων, οι τιμές των αποτελεσμάτων θα πρέπει να εμφανίζουν την ίδια μονοτονία με τις τιμές εισόδου και επιπλέον οι
αποκλίσεις των αντίστοιχων τιμών θα πρέπει να είναι εντός
του τυπικού σφάλματος της εκάστοτε εκτίμησης [7].
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Πίνακας 2. Η κλασματική διάσταση των προφίλ της I.S.R.M. σε
παράθεση με τα αντίστοιχα διαθέσιμα των Sakellariou
et al.
Table 2. Fractal dimension results for the ten I.S.R.M. profiles
correlated with those of Sakellariou et al.
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Η εξέταση των πρότυπων προφίλ της I.S.R.M. μας βοήθησε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των μεθόδων με
παλαιότερες τιμές που κυρίως αφορούσαν την μέθοδο του
διαβήτη και να ανιχνεύσουμε κάποια πιθανή μονοτονία μεταξύ της τραχύτητας και της υπολογιζόμενης κλασματικής
διάστασης [30], δεδομένου ότι τα προφίλ αυτά χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την αξιολόγηση της τραχύτητας πραγματικών ασυνεχειών.
Ο Πίνακας (2) περιέχει τα αποτελέσματα εκτίμησης
των κλασματικών διαστάσεων και συμπεριλαμβάνει και τα
αποτελέσματα των Sakellariou et al. [30] για τις μεθόδους
του Διαστημομέτρου και της Κανονικοποιημένης Ημι-μεταβλητότητας.
Ο πίνακας δείχνει ότι ο αλγόριθμος της μεθόδου του
διαστημόμετρου που έχει υλοποιηθεί στο νέο λογισμικό
δίνει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτόν που είχε χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες μετρήσεις. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στη βελτίωση του λογισμικού όπως επίσης και
στην ακριβέστερη ψηφιοποίηση των πρότυπων προφίλ [32].
Τα αποτελέσματα της ημιμεταβλητότητας δεν παρουσιάζουν
αυτό το χαρακτηριστικό και μαζί με τις μεθόδους του συντελεστή Hurst και του Φάσματος Ισχύος αποτυγχάνουν και
πάλι να αποδώσουν με ευκρίνεια την σταδιακά αυξανόμενη
τραχύτητα. Οι αποκλίσεις που αναμφίβολα παρουσιάζονται
μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων μεθόδων αλλά
και των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνητών
που μελέτησαν τα προφίλ της I.S.R.M. επιβεβαιώνουν με
χαρακτηριστικό τρόπο ότι, οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν δεν
μπορούν να δώσουν ένα ακριβές αποτέλεσμα κλασματικής
διάστασης.
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Πίνακας 1. Οι παράμετροι για την δημιουργία των τεχνητών προφίλ
και τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων επεξεργασίας
των προφίλ με το αναπτυχθέν λογισμικό. Οι μέθοδοι του
διαβήτη, της παραμέτρου Ζ2 και της σχέσης ΤραχύτηταςΜήκους έδωσαν αύξουσα κατάταξη αποτελεσμάτων,
κάτι που δεν εμφάνισαν οι υπόλοιπες μέθοδοι.
Table 1. The parameters for the fractal line generation and the
posterior results obtained with the developed software.
Divider, Z2 parameter and Roughness-Length method
presented classification of the estimated roughness.
Power Spectrum and Semivariogram results present
certain instability.

2.2. Τα πρότυπα προφίλ της I.S.R.M.

������� �������

Ελέγχοντας τα αποτελέσματα (Πίνακας 1) που έδωσε
η κάθε μέθοδος διαπιστώνουμε ότι μόνο οι μέθοδοι του
Διαστημόμετρου, της Ζ2 και της μεθόδου Μήκους – Τραχύτητας έδωσαν κατάταξη τιμών αντίστοιχη με αυτή των διαστάσεων εισόδου ενώ οι υπόλοιπες μέθοδοι δεν πέτυχαν να
αποδώσουν την αυξητική μεταβολή της διάστασης εισόδου.
Οι τιμές των αποτελεσμάτων τους δείχνουν να έχουν τυχαία
κατανομή χωρίς καμιά συστηματικότητα, χαρακτηριστικό
που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε ενδεχόμενο σφάλμα
του λογισμικού. Έτσι, μέσω της αυτό-βαθμονόμησης διαφαίνονται σε ένα πρώτο στάδιο οι αδυναμίες που έχουν
αυτές οι μέθοδοι, παρά την ευρεία αποδοχή τους, γιατί αφενός δεν εντοπίζουν την πραγματική διάσταση του προφίλ με
ακρίβεια και αφετέρου, ως συνέπεια των προηγούμενων, δεν
κατατάσσουν ορθά τις τιμές κλασματικής διάστασης για αύξουσα τραχύτητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τρεις μέθοδοι
που έδωσαν τελικές τιμές με κατάταξη, κατάφεραν επίσης
να αναδείξουν πολύ μικρές μεταβολές στην τραχύτητα του
τεχνητού προφίλ που αντιστοιχούσαν σε διαφορές στην διάσταση εισόδου της τάξης του ενός χιλιοστού.
Η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων ήταν η αναμενόμενη μέσα από αυτή τη διαδικασία ελέγχου πράγμα που μας
οδήγησε στο δεύτερο στάδιο ελέγχου των μεθόδων που σχετιζόταν με τα δέκα πρότυπα προφίλ της I.S.R.M.

������� ������ ���
I.S.R.M.
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Αντιθέτως, οι μέθοδοι Μήκους-Τραχύτητας, Διαστημόμετρου και της βελτιωμένης εφαρμογής της παραμέτρου Ζ2
δίνουν αποτελέσματα που παρακολουθούν την αύξηση της
τραχύτητας των προφίλ. Επιπλέον, παρατηρούμε την ανικανότητα των προφίλ να δώσουν πλήρως μονότονα αποτελέσματα
ανεξάρτητα από την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Οι ερευνητές έχουν αποδεχθεί ως αίτιο αυτού του χαρακτηριστικού,
το ότι το μήκος του προφίλ είναι ανεπαρκές για οποιαδήποτε
μέθοδο ώστε να αντλήσει την απαραίτητη κλασματική πληροφορία αλλά και την απώλεια πραγματικής τραχύτητας από
τη μετατροπή του προφίλ από αναλογικό σε ψηφιακό μέσο
[8,23]. Αυτή η μετατροπή αλλάζει όχι μόνο την ποσότητα
της κλασματικής πληροφορίας αλλά και τον χαρακτήρα της
γραμμής εφόσον μεταβάλλονται οι συντελεστές αναλογίας του
αυτό-ομοπαράλληλου μετασχηματισμού που διέπει το προφίλ.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, για δυο διαφορετικές ψηφιοποιήσεις των προφίλ που επιχειρήσαμε, τα αποτελέσματα
ήταν διαφορετικά ακόμα και για τις μεθόδους που φαίνεται να
παρακολουθούν την αύξηση της τραχύτητας των προφίλ.
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, κατανοούμε
ότι, σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια
εσωτερική συμφωνία καθώς παραμένουν σε ένα ορισμένο
διάστημα για κάθε μέθοδο και επιπλέον επιδεικνύουν καλύτερα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα παλαιοτέρα. Όπως
αναφέρθηκε πάντως, τα προφίλ της I.S.R.M. δεν προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες τόσο της μεθοδολογίας όσο και του οποιουδήποτε
λογισμικού σε πλήρη έκταση. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του
χαρακτηριστικού προηγήθηκε η εκτίμηση της κλασματικής
διάστασης των τεχνητών προφίλ, όπου αυτά τα εμπόδια δεν
παρουσιάζονται τόσο έντονα.
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σης υπήρχαν λεπτοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί χαμηλής
διατμητικής αντοχής. Το δείγμα αυτό ψηφιοποιήθηκε με το
Microscribe και καταγράφηκαν συντεταγμένες 3208 σημείων για επιφάνεια περίπου 63 cm2. Η πυκνότητα δεδομένων
είναι στη περίπτωση αυτή 1 σημείο ανά 2 τετραγωνικά
χιλιοστά, η οποία είναι ικανή να περιγράψει την τραχύτητα
της επιφάνειας.
Τα αρχεία αποθηκεύτηκαν σε μορφή (dxf) και οδηγήθηκαν σε περιβάλλον AutoCAD για επεξεργασία. Εκεί
ανασχηματίστηκε η αρχική επιφάνεια και δημιουργήθηκαν
τομές σε 16 διευθύνσεις με σταθερή μεταβολή γωνίας.
Επιπλέον, κατασκευάστηκε ένα πυκνό δίκτυο ισοϋψών
καμπύλων ώστε να είναι δυνατή η εύρεση της κλασματικής
διάστασης της επιφάνειας και με τη σχέση Εμβαδού- Περιμέτρου. Αυτό το δίκτυο ισοϋψών, καθώς και μια άποψη του
δείγματος, παρουσιάζεται στο Σχήμα (1).
Τα δεδομένα που προκύπτουν δημιουργούν το αντίστοιχο
διπλό λογαριθμικό διάγραμμα εμβαδού και περιμέτρου και την
βέλτιστα προσαρμοζόμενη ευθεία (Σχήμα 2). Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου έδωσε διάσταση για τις ισοϋψείς ίση με 1.0575
και άρα η διάσταση της επιφάνειας είναι Ds =2.0575. Αυτή η
τιμή ίσως να φαίνεται μικρή σχετιζόμενη με την τραχύτητα
που οπτικά μπορεί να παρατηρηθεί στην επιφάνεια του προφίλ
αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κλειστές ισοϋψείς καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της
διάστασης με τη μέθοδο αυτή βρίσκονται στο πιο ομαλό τμήμα
της επιφάνειας ενώ στο πιο τραχύ οι ισοϋψείς ήταν ανοικτές και
άρα μη αξιοποιήσιμες. Προφανώς, αυτός είναι και ο λόγος που
εμφανίζονται διάκενα στα δεδομένα του διαγράμματος κοντά
στις περιμέτρους με τιμή –1 και –4 [32].

2.3. Μετρήσεις σε πραγματικά προφίλ.
Η τρίτη εφαρμογή ήταν να εξεταστούν πραγματικά προφίλ βράχου και να αξιοποιηθούν έτσι πραγματικά δεδομένα
[14,32]. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δοκίμια
που έχουν ληφθεί από πυρηνοληψία γεώτρησης. Στο πρώτο δείγμα η επιφάνεια θραύσης πάνω στην οποία έγιναν οι
μετρήσεις ήταν τμήμα ευρύτερης φυσικής ασυνέχειας ενώ
στο δεύτερο η επιφάνεια θραύσης προέκυψε από πείραμα
μονοαξονικής θλίψης. Ψηφιοποιήσαμε τα δυο δείγματα και
εξήγαμε για το πρώτο μια οικογένεια τομών (Δείγμα 1) και
για το δεύτερο δυο οικογένειες αντίστοιχα (Δείγμα 2Α και
Δείγμα 2Β).
2.3.1, Δείγμα 1.

Το πρώτο δείγμα βράχου που ψηφιοποιήθηκε ήταν ένα
κυλινδρικό δοκίμιο από πυρήνα γεώτρησης. Αν και η μάζα
του αποτελείτο από λευκό μάρμαρο, στην επιφάνεια θραύ-

Σχήμα 1. Δείγμα (1). Το δίκτυο ισοϋψών που δημιουργήθηκε για
τον υπολογισμό της διάστασης με την μέθοδο ΕμβαδούΠεριμέτρου και οι διευθύνσεις των τομών των προφίλ.
Figure 1. Sample (1). Contouring, created for the application
of Area-Perimeter method, as well as the directions of
profile sections.
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τραχύτητας-μήκους, ενώ και οι δύο φαίνονται να παρακολουθούν τη μεταβολή τραχύτητας που καταγράφει η μέθοδος του Διαστημομέτρου.
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2.3.2. Δείγμα 2.

-2
-3
-4
-5

����µ�����

����µ� 1
����µ� 2

y = 1.8919x + 2.6634 => D =1.0575
y = 1.6501x + 2.3154=> D=1.2121

Σχήμα 2. Οι γραφικές παραστάσεις Εμβαδού - Περιμέτρου για τις
κλειστές ισοϋψείς των δύο δειγμάτων βράχου.
Figure 2. The Area-Perimeter relationship graph for the two rock
samples.

Αναφορικά με τις τομές που προέκυψαν, επιτεύχθηκε
όχι μόνο ο προσδιορισμός της κλασματικής διάστασης
αλλά και η περιγραφή της αλλαγής της τιμής της σε σχέση
με την αλλαγή κατεύθυνσης του προφίλ. Από το σύνολο
των εκτημηθεισών κλασματικών διαστάσεων προκύπτει
το Σχήμα (4), που αναπαριστά την αζιμουθιακή μεταβολή
της κλασματικής διάστασης. Παρατηρούμε ότι η κλασματική διάσταση δεν παραμένει αφενός σταθερή, αφετέρου
μεταβάλλεται ανομοιόμορφα και ειδικότερα μη αρμονικά,
.εφόσον δεν παρουσιάζει κάποια περιοδικότητα. Εξαίρεση
σε αυτό αποτελεί η βελτιωμένη μέθοδος Z2 , η οποία παρουσιάζει μια περιοδική συμπεριφορά. Η μέγιστη διάσταση
κατά τη μέθοδο αυτή εμφανίζεται στις διευθύνσεις 292,5o ή
115,5o, ενώ η ελάχιστη στις 281,5o. Αυτό το χαρακτηριστικό
μπορεί να παρατηρηθεί και οπτικά από το Σχήμα (1), όπου
πράγματι στις 0o (διεύθυνση του βορά) η τραχύτητα είναι
μεγαλύτερη από αυτή που απαντάται στην διεύθυνση των
90o. Η παρατήρηση αυτή ισχύει μόνο για τη μέθοδο του
βελτιωμένου Z2 και όχι των άλλων μεθόδων και αποτελεί σίγουρα ένα ζήτημα που απαιτεί βαθύτερη ανάλυση. Πάντως,
την ίδια ενδιαφέρουσα απόκριση εμφάνισε η μέθοδος και
στο δεύτερο δείγμα.
Υπολογίζοντας το μέσο όρο για κάθε μέθοδο προκύπτουν οι τελικές κλασματικές διαστάσεις που έδωσε η
κάθε μέθοδος και παρουσιάζονται στον Πίνακα (3). Εκτός
των μεθόδων της Φασματικής Ισχύος και του συντελεστή
Hurst, που δεν δίνουν αποδεκτές τιμές για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω, οι υπόλοιπες μέθοδοι έδωσαν αναμενόμενα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα της μεθόδου Hurst, της ισχύος φάσματος και της κανονικοποιημένης ημιμεταβλητότητας
επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις των προηγούμενων εφαρμογών. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα (4) με
τα διαγράμματα του Σχήματος (4) συμπεραίνουμε ότι, ενώ
οι μέθοδοι τείνουν να περιγράψουν με ρεαλισμό την μεταβολή της τραχύτητας της επιφάνειας, τα αποτελέσματα που
δίνουν έχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Για μια
ακόμη φορά η Ζ2 πλησιάζει τα αποτελέσματα της μεθόδου

Σε αντίθεση με το Δείγμα 1, το Δείγμα 2 ήταν ένα δοκίμιο με τεχνητά δημιουργημένη επιφάνεια θραύσης, άποψη
της οποίας εμφανίζεται στο Σχήμα (3). Η επιφάνεια που
ψηφιοποιήθηκε έδωσε 7238 σημεία σε μια συνολική έκταση
81 cm2. Αυτό αντιστοιχεί σε πυκνότητα σημείων, περίπου 1
σημείο ανά 1 mm2. Η πυκνότητα των σημείων που ελήφθησαν από την επιφάνεια θραύσης καθώς και η γεωμετρία της,
έδωσαν την ευκαιρία για τη δημιουργία δυο οικογενειών
τομών από 16 προφίλ η καθεμία.
Η πρώτη οικογένεια προφίλ ονομάζεται Δείγμα 2Α και
η δεύτερη Δείγμα 2Β. Η τοπολογία των τομών παρουσιάζεται στο Σχήμα (3), όπου παρουσιάζεται επιπροσθέτως και
μια άποψη των ισοϋψών καμπύλων της επιφάνειας. Με αυτό
το δίκτυο ισοϋψών υπολογίστηκε η κλασματική διάσταση,
χρησιμοποιώντας την μέθοδο Εμβαδού – Περιμέτρου, το
διάγραμμα της οποίας εμφανίζεται στο Σχήμα (2). Η επεξεργασία με τη μέθοδο αυτή έδωσε διάσταση για τις καμπύλες
DL=1.2121 και κατά συνέπεια η διάσταση της επιφάνειας
είναι αντίστοιχα Ds=DL+1=2.2121. Συγκρίνοντας αυτή την
τιμή με αυτήν του πρώτου δείγματος, παρατηρούμε ότι το
δεύτερο, αν και εμφανίζει σχετικά μικρότερη τραχύτητα,
αποδίδει τελικά μεγαλύτερη τιμή διάστασης. Όμως αυτό το
χαρακτηριστικό οφείλεται και πάλι στις συγκεκριμένες πιο
τραχείες περιοχές, που δεν κατάφερε να καλύψει η μέθοδος
στο πρώτο δείγμα λόγω ανοικτών ισοϋψών. Στο Σχήμα (5)
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκάστοτε μεθόδου και
στον Πίνακα (3) οι αντίστοιχοι μέσοι όροι.

Σχήμα 3. Δίκτυο ισοϋψών και ο προσανατολισμός των προφίλ του
δεύτερου δείγματος. Το αριστερό σετ προφίλ αντιστοιχεί
στο Δείγμα (2Α), ενώ το δεξί σετ αντιστοιχεί στην οικογένεια τομών Δείγμα (2Β).
Figure 3. Contouring and the orientation of Sample’ 2 profiles. The
left side set corresponds to Sample (2A) profiles and the
right side set to Sample (2B) profiles.
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που έδωσαν οι δυο οικογένειες προφίλ, σημειώνουμε μια μετατόπιση των μέγιστων
τιμών κατά περίπου 22 μοίρες. Αυτό το χαρακτηριστικό υποδεικνύει ότι η τραχύτητα αλλάζει, τόσο από τη μεταβολή της
θέσης, όσο και από τον προσανατολισμό γύρω από τη θέση
αυτή. Το φαινόμενο αυτό ανήκει ουσιαστικά στις ιδιότητες
των τραχέων επιφανειών βράχου, οι οποίες χαρακτηρίζονται
από ανισοτροπία και είναι ένα ζήτημα, του οποίου η ανάλυση δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά [11,25,26,27,33,42]. Σε
αυτό το αίτιο οφείλεται το γεγονός ότι οι μέσοι όροι των
κλασματικών διαστάσεων, που δίνει η κάθε μέθοδος για τις
δυο ομάδες προφίλ, δεν προκύπτουν ίσοι.

Τελικά, τα διαγράμματα του Σχήματος (5) παρουσιάζουν
την μεταβολή της σχέσης διάστασης-κατεύθυνσης η οποία
φαίνεται να έχει περιοδικότητα αλλά σε καμία περίπτωση
κάποια απλή αρμονική. Ενδεχομένως αυτή η μεταβολή να
μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιο μαθηματικό μοντέλο
συνάρτησης, κάτι που θα κάνει και πιο κατανοητό το φυσικό
μηχανισμό πίσω από το πραγματικό φαινόμενο.
Σχετικά με τις τιμές που υπολογίστηκαν για τις δυο ομάδες προφίλ, παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι που δίνει κάθε
μέθοδος για τη μια ομάδα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές
με αυτές της άλλης. Τα αποτελέσματα της μεθόδου του διαβήτη δεν διαφέρουν καθόλου, η διαφορά για τον συντελεστή
Hurst είναι μικρότερη από 2%, για την Ημιμεταβλητότητα
είναι μικρότερη από 5%, για την μέθοδο του Z2 είναι λιγότερη από 4%, ενώ για την αντίστοιχη βελτιωμένη και την
μέθοδο της φασματικής ισχύος η διαφορά παραμένει μικρότερη από 13%.
Οι συνολικοί μεσοί όροι των δυο γκρουπ των προφίλ για
κάθε μέθοδο, συγκρινόμενες με το αποτέλεσμα της μεθόδου
του Εμβαδού-Περιμέτρου, ισχυροποιούν το συμπέρασμα ότι
η μέθοδος του Hurst και της Κανονικοποιημένης Ημιμεταβλητότητας και ισχύος φάσματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή και ενδελεχή αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων. Η μέθοδος του Z2 αποδίδει με ικανοποιητική ακρίβεια την τιμή της κλασματικής διάστασης και χαρακτηρίζεται από σχετική συμφωνία με τα αποτελέσματα της
μεθόδου τραχύτητας-μήκους. Τέλος, η μέθοδος του διαβήτη
ανταποκρίνεται στη μεταβολή της τραχύτητας αλλά οι τιμές
των αποτελεσμάτων της είναι σημαντικά χαμηλότερες από
αυτές που δίνουν οι άλλες μέθοδοι.
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι κλασματικών διαστάσεων από κάθε μέθοδο
για τα δύο δείγματα.
Table 3. Averaged Fractal Dimension values and corresponding
estimations of Area – Perimeter method.
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Σχήμα 4. Τα αποτελέσματα που έδωσε η κάθε μέθοδος σε συνάρτηση με την γωνία προσανατολισμού για το κάθε προφίλ του
δείγματος βράχου Δείγμα (1) .
Figure 4. Fractal Dimension obtained from each method corresponding to the angular orientation of Sample’ (1) profiles.
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Σχήμα 5. Τα αποτελέσματα που έδωσε η κάθε μέθοδος σε συνάρτηση με την γωνία προσανατολισμού για το κάθε προφίλ του
δείγματος βράχου Δείγμα (2Α) .
Figure 5. Fractal Dimension obtained from each method corresponding to the angular orientation of Sample’ (2) profiles.

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της κλασματικής διάστασης τεχνητών προφίλ καθώς και προφίλ φυσικών τραχειών
επιφανειών. Έγινε μια συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των επικρατέστερων μεθόδων υπολογισμού της
κλασματικής διάστασης και εν συνεχεία συνοψίζονται τα
συμπεράσματα ανά μέθοδο που προέκυψαν από την προηγούμενη ανάλυση.
Αναφορικά με τη μέθοδο του Διαστημόμετρου, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της
κλασματικής διάστασης προφίλ βράχου, γιατί τα συγκεκριμένα σύνολα δεν υπακούουν σε μετασχηματισμό αυτό-ομοιότητας. Συγκρίνοντας τα παλαιοτέρα αποτελέσματα για τα
δέκα προφίλ της I.S.R.M. και με αυτά που προέκυψαν από
το νέο λογισμικό, σημειώνουμε ότι τα παλαιοτέρα παρουσιάζουν ορισμένη μονοτονία, εφόσον εμφανίζουν αυξανόμενη
κλασματική διάσταση με αύξηση της τραχύτητας. Όμως και
τα νέα αποτελέσματα, που έχουν γίνει με πιο ακριβείς και
αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εμφανίζουν παρόμοια μονοτονία και κατά συνέπεια η μέθοδος του Διαστημόμετρου
μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη στο ζήτημα της κατάταξης ή
της σύγκρισης τραχύτητας. Εξάλλου, η μέθοδος παρουσιάζει ευαισθησία στη μεταβολή της τραχύτητας λόγω αλλαγής
διεύθυνσης. Στις περιπτώσεις όμως που χρησιμοποιείται για
τη σύγκριση της τραχύτητας δυο προφίλ, εκ των οποίων το
ένα είναι το αντικατοπτρικό του άλλου, τότε δεν αποδίδει
τις διαφορές τραχύτητας, γιατί τα προφίλ εκλαμβάνονται
ως ίδια από τον αλγόριθμο υπολογισμού. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι η μέθοδος του διαστημόμετρου είναι αξιοποιήσιμη σε ειδικές περιπτώσεις και υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Όταν, δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι ο ακριβής
προσδιορισμός της κλασματικής διάστασης, αλλά η σύγκριση και η κατάταξη της τραχύτητας τουλάχιστον δυο προφίλ,
τα οποία όμως δεν είναι το ένα αντικατοπτρικό του άλλου,
οπότε η σύγκριση δεν έχει νόημα.
Αντιθέτως, η μέθοδος της Ημιμεταβλητότητας μπορεί να
αποδώσει αποτελέσματα χωρίς την περιορισμένη εμβέλεια
στα αυτό-όμοια σύνολα μόνο, που έχει η μέθοδος του διαστημόμετρου και παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο ζήτημα της ανισοτροπίας της επιφάνειας. Η εκτίμηση
της διάστασης για τα τεχνητά προφίλ κατέδειξε ότι αυτή η
μέθοδος παρουσιάζει αστάθεια και έχει μειωμένη διακριτική ικανότητα στην ανίχνευση κατάταξης τραχύτητας. Το
ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από την εξέταση των προφίλ
της I.S.R.M., όπου η μέθοδος έδωσε ουσιαστικά τυχαία
κατάταξη δίχως την ύπαρξη κάποιας συστηματικότητας,
συμπέρασμα που είναι σύμφωνο και με παλαιότερες έρευνες
[14,30,32]. Στο ζήτημα της συσχέτισης της κλασματικής
διάστασης με τη γωνία διεύθυνσης, παρατηρούμε ότι η μέθοδος παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά με τη μέθοδο του
Διαστημόμετρου. Δηλαδή, μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές
στην τραχύτητα για γωνίες προσανατολισμού από 0 o έως και
180o , αλλαγές που γενικά συμφωνούν, τόσο με τις οπτικές
παρατηρήσεις επί της επιφάνειας των δειγμάτων, όσο και με
τα αποτελέσματα των άλλων μεθόδων. Για γωνιές προσανατολισμού του προφίλ από 180o μέχρι 360o η μέθοδος επαναλαμβάνει τα αποτελέσματα του προηγούμενου διαστήματος
με πολύ μικρές αποκλίσεις που οφείλονται αποκλειστικά
στα διαφορετικά όρια του προφίλ και στο διαφορετικό σύνολο σημείων που προκύπτει κάθε φορά από τη γραμμική
παρεμβολή. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη μαθηματική
σχέση της μεθόδου, όπου οι υψομετρικές διαφορές των σημείων τετραγωνίζονται και κατά συνέπεια η ακολουθία της
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δειγματοληψίας, που είναι υπεύθυνη για τη διάκριση μεταξύ
ορθής και αντίθετης κατεύθυνσης προσανατολισμού, δεν
επηρεάζει καθόλου τα αποτελέσματα.
Οι μέθοδοι της τροποποιημένης Ζ2 και της σχέσης
Τραχύτητας-Μήκους είναι επίσης αξιόπιστες και γενικά
παρουσίασαν πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι μέθοδοι που
δίνουν αποτελέσματα με ικανοποιητική ακρίβεια και σταθερότητα, οι οποίες μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν,
ενώ αποδίδουν ταυτόχρονα και ένα μέτρο για την ακρίβεια
τους όπως αυτή υπολογίζεται από την Μ.Ε.Τ. Ειδικότερα,
στην ανάλυση της σχέσης γωνίας διεύθυνσης-κλασματικής
διάστασης, είναι μέθοδοι που μπορούν να ανιχνεύσουν μεταβολές της τραχύτητας επί εντελώς αντίθετων κατευθύνσεων και αυτό, γιατί λόγω της αριθμητικής σχέσης τους και
του τρόπου χρήσης τους, η ακολουθία της δειγματοληψίας
είναι μοναδική για κάθε προφίλ και για κάθε κατεύθυνση.
Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τη μέθοδο του συντελεστή Hurst, αλλά η μέθοδος αυτή φαίνεται να παρουσιάζει
σοβαρή αστάθεια των αποτελεσμάτων στο ζήτημα της κατάταξης της τραχύτητας, πράγμα που καταδείχθηκε και από τα
τεχνητά προφίλ αλλά και από τα προφίλ της I.S.R.M.
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι την ιδανικότερη συμπεριφορά από όλες τις μεθόδους την επέδειξε
η μέθοδος της Τραχύτητας – Μήκους και αυτό γιατί απέδωσε ορθή κατάταξη, τόσο στα τεχνητά προφίλ όσο και στα
προφίλ της I.S.R.M. Επιπλέον, αποδίδει με χαρακτηριστική
ευκρίνεια τα φαινόμενα ανισοτροπίας της επιφανείας βράχου προσδιορίζοντας μοναδικό συντελεστή Hurst, ακόμα
και αντίθετες κατευθύνσεις. Το γεγονός ότι πρόκειται για
μια γνήσια κλασματική μέθοδο που μπορεί να διαχειριστεί
άνετα τόσο αυτό-ομοπαράλληλα όσο και αυτό-όμοια σύνολα και ότι τα αποτελέσματα που δίνει χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερη ακρίβεια και ορθότητα καθιστούν τη μέθοδο αυτή
πολύτιμο εργαλείο για την ποσοτικοποίηση της τραχύτητας
των φυσικών επιφανειών.
Η μέθοδος του Φάσματος Ισχύος, από τις τρεις εφαρμογές αξιολόγησης αποδείχθηκε ότι έχει σημαντικά μειονεκτήματα έναντι των μεθόδων του συντελεστή Hurst, της
Κανονικοποιήμενης Ημιμεταβλητότητας και της μεθόδου
Τραχύτητας-Μήκους. Τα μειονεκτήματα αυτά δεν αποτελούν πρόσφατα ευρήματα, απεναντίας είναι γνωστά και
καταγεγραμμένα σε πλήρη έκταση στη διεθνή βιβλιογραφία.
Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει ιδιαίτερο μειονέκτημα
την ύπαρξη απόκλισης της τελικής τιμής κλασματικής διάστασης εξαιτίας του θορύβου των πολλαπλών αρμονικών,
αλλά και εξαιτίας παραγόντων όπως το πλήθος των σημείων,
το συνολικό μήκος, η γενική κλίση και η πυκνότητα σημείων του προφίλ. Αν και το πρόγραμμα που κατασκευάσαμε
είχε ως στόχο του την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων, το
γεγονός ότι τελικά τα αποτελέσματα που έδωσε η μέθοδος
δεν ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια σύγκλισης με τα πραγματικά ή αυτά των άλλων μεθόδων ήταν μάλλον απογοητευτικό, κάτι που χαρακτηρίζει συνολικά τη μέχρι τώρα χρήση
της μεθόδου και καθορίζει ενδεχομένως την περαιτέρω
αξιοποίηση της.
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Τελικά, η συνολική συμπεριφορά όλων των μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ειδικά για
την περιγραφή της μεταβολής της κλασματικής διάστασης σε σχέση με τη διεύθυνση του προφίλ, είναι κρίσιμη
για την περαιτέρω μελέτη της σχέσης της τραχύτητας της
επιφάνειας μέσω της κλασματικής διάστασης και της αντίστοιχης γωνίας διεύθυνσης. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι,
λόγω της ανισοτροπίας και της ετερογένειας, η τραχύτητα
σε μια επιφάνεια βράχου δεν παραμένει σταθερή ούτε για
μεταβαλλόμενη γωνία προσανατολισμού αλλά και ούτε για
μεταβαλλόμενη θέση, και εφόσον η κλασματική διάσταση
είναι ένα μέγεθος που έχει μεγάλη συσχέτιση με την τραχύτητα, είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί και να περιγραφεί
αυτή η αλληλεπίδραση. Όπως καταδείχθηκε, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι που παρέχει η Κλασματική Γεωμετρία
που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και επιτυγχάνουν να
περιγράψουν καθαρά την αλλαγή της τραχύτητας της επιφάνειας σε σχέση με την διεύθυνση. Αυτές οι περιγραφές δεν
αναφέρονται σε απλές αρμονικές και περιοδικές μεταβολές.
Ωστόσο, συμφωνούν απόλυτα με τις οπτικές παρατηρήσεις
και δημιουργούν έτσι ένα στέρεο θεμέλιο για βαθύτερη
ερεύνα προς αυτή την κατεύθυνση.
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Abstract
A comparative description of several significant methods for the
estimation of rock surfaces fractal dimension is presented in this
study. Initially, an auto-calibration procedure is used, where
artificial profiles with known fractal dimensions are generated. The
dimensions of the generated profiles are estimated and compared
with the reference values. In the second application we place
emphasis on the tenI.S.R.M. standard profiles analysis, while the
third application is focused on real rock surfaces. Using a surface
digitizing device we collected the necessary geometric data for the
appropriate calculations. The emerging results throughout this
research are very interesting and they show, at the application
level, the specific advantages and disadvantages of the methods
of Roughness-Length, Normalized Semivariogram, Divider, Power
Spectrum and Hurst exponent in the matter of accurate fractal
dimension estimation and the connection between rock surface
anisotropy and fractal dimension directionality.

1. INTRODUCTION
The methodology implemented at the application level
consisted of the explicit usage of special devices for primary
data logging, along with the appropriate software that
encapsulates Fractal Geometry concepts. Fractal Geometry
provides the basic principles for the study of lines and
surfaces that diverge from the smooth shapes of Euclidian
space [8,10,19,29]. The usage of Fractal Geometry in surface
roughness quantification has been well established since the
middle of the 1990s [1,2,3,4,6,21,24,34,35].
For the comparison of each method’s characteristics,
we firstly estimated fractal dimension of software generated
profiles with known fractal dimension, where the comparison
was focused on differences between input and output dimension.
In a second application we measured the dimensions of the ten
standard I.S.R.M. profiles and finally, fractal dimensions of
real rock profiles were estimated and correlated.
The generated profiles were created using the Weierstrass–
Mandelbrot fractal generator. Concerning the I.S.R.M. profiles,
they were digitized using a very sophisticated raster to vector
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conversion procedure so that the introduced digitization error
would remain at a minimal level. The real rock profiles were
digitized using a Microscribe 3DX table robot digitizer and
further processing was carried out using specially developed
software. This device played a key role in the experimental
part of the overall procedure. It consists of a digitizing arm
that is able to locate single points with accuracy of 0.23mm
and a resolution of 0.13mm [20]. The most interesting
characteristic is that it can cover a maximum surface of
almost 400 square centimetres, as opposed to the laser surface
scanners, which can cover only a few square centimetres.
This fact is significant if we take into account that in many
cases the amount of data represented by the length of a profile
or the area of a surface is critical to the final accuracy of the
estimated dimension. Taking advantage of the large digitized
area, the fine resolution and the great accuracy of this device
we can produce a high-density digital surface model, essential
for the correct estimation of fractal dimension.
1.1.1. Divider method

In the Divider method the estimation of fractal dimension
is based on the geometric division of the line into equal
segments. The total length of the line is estimated iteratively,
changing the length of the dividers’ step. Then, the pairs of
step value and total length value are plotted on a double
logarithmic scale graph. The slope of the best fitting line in
the graph gives the value of the estimated fractal dimension
(D= 1- slope).
Fractal sets that do not present variance to the similarity
transformation are called self-similar and for such sets,
points X= (x1, x2,…, xE) belonging in the Ε-dimensioned
space are transformed to X’= (rx1, rx2, …, rxE), where scale
factor r is constant for any point.
In contrast, fractal sets that do not present variance to the
affinity transformation are called self-affine and for such sets,
points X= (x1, x2,…, xE) belonging in the Ε-dimensioned
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space are transformed to X’= (r1x1, r2x2, …, rExE), where the
factors of the scale vector r=(r1, r2, …, rE) are not all equal. In
the special case where r1= r2=…= rE the properties of a selfaffine set converge to a self similar set [15,34]. It is obvious
that self-affinity is a generalization of self-similarity.
The characteristic relationship for the fractal dimension is
given by Equation (1) [19], where r(N) is the similarity ratio
and N is the number of non-converging, self-similar subsets
that consist the depending from similarity ratio fractal set.
The Divider method is suitable for self-similar sets, such
as contours. The usage of this method though, cannot also
be extended into self-affine sets, because practically it is the
definition of the affine transformation law. Thus, the results
obtained for self-affine sets cannot be considered reasonably
accurate. Still, some researchers keep on using this method
just to compare the results with those of other methods
for lines that do not have self similarity characteristics
[30,38,39,41,46].
1.1.2. Normalized Semivariogram method

The Normalized Semivariogram method is a statistical
method that can handle both self-similar and self-affine
lines. The main procedure for the estimation of fractal
dimension is based on the application of Equation (2) to the
series of profile data. This series can be produced by linear
interpolation with step size equal to h.
In Equation (2), γ(h) is the Normalized Semivariogram
function, σο is the total variance of z for all the given
points, N is the number of points and h is the step of the
interpolation. Then, for different values of h/L, where L is
the horizontal profile length, the obtained γ(h) values are
plotted on a double logarithmic graph. The usage of h/L
instead of h is deliberate, because the values obtained for the
graph are dimensionless and the final D can be comparable
with others of different profile. The fractal dimension (D)
and the slope (S) of the best fitting line of the linear part of
the graph are related with Equation (3).
Before the application of the previous equations, it is
necessary to examine the profile for any linear trend. In such
a case the profile must be transformed so that the profile’s
best fitting line would match the horizontal axis.
The estimation of fractal dimension using Semivariogram
has proved to be accurate and for this reason the usage of the
method is quite common among researchers [22, 28].

this equation it can be seen than if the abscissa values are
multiplied by a scale factor, r, then the ordinates should
be multiplied by rH so that the scale law remains intact.
Concerning the relationship H and y(x), if H=0.5 then y(x)
represents the Brownian motion. When H>0.5, then y(x)
values have a positive correlation coefficient, a situation
called persistence, while the opposite is called antipersistence and the y(x) correspond to a rougher profile.
Using the above equation for sampled points over the
profile, the Hurst exponent can be estimated and through
it the fractal dimension [40, 47]. Equation (5) gives the
relationship between D and H, where n is the topological
dimension of the line. The Hurst coefficient can be estimated
through an iterative trial-error procedure which is quite
accurate. There is also another method proposed by Yang
and Lo [44]. According to this method we select one or more
scale factors and we compute the Hurst coefficients for all
the combinations of x and r. Then, using a classification
of the computed Hurst values in equal domains, we keep
the domain with the maximum frequency of appearance
and within it we refine the calculations. In the software
application we developed, we reformed this procedure so
that the calculations are completed in a single step, resulting
in a faster procedure with the same accuracy and precision.
1.1.4. Roughness-Length method

The Roughness-Length relationship is another method
based on the Fractal Geometry concept and it is used not
only for the accurate calculation of the fractal dimension
but also for the estimation of the crossover length. The
calculation of fractal dimension using this process is based
on the fact that the standard deviation S(w) of the height
values of a segment with length (w) of a self-affine profile
is related with the profile length, as shown in Equation (6)
[15], where Α is the proportionality constant that describes
the profile waviness amplitude and H is the Hurst coefficient.
The value of the standard deviation is calculated for the
corresponding segment using Equation (7) [15], where nw is
the total segment number with width equal to w in which the
profile is divided, mi is the number of points included in each
segment, zj is the aperture of the profile nodes from the best
fitting line and z is the mean value of zj in the segment wi.
Representing the pairs of {w, S(w)} in a double logarithmic
diagram, the Hurst exponent and its error are extracted using
least squares. The Roughness-Length relationship gives
accurate results for both self-affine and self-similar results.

1.1.3. Hurst coefficient

Another method of significant importance is the Hurst
coefficient method [40]. It is based on Equation (4), where
r is a real number and H is the Hurst coefficient. From

1.1.5. The Power Spectrum method

The Power Spectrum method is among the most commonly
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used methods for the calculation of fractal dimension. It can
give accurate results when certain requirements are taken into
account [31], [38]. The procedure consists of a pre-process detrend step followed by a window function overlay. This function
removes the noise and the finite profile length leakage due to
the Fourier transform. In the next step the auto-correlation
function is applied, so that the Fourier transform into the
frequency domain is representative of the asperities height scale
law correlated to distance. The Fourier transform is applied to
this data to obtain the periodogram of the profile data in double
logarithmic. Fractal dimension is then calculated using linear
regression. The corresponding periodogram is characteristic
for its noise level, a feature that even after the application of
regression cannot remove any sustained ambiguities about the
accuracy of the result. Some researchers tend to use smoothing
algorithms to minimize the noise bias, but this does not leave
the results untouched [38]. This situation is established among
researchers and it was something that we also faced in our
research [30]. Additionally, the existence of stationarity in
profile data or the appearance of edge effects may degrade
the accuracy of obtained results [38]. Equation (8) shows the
relationship between fractal dimension (D) and the slope (S) of
the best fitting line provided by the regression [30].
1.1.6. The arithmetic parameter of Ζ2.

The arithmetic parameter of Z2, is not based on the fractal
concept, though it is used as a quantitative parameter of the
rock surface roughness. The application of this method is
strictly coupled with several statistical models that relate Z2
with JRC. The definition of Z2 is described in Equation (9),
where i is the current point on the profile and i+1 the next
one. After the calculation of Z2, the values of JRC and D can
be estimated from the empirical relationships (Equation 10,
11).
Equation (10) is an empirical relationship involving JRC
and D proposed by Venkatachalam [37], while Equation
(11) is an empirical statistical relationship for JRC and Z2
(with correlation coefficient R=0.986) proposed by Tse and
Cruden [37]. These relationships have been widely used
for JRC estimation when D or Z2 are already available.
We currently use these equations in a different procedure
so we can estimate the D value from Z2 directly without
the intermediate step of JRC estimation. This is done by
calculating the R.M.S. value of the asperities segment’s
slope for all the possible combinations of points and by
transforming the Z2 domain which is [0, +∞), with the closed
[0,π/2] using the relationship Z2=arc tan (Z2). In this way
the translation of Z2 into D becomes easier. Indeed, using
the equation D=(2/π)·Z2 +1 the new Z2 value corresponds to
the appropriate fractal dimension. The loose mathematical
proof of this method is still a problem but in any case the
results do not exceed the expected results, while the rest of
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the method’s features, as presented by its usage, are very
interesting.

2. ESTIMATION OF FRACTAL DIMENSION
2.1. Software generated profiles
The Weierstrass – Mandelbrot fractal line generator was
implemented for the creation of seventeen profiles with
dimensions from 1,001 up to 1,999. In this specific task
each method is expected to provide the fractal dimensions
that are used as parameters for the generation of the profiles
[5,9,18,43]. The results are considered acceptable when the
obtained values present the same monotony (uniformity?) as
the input values and the divergence is within the standard
deviation limits of each predicted value [7].
Examining the results obtained from each method (Table
1), we discover that only the methods of Divider, Ζ2 parameter
and Roughness – Length achieve classification, while the
rest of the methods cannot reproduce the increasing change
of input fractal dimension. The latter results seem to have
random distribution without any periodicity or normality,
and thus it is a characteristic that cannot be imputed to
any potential software defect. Using this auto-calibration
procedure, several disadvantages of these methods emerge,
despite their great acceptance, as they cannot estimate the
expected dimension and therefore they are not able to classify
the quantified roughness correctly. An interesting observation
is that these three methods which provided classified results
also succeed in the discrimination of very small differences in
input dimension (for example D=1.001 and D=1.002).
Throughout this examination, the behavior of each of
the included methods was rather expected, a fact that led to
the second analysis, referring to the ten standard profiles of
I.S.R.M.
2.2 I. S.R.M. standard profiles

The examination of these profiles helped us to compare the
results of each method with previous estimations regarding
Semivariogram and Divider methods. Additionally, it gave
the chance of tracing a possible monotony between profile
roughness and estimated dimension [30], considering that
this set of profiles is widely used to evaluate the roughness
of real rock profiles.
Table (2) contains the results for the estimation of fractal
dimension along with the results provided by Sakellariou
et al. [30] for the methods of Divider and Normalized
Semivariogram.
This table shows that the implemented algorithm for the
Divider method, developed with the new software, responds
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with slightly different results. This is mainly caused by the
several enhancements in the way the method is applied
through the software as well as in the better digitization
of the standard profiles [32]. Semivariogram results do
not present this feature and, along with those of the Hurst
coefficient and Power Spectrum, they again fail to describe
the visually observed changes in profile roughness. The
differences between the methods’ results, as in previous
investigations, prove that the above mentioned methods are
unable to provide a reliable fractal dimension.
In contrast, Roughness-Length, Divider and the Ζ2
parameter methods provide results that seem to describe
roughness increment effectively. We also note that profiles
fail to provide strictly increasing results, despite the
sophisticated method used for accurate profile digitization
or the method applied. Concerning this fact, researchers
have accepted that it is a problem mainly produced by the
profile length, which is too short to help any method draft
the necessary data, and by the amount of roughness that is
lost due to the conversion from the initial analog media to
the final digital media. This conversion changes not only
the amount of roughness information, but also the character
of the line as self–affine itself [8,23]. It is descriptive of the
situation that, for two separate digitizations we performed,
we obtained different results even from those methods that
seem to describe roughness change accurately.
Combining these elements, we can understand that in
any case the obtained results present uniformity, as they
are retained in a strict numerical domain, and they perform
better characteristics than those of previous estimations. Yet,
as is well established, I.S.R.M. profiles do not provide many
opportunities for the evaluation of fractal methodology to a
full extent. This was the precise reason that motivated us to
examine in the first application software generated profiles,
where these effects are not so intense.
2.3. Dimension estimation over real rock profiles.
The third task was to examine natural rock profiles and
thus utilize real data [14,32]. The samples used for this
examination were drill core proofs. The fault surface of
the first sample was part of a wider joint surface while the
second fault surface was artificially produced using a uniaxial
compression test. We digitized the two rock samples and the
first gave one set (Sample 1) of profiles and the second gave
two (Sample 2A and Sample 2B).
2.3.1. Sample 1.

The first rock sample studied was a cylindrical proof
taken from a drill core. Though in its mass it consisted

of white marble, thin limestone formations of low shear
strength were found in the fault surface. This sample was
digitized with Microscribe and coordinates of 3208 points
were recorded for a surface of approximately 63 cm2. The
point density in this case was 1 point in every 2 mm2,
sufficient density to describe the total surface roughness
information.
The data files were saved in drawing exchange format
(dxf) and imported in AutoCAD. There the initial surface
was rebuilt and sections in 16 directions were created.
Additionally, a thick contour grid was created so that it
would be possible to estimate fractal dimension with areaperimeter relationship. This contour network, along with a
view of the sample itself, is presented in Figure (1).
Application of the Area-Perimeter method resulted in the
graph of Figure (2), which also includes the linear trend line
of the data. The obtained fractal dimension for the contour
lines was equal to 1.0575 and so the surface dimension was
Ds =2.0575. This value may seem rather low compared to
the roughness visually displayed on the surface, but this
occurs because most of the closed contours cover only the
smooth region on the surface. Apparently, this is the reason
why in the area-perimeter plot a lack of data points can be
seen near perimeter values of –1 and –4 [32].
Concerning the generated surface sections, we
managed not only to estimate the dimension for every
profile of the set but also to describe the change of fractal
dimension with profile direction angle. The overall sum
of dimension values that were estimated through this
process are presented in Figure (4), which describes the
angular change of dimension for each method. It can be
seen that the dimension does not remain constant, since
it changes unevenly and does not present any periodicity.
The Z2 coefficient was an exception to this, as it presented
a periodic change. According to this method, the maximum
dimension value is met at 292.5o or 115.5o and the minimum
at 281.5o. This characteristic can be visually observed
from Figure (1), where the roughness for 0o direction is
greater than that at 90o. This observation holds only for the
method of Z2 and it is a matter that certainly needs further
discussion. At any rate, the method also presented this
feature in the second rock sample.
Table (3) contains the average values for each method’s
estimations. Apart from the Power Spectrum and Hurst
methods, which did not provide acceptable results for
the reason previously discussed, the rest of the methods
provided expected results. The Hurst and Power Spectrum
results support the remarks of the two previous applications.
Comparing the values from Table (4) with Figure (4), we
conclude that, while the methods tend to describe roughness
change realistically, they present significant differences
among themselves. Once more Z2 is closely correlated with
the obtained result of the Roughness-Length method and
together they seem to follow the Divider’s description of
roughness change.
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2.3.2. Sample 2.

In contrast to Sample 1, the second sample was a granite
proof which had an artificially formed fault surface produced
by fault test. Its condition is displayed in Figure (3). The
surface digitization gave 7238 points over a total area of 81
cm2. This corresponds to a point density equal to 1 point
over almost 1 mm2.
The sampling density and the geometry of the fault
surface gave us the opportunity to retrieve two groups of
16 profiles each. The first set was named Sample 2A and
the second Sample 2B. Topology of the sections and the
sections themselves are presented in Figure (3), along with
a view of the generated contour lines. This contouring
helped in calculating the fractal dimension using the areaperimeter relationship for this sample presented in Figure
(2). The result of this process for contour fractal dimension
was equal to DL=1.2121 and thus the dimension of the rock
surface was Ds=DL+1=2.2121. Comparing this result with
the case of Sample 1 we observe that Sample (2) seems to
have a greater fractal dimension, while it does not reveal
the same scale of asperity heights as Sample (1) does. But
actually this situation is again outlined by the fact that in the
case of Sample (1) the contour network did not cover certain
rough regions. In Figure (5) the results of each method are
presented and in Table (3) the respective average values.
Comparing the results of both profile sets we note a
displacement of the peak values of approximately 22 degrees.
This is an interesting characteristic, which denotes that the
roughness of the surface not only changes with direction but
also for offset locations. This effect is merely generated by
the surface’s heterogeneity, a property closely correlated to
anisotropy, but it is still a matter that needs deeper research
and discussion [11,25,26,27,33,42]. Certainly this is also
the reason why the mean Dimension values for each set of
profiles are not equal.
Finally, the diagrams of Figure (5) present the
relationship between fractal dimension and direction. This
relationship seems to have periodicity but not a harmonic
one in any case. It is a variation which could potentially be
formulated in a simple mathematical model and thus provide
more comprehensive means for the embedding of the natural
mechanism behind the corresponding effect.
According to the output dimension values of the two
profile sets, the calculated average values given by each
method do not seem to have any potential differences
between them. The Divider results do not differ at all, Hurst
results have less than 2% difference and for Semivariogram,
Z2 and Power Spectrum the differences are less than 5%, 4%
and 13%, respectively.
The total average values of results for two groups,
correlated with the Area-Perimeter result, establish the
fact that all three methods, Power Spectrum, Hurst and
Normalized Semivariogram, should be used with certain
caution and with assiduous examination of the results
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obtained. The Z2 method provides accurate results and
agrees with Roughness-Length to a certain level. Finally,
the Divider method corresponds to roughness change but the
obtained values are significantly smaller than those obtained
from the other methods.

3. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Throughout this research an integrated methodology for
the estimation of fractal dimension of natural or synthetic
rock profiles was developed. A comparative analysis was
carried out among the most commonly used methods of
fractal dimension calculation and the conclusions are
digested for each method afterwards.
Concerning the Divider method it is clear that it cannot
be used for the estimation of the fractal dimension of
rock profiles as these fractal sets do not obey self-similar
transformation law. Comparing the previous results for
the ten I.S.R.M. profiles with those obtained by the newly
developed software, we note that the previous results
present certain monotony as they show increasing fractal
dimension for the growth of roughness. Yet, the new results,
obtained with more sophisticated and accurate methods,
also present similar monotony. Thus, the Divider method
may be considered suitable for the matter of comparing or
classifying roughness. In addition, this method presented
high sensitivity in the change of direction in the domain
of [0,180) degrees. For azimuths in domain [180,360) the
results are the same as those of the opposite profiles, because
the calculation procedure is not in a position to determine
the difference in orientation. Evidently, Divider is useful
in certain cases and under certain conditions. That is, when
the interest is not focused on the accuracy of the estimated
dimension but the comparison or the classification of one or
more non-symmetric profiles.
On the other hand, the Normalized Semivariogram
method can produce results without the limited range inside
self-similar profiles only, which is the range of Divider, and
it presents interesting characteristics in the discrimination
of surface anisotropy. Fractal dimension estimation of the
generated profiles showed that this method suffers from
a certain instability and reduced leverage in roughness
classification. The same conclusion is derived from the
examination of I.S.R.M. profiles, where the results presented
a random classification without any periodicity or normality,
a fact that is in full agreement with previous investigations
[14,30,32]. In the aspect of correlation of fractal dimension
with the profile direction angle, we note that this method can
trace changes for angles from 0o up to 180o, changes that
generally conform to optical observations of the sample’s
surface, and it is closely correlated with the respective
results from other methods. For direction angles from 180o
to 360o the method repeats the results with small variations
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introduced by the different profile limits and the different
interpolated profile set. This situation is produced by the
mathematic relationship, in which the height differences are
squared and thus the sampling sequence, responsible for the
denotation of opposite direction, does not affect the result.
The methods of Modified Ζ2 and Roughness – Length
relationship are also accurate and generally they presented
very good features. They are accurate and stable methods
that can be easily programmed, while they provide a certain
measure of their results’ accuracy obtained by the performed
regression. In the matter of correlation of fractal dimension to
direction angle, they can distinguish a variation of roughness
in opposite directions, because the sampling sequence is
different, as a result of their mathematical relationship and
their certain way of implementation inside the software
employed.
The same principle also holds for the Hurst coefficient,
but this method seems to have serious result instability in
the classification matter, a conclusion borne out by both the
generated profiles and the I.S.R.M. profiles.
Judging from each method’s response in the above
analysis, Roughness – Length seems to have the ideal
behavior. It presented accurate classification in both generated
profiles and I.S.R.M. profiles. Moreover, it describes
transparently the anisotropic surface characteristics, defining
a unique Hurst coefficient even for opposite directions. It
is clearly a method that can handle both self-affine and
self-similar objects and its results are accurate and precise
enough to make it a very useful tool in the quantification of
natural surface roughness.
It was proved through the above comparative evaluation
that Power Spectrum has notable disadvantages compared
with the Hurst, Semivariogram and Roughness-Length
methods. These features do not represent a recent

conclusion. On the contrary, they are described rigorously
in the international literature. It is a method that provides
results suffering greatly from noise of multiple harmonics
and from other factors, such as point density, total profile
length and profile trend, which evolves stationarity to profile
data. Though the main intention of the computer application
we developed was to overcome these drawbacks, the fact
that the results obtained were still outside of the expected
limits is rather distressing and it outlines the further usage
of this method.
Finally, the overall behavior of the methods included
in this research, especially in the expression of fractal
dimension change related to the profile direction angle is
critical for the further research into surface anisotropic
characteristics. It is well established that, due to surface
anisotropy and heterogeneity, roughness does not remain
constant for different orientations or different positions, and
as fractal dimension is a magnitude closely correlated with
roughness it is very interesting to investigate this interaction
further. As shown, there are several fractal methods that
can be employed to describe the change of roughness with
direction. These descriptions do not refer to simple harmonic
changes. Still, they are fully aligned with the visual
observations and they create a solid foundation for deeper
research in this direction.
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