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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα νέο ελαστοπλαστικό προσοµοίωµα Κρίσιµης
Κατάστασης για µη συνεκτικά εδάφη υπό ανακυκλική διάτµηση. Η Οριακή επιφάνεια και ο νόµος
ροής εξαρτώνται και από την τιµή της παραµέτρου κατάστασης ψ. Οι ελαστικές παραµορφώσεις
υπολογίζονται βάση µιας σχέσης τύπου Ramberg-Osgood και σταθερό λόγο του Poisson, ενώ οι
πλαστικές παραµορφώσεις εξαρτώνται και από την αλλαγή της δοµής, η οποία προσοµοιώνεται
εµπειρικά. Συγκρίσεις µε εργαστηριακά δεδοµένα υποδεικνύουν ακριβή προσοµοίωση της
συµπεριφοράς υπό µικρές, µέτριες και µεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις µε µια οµάδα
παραµέτρων, ανεξαρτήτως µέσης ενεργού τάσης και δείκτη πόρων στη στερεοποίηση.
ABSTRACT: This study proposes a new Critical State elastoplastic model for non-cohesive soil
behavior under cyclic shearing. The Bounding surface and the flow rule depend partly on the value
of the state parameter ψ. Elastic strains are calculated on the basis of a Ramberg-Osgood type
formulation and a constant Poisson's ratio. Plastic strains depend, among other issues, on fabric
evolution during shearing, which is simulated empirically. Comparisons with experimental data
show accurate simulation of behavior for small, medium and large cyclic strains with one set of
parameters, independent of the mean effective stress and void ratio at consolidation.
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Η αριθµητική προσοµοίωση δυναµικών γεωτεχνικών προβληµάτων πραγµατοποιείται είτε
µε αριθµητικούς κώδικες γενικών εφαρµογών
(π.χ. FLAC: Itasca 1996) είτε µε εξειδικευµένους κώδικες (π.χ. QUAD4M: Hudson et al.
1994).
Μια κριτική επισκόπηση των προσφερόµενων για χρήση καταστατικών προσοµοιωµάτων σε αριθµητικούς κώδικες γενικών
εφαρµογών αποκαλύπτει ότι, στην µεγάλη
τους πλειοψηφία, είναι εντελώς ακατάλληλα για
προσοµοίωση δυναµικών προβληµάτων µε
εύρος παραµορφώσεων µεγαλύτερο του 1e-5
(Παπαδηµητρίου 1999).
Το πρόβληµα είναι λιγότερο έντονο σε
εξειδικευµένους
κώδικες,
καθώς
στους
περισσότερους δίνεται η δυνατότητα ποιοτικής

έστω
προσοµοίωσης
της
ανακυκλικής
διάτµησης, ανεξαρτήτως εύρους παραµορφώσεων. Μια κριτική επισκόπηση της
αξιοπιστίας τέτοιων κωδίκων για προσοµοίωση
γεωτεχνικών κατασκευών υπό καθεστώς
ρευστοποίησης (Popescu & Prevost 1995)
υπέδειξε ότι πρακτικώς όλα τα προσφερόµενα
προσοµοιώµατα που εξετάσθηκαν απέτυχαν
στατιστικά να προσφέρουν προβλέψεις εντός
του εύρους διασποράς των πειραµατικών
δεδοµένων.
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ενδείξεις στη
βιβλιογραφία για καταστατικά προσοµοιώµατα
που
προσφέρουν
ποσοτικά
ακριβείς
προσοµοιώσεις
µε
την
ίδια
οµάδα
παραµέτρων, ανεξαρτήτως αρχικών συνθηκών
και
εύρους
ανακυκλικής
διατµητικής
παραµόρφωσης.
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Σχήµα 1. α) Γραµµή Κρίσιµης Κατάστασης (CSL) και ορισµός παραµέτρου κατάστασης ψ στο
χώρο [e-log(p')], β) Επιφάνειες του προσοµοιώµατος στον “τριαξονικό” χώρο των τάσεων [p'-q].
Figure 1. a) Critical State Line (CSL) and definition of the state parameter ψ in the [e-log(p')]
space, b) Model surfaces in “triaxial” stress space [p'-q].
Το προσοµοίωµα που προτείνεται στην
εργασία αυτή αναπτύχθηκε µε στόχο να
καλύψει αυτό το κενό, τουλάχιστον για τα µη
συνεκτικά
εδάφη.
Πρόκειται
για
ένα
ελαστοπλαστικό
προσοµοίωµα
Κρίσιµης
Κατάστασης, το οποίο υιοθετεί τη χρήση της
παραµέτρου κατάστασης (state parameter) ψ
των Been & Jefferies (1985) στις καταστατικές
εξισώσεις (π.χ. Jefferies 1993, Manzari &
Dafalias 1997, Gajo & Wood 1999, Li &
Dafalias 2000) σε συνδυασµό µε δύο
καινοτοµίες (Παπαδηµητρίου 1999):
α) Τη χρήση ενός προσοµοιώµατος τύπου
Ramberg-Osgood µε σταθερό λόγο του
Poisson για τις ελαστικές παραµορφώσεις
β) Την εισαγωγή µιας εµπειρικής σχέσης για
την επίδραση της αλλαγής της δοµής λόγω
διάτµησης στον υπολογισµό των πλαστικών
παραµορφώσεων.
Για να κατανοηθεί η πρακτική σηµασία των
καινοτοµιών αυτών, στην επόµενη ενότητα
παρουσιάζεται το πλαίσιο µηχανικής συµπεριφοράς µη συνεκτικών εδαφών στο οποίο
στηρίζεται το προσοµοίωµα.
2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ

Ε∆ΑΦΩΝ

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες αντιλήψεις, η
µηχανική συµπεριφορά µη συνεκτικών εδαφών
υπό ανακυκλική διάτµηση είναι συνάρτηση
κυρίως του ηµι-εύρους της ανακυκλικής
διατµητικής παραµόρφωσης γc (π.χ. Dobry &
Vucetic 1987). Συνοπτικά:
α) Για µικρές ανακυκλικές παραµορφώσεις (γc
≤ γtl), το τέµνον µέτρο διάτµησης Gs και ο
λόγος
υστερητικής
απόσβεσης
ξ
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παραµένουν πρακτικώς ίσα µε τις αρχικές
τιµές τους, Gmax και ξmin. Συσσώρευση
παραµορφώσεων ή ανάπτυξη υπερπιέσεων
πόρων ∆u δεν παρατηρείται, ανεξάρτητα
από τον αριθµό κύκλων N της διάτµησης.
β) Για µέτριες ανακυκλικές παραµορφώσεις (γtl
< γc ≤ γtv), το τέµνον µέτρο διάτµησης Gs
µειώνεται και η απόσβεση ξ αυξάνει µε
αύξηση της γc (π.χ. Vucetic & Dobry 1991).
Ανάπτυξη υπερπιέσεων πόρων ∆u ή
συσσώρευση
παραµορφώσεων
είναι
δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός
κύκλων Ν είναι αρκετά µεγάλος. Για
σεισµική φόρτιση, όπου ο αριθµός κύκλων
Ν είναι σχετικά µικρός, τα φαινόµενα αυτά
µπορούν να παραβλεφθούν (Vucetic 1994).
γ) Για µεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις
(γc > γtv), το τέµνον µέτρο διάτµησης Gs
είναι πολύ µικρότερο από Gmax και η
απόσβεση ξ πολύ µεγαλύτερη από ξmin, ενώ
φαινόµενα συσσώρευσης παραµορφώσεων
και ανάπτυξης ∆u κυριαρχούν στη
συµπεριφορά. Για µεγάλες ανακυκλικές
παραµορφώσεις, ο αριθµός κύκλων Ν
παίζει µακροσκοπικά καθοριστικό ρόλο στο
µέγεθος της αναπτυχθείσας υπερπίεσης
πόρων ∆u και των συσσωρευµένων
παραµορφώσεων (Egglezos & Bouckovalas
1999). Από άποψη µικρο-µηχανικής,
αντίστοιχα σηµαντικό ρόλο παίζει η αλλαγή
της δοµής του µη συνεκτικού εδάφους (π.χ.
Ishibashi et al. 1988).
Οι οριακές τιµές γtl και γtv αποτελούν
συνάρτηση κυρίως του δείκτη πλασιµότητας ΙP
και για µη πλάσιµα, µη συνεκτικά εδάφη
παίρνουν τιµές 5e-6 και 6.5e-5 ÷ 2.5e-4
περίπου (Vucetic 1994).

3. ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ

Για να γίνει η εργασία αυτή πιο προσιτή σε
γεωτεχνικούς µηχανικούς χωρίς ειδίκευση σε
καταστατικά
προσοµοιώµατα
εδαφικής
συµπεριφοράς, οι προτεινόµενες καταστατικές
εξισώσεις παρουσιάζονται στον, απλουστευτικά δι-διάστατο, "τριαξονικό" χώρο τάσεων παραµορφώσεων. Οι "τριαξονικές" συνιστώσες
της τάσης είναι η µέση ενεργός τάση p' = 1/3
(σv' + 2σh') και η αποκλίνουσα συνιστώσα q =
(σv' - σh'), όπου οι δείκτες v και h δηλώνουν την
κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση
αντίστοιχα. Οµοίως, οι "τριαξονικές" συνιστώσες της παραµόρφωσης είναι η ογκοµετρική
εp = (εv + 2 εh) και η αποκλίνουσα
παραµόρφωση εq = 2/3 (εv - εh). Για την
περαιτέρω απλούστευση της παρουσίασης
εισάγεται ένα επιπλέον τασικό µέγεθος, ο
αδιάστατος αποκλίνων λόγος των τάσεων η =
q/p'.
Στο προσοµοίωµα, η Γραµµή Κρίσιµης
Κατάστασης είναι γνωστή a priori και έχει
µορφή ευθείας στο χώρο [e-log(p')], όπου e
είναι ο δείκτης πόρων. Σύµφωνα µε τους Been
et al. (1991) αυτή η παραδοχή είναι πρακτικώς
σωστή, τουλάχιστον για τάσεις που δεν
προκαλούν θραύση των κόκκων. Έτσι η
παράµετρος κατάστασης ψ ορίζεται ως:
ψ = e - ecs = e - [Γcs - λcs log(p')]

(1)

όπου ecs είναι ο δείκτης πόρων στην Κρίσιµη
Κατάσταση υπό τάση p' (βλέπε Σχήµα 1α).
Όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1β, η
επιφάνεια διαρροής του προσοµοιώµατος έχει
σχήµα "ανοικτής σφήνας" στο χώρο [p' - q] µε
συνάρτηση διαρροής f = 0, που δίνεται από:
f = | η - α | - m = η - α - sm = 0

(2)

όπου m και α είναι εφαπτόµενες γωνιών που
σχετίζονται µε το εύρος και τη θέση της
διχοτόµου
της
επιφάνειας
διαρροής,
αντίστοιχα. Ενώ η τιµή του m παραµένει
σταθερή (και µικρή: m = 0.06 ÷ 0.07), η τιµή
του α µεταβάλλεται για διατµητικές φορτίσεις
που προκαλούν πλαστικές παραµορφώσεις.
Με άλλα λόγια, το προσοµοίωµα δεν
χαρακτηρίζεται µόνο από κινηµατική κράτυνση
µε βάση τη µεταβολή της τιµής του α. Το
βαθµωτό µέγεθος s είναι µια βοηθητική
παράµετρος που παίρνει τιµές s=+1 για (η-α) ≥
0 (σε τριαξονική θλίψη), και s=-1 στην αντίθετη
περίπτωση (σε τριαξονικό εφελκυσµό).

Εκτός
της
επιφάνειας
διαρροής,
το
προσοµοίωµα χρησιµοποιεί τρεις επιπλέον
επιφάνειες στο χώρο των τάσεων, την
επιφάνεια Κρίσιµης Κατάστασης, την Οριακή
επιφάνεια και την επιφάνεια ∆ιασταλτικότητας.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1β, και οι τρεις
αυτές επιφάνειες έχουν τη µορφή "ανοικτής
σφήνας" στο χώρo [p'-q]. Οι θέσεις τους για
τριαξονική θλίψη καθορίζονται από τις κλίσεις
Μcc, Mcb και Μcd (συνοπτικά Μcc,b,d). Οµοίως, οι
θέσεις τους για τριαξονικό εφελκυσµό
καθορίζονται από τις κλίσεις Μec,b,d. Πρακτικά,
οι τιµές των Μc,ec,b,d αντιστοιχούν στις τιµές του
αποκλίνοντα λόγου των τάσεων η σε τρεις
διαφορετικές φάσεις της διατµητικής φόρτισης:
στην Κρίσιµη Κατάσταση, στη µέγιστη αντοχή
και στη Γραµµή Αλλαγής Φάσης (Phase
Transformation Line, κατά Ishihara et al.
1975).
Οι κλίσεις Μc,ec θεωρούνται, στη γενική
περίπτωση, ανεξάρτητες σταθερές. Αντιθέτως,
οι κλίσεις Μc,eb,d δεν είναι σταθερές και
απλοποιώντας την πρόταση των Manzari &
Dafalias
(1997)
θεωρούνται
συνεχείς
συναρτήσεις των αντιστοίχων Μc,ec και της
συνεχώς
µεταβαλλόµενης
τιµής
της
παραµέτρου κατάστασης ψ σύµφωνα µε τις
σχέσεις (Papadimitriou et al. 1999):
Μc,eb = Mc,ec + kc,eb < -ψ >
Μc,ed = Mc,ec + kc,ed ψ
keb,d = kcb,d (Mec / Mcc)

(3α)
(3β)
(3γ)

όπου kcb,d είναι δύο, εν γένει ανεξάρτητες
θετικές παράµετροι. Tα σύµβολα < >
ονοµάζονται αγκύλες Macauley και δίνουν
<A>= A αν A > 0 και <A>= 0 αν Α ≤ 0.
Σηµειώνεται, ότι η σχέση (3α) χωρίς τις
αγκύλες Macauley είχε προταθεί πρώτα από
τους Wood et al. (1994). Αναφέρεται επίσης,
ότι οι σχέσεις (3α) και (3β) υποστηρίζονται από
πειραµατικά δεδοµένα (Παπαδηµητρίου 1999,
Παπαδηµητρίου κ.α. 2001).
Για κάθε επιβαλλόµενη φόρτιση µε
συνιστώσες (dp', dq), οι ελαστικές συνιστώσες
της παραµόρφωσης dεqe και dεpe δίνονται απ'
τις γενικές σχέσεις:
dεqe = dq / (3 Gt)
dεpe = dp' / Kt

(4α)
(4β)

όπου Gt και Κt είναι τα εφαπτοµενικά µέτρα
διάτµησης και υδροστατικής συµπίεσης,
αντίστοιχα. Οι πλαστικές συνιστώσες της
παραµόρφωσης dεqp και dεpp δίνονται απ' τις
σχέσεις:
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dεqp = s 2 3 < L >
dεpp = D | dεqp |

(5α)
(5β)

L = s (p' / Kp) dη

(6)

όπου dη είναι η διαφορική µεταβολή στη τιµή
του αποκλίνοντα λόγου των τάσεων η και Kp
είναι το µέτρο πλαστικών παραµορφώσεων.
Λόγω των αγκυλών Macauley στη σχέση (5),
το πρόσηµο του L καθορίζει και τις συνθήκες
διάτµησης: L > 0 για φόρτιση (loading), L < 0
για αποφόρτιση (unloading) ενώ L = 0 για
ουδέτερη φόρτιση (neutral loading).
Η συνθήκη συµβατότητας df = 0 δίνει την
ακόλουθη σχέση για τη διαφορική µεταβολή dα
της κλίσης της διχοτόµου της επιφάνειας
διαρροής σύµφωνα µε:
dα = s (Kp / p') < L >

(7)

4. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Τα ελαστικά µέτρα παραµόρφωσης Κt και Gt
αλληλοσυνδέονται αναλυτικά µέσω µιας
σταθερής τιµής του ελαστικού λόγου του
Poisson ν. Συγκεκριµένα, το Gt δίνεται από τη
σχέση (Παπαδηµητρίου 1999):

[

]

Gt = Bpa p' pa (0.3 + 0.7e2 ) T

(8)

όπου pa είναι η ατµοσφαιρική πίεση (π.χ. pa =
98.1 kPa), Β θετική παράµετρος, ενώ το
βαθµωτό µέγεθος Τ εξασφαλίζει αποµείωση
του Gt σύµφωνα µε (Παπαδηµητρίου 1999):
T = 1 + 2(1 a tv - 1)

η - ηSR
2η tv

≤ 1 + 2(1 a tv - 1)

(9)

όπου ηSR είναι η τιµή του αποκλίνοντα λόγου
των τάσεων στο σηµείο αντιστροφής της
διάτµησης (Shear Reversal). Ως σηµείο
αντιστροφής της διάτµησης ορίζεται το σηµείο
του χώρου των τάσεων όπου αλλάζει πρόσηµο
η
διαφορική
µεταβολή
της
ολικής
αποκλίνουσας
παραµόρφωσης
dεq.
Προφανώς, Gt = Gmax για Τ = 1.
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ηtv

η = q/p'

όπου D είναι ο συντελεστής διασταλτικότητας
που ορίζει το νόµο ροής του προσοµοιώµατος.
Το βαθµωτό µέγεθος L είναι ο δείκτης
φόρτισης που δίνεται απ' τη σχέση:

~ Gt = Gmax
[για Τ = 1]

~ Gt

[για Τ=1+2(1/atv-1)]

ηc

γtv

ηc
γc

γc

γ = 3/2 εq
Σχήµα 2. Παράδειγµα σχέσης τάσης ελαστικής αποκλίνουσας παραµορφώσεων.
Figure 2. Example of elastic deviatoric stress strain relation.
Από τις σχέσεις (4), (8) και (9) συµπεραίνεται,
ότι
ο
υπολογισµός
της
ελαστικής
αποκλίνουσας παραµόρφωσης βασίζεται σε
µια γενίκευση του προσοµοιώµατος των
Ramberg & Osgood (1943). Η προβλεπόµενη
από τις εξισώσεις αυτές συµπεριφορά υπό
µονοτονική
και
ανακυκλική
τριαξονική
διάτµηση (υπό σταθερά p' =po' και e = eo)
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Συνεπώς, µείωση
στην τιµή της παραµέτρου atv αυξάνει το ρυθµό
αποµείωσης του Gt, ενώ η τιµή του ηtv
αποτελεί το όριο στο χώρο των τάσεων πέρα
από το οποίο η τιµή του Gt σταµατά να
αποµειώνεται. Στο οριακό αυτό σηµείο, η
συνεισφορά της ελαστικής συνιστώσας dεqe
στην αποκλίνουσα παραµόρφωση dεq παύει να
είναι σηµαντική προς όφελος της πλαστικής
συνιστώσας. Στα εργαστηριακά δεδοµένα
αντίστοιχα, οριακή διατµητική παραµόρφωση
πέρα από την οποία αρχίζει η συσσώρευση
παραµορφώσεων είναι η γtv (Vucetic 1994).
Στο προσοµοίωµα η τιµή του ηtv συσχετίζεται
µε την γtv, αλλά και τις αρχικές συνθήκες (eo,
po') σύµφωνα µε τη σχέση:
ηtv = 2Β atv γtv

pa po '

(0.3 + 0.7e )
2

o

(10)

Σηµειώνεται, ότι η επίδραση των p' και e στην
τιµή του ελαστικού µέτρου διάτµησης βασίζεται
στη σχέση του Hardin (1978) και στοχεύει στην
προσοµοίωση της συµπεριφοράς σε µικρές
ανακυκλικές παραµορφώσεις. Επιπρόσθετα
επισηµαίνεται ότι η εισαγωγή µιας παραµέτρου
Τ ≠ 1 γίνεται µε στόχο την προσοµοίωση της
συµπεριφοράς
σε
µέτριες
ανακυκλικές
παραµορφώσεις.

5. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Η τιµή του συντελεστή διασταλτικότητας D και
του µέτρου πλαστικών παραµορφώσεων Κp
καθορίζεται µε βάση την "απόσταση" της
τρέχουσας τάσης από τις συζυγείς της τάσεις
επί των επιφανειών του προσοµοιώµατος. Στο
προτεινόµενο προσοµοίωµα, οι συζυγείς
τάσεις έχουν συνιστώσα p' αυτή της τρέχουσας
τάσης. Συνεπώς, ενδιαφέρον παρουσιάζουν
µόνο οι συζυγείς τιµές του αποκλίνοντα λόγου
των τάσεων Μb,d,c στις τρεις επιφάνειες, οι
οποίες δίνονται από τη σχέση:
M

b,d,c

(

= s Mc

b,d,c

< s > +Me

b,d,c

< -s >

)

(11)

Οι "αποστάσεις" db,d,c µεταξύ της τρέχουσας
και των συζυγών τάσεων εκφράζεται σε όρους
αποκλίνοντα λόγου τάσεων, σύµφωνα µε:

(

d b,d,c = s Mb,d,c - η

)

(12)

Όταν db,d,c > 0, τότε η τρέχουσα τάση είναι
"εσωτερική" της αντίστοιχης επιφάνειας στο
χώρο των τάσεων, και το αντίθετο. Έτσι, ο
συντελεστής διασταλτικότητας D δίδεται από
τη σχέση (Manzari & Dafalias 1997):
D = A odd

(13)

όπου Αο > 0 και συνεπώς το πρόσηµο του D
(αλλά και της πλαστικής ογκοµετρικής
παραµόρφωσης dεpp, σύµφωνα µε τη σχέση
5β) γίνεται αποκλειστική συνάρτηση της
Έτσι,
η
επιφάνεια
"απόστασης"
dd .
∆ιασταλτικότητας του προσοµοιώµατος παίζει
το ρόλο της Γραµµής Αλλαγής Φάσης (Phase
Transformation Line) των Ishihara et al.
(1975). Σηµειώνεται, ότι η σχέση (13) βασίζεται
σε γενίκευση του νόµου διασταλτικότητας του
Rowe (1962).
Το µέτρο πλαστικών παραµορφώσεων Κp
δίνεται από τη σχέση (Παπαδηµητρίου 1999):
Κp = p' hf db ho db

b

dref − db

(14)

όπου ho είναι θετική παράµετρος και drefb
δίνεται από τη σχέση:
drefb

b

b

= Mc + Me - 2m

(15)

Η συνάρτηση hf στη σχέση (14) εκφράζει
µακροσκοπικά την επίδραση της αλλαγής της
δοµής κατά τη διάτµηση επί της τιµής του Κp.

Είναι γνωστό ότι η δοµή ενός εδάφους είναι
συνάρτηση της ιστορίας φόρτισης, τόσο σε
όρους τάσεων όσο και παραµορφώσεων (π.χ.
Ladd et al. 1977). Αντίστοιχα, η συνάρτηση hf
λαµβάνει υπόψη τάσεις και παραµορφώσεις
και δίνεται από τη σχέση:

1 + F ∫ dε p (%)
p

hf =

SR

1+ F

∫

(16)

p

− dε p (%)

SR −1

όπου F > 0. Επισηµαίνεται, ο αριθµητής του hf
αυξάνει διαρκώς κατά τη διάρκεια διάτµησης
οποιασδήποτε
διεύθυνσης
"εντός"
της
επιφάνειας ∆ιασταλτικότητας (dεpp > 0). Έτσι
προσοµοιώνεται η αναδιάταξη των κόκκων του
µη συνεκτικού εδάφους που µαζί µε την
αλλαγή στην πυκνότητα οδηγεί σε διαρκώς πιο
"δύσκαµπτη" συµπεριφορά (π.χ. Ladd et al.
1977, Ishibashi et al. 1988).
Από την άλλη µεριά, ο παρονοµαστής του hf
αλλάζει τιµή µόνο σε κάθε αντιστροφή της
διάτµησης (SR). Η τιµή που παίρνει είναι
συνάρτηση
της
αρνητικής
πλαστικής
ογκοµετρικής
παραµόρφωσης
που
συσσωρεύτηκε κατά τη διαδροµή διάτµησης
µεταξύ
δύο
διαδοχικών
αντιστροφών
διάτµησης: της τελευταίας (SR) και της
προτελευταίας (SR-1) στην ιστορία φόρτισης
του εδάφους. Λόγω των αγκυλών Macauley
που περιέχονται στον παρονοµαστή του hf,
αυτός γίνεται πρακτικώς µεγαλύτερος της
µονάδος, µόνο όταν η τελευταία αντιστροφή
της διάτµησης έλαβε χώρα "εκτός" της
επιφάνειας ∆ιασταλτικότητας. Με τον τρόπο
αυτό προσοµοιώνεται, ότι σε αντιστροφές της
διάτµησης από σηµεία "πάνω" από τη Γραµµή
Αλλαγής Φάσης, η απόκριση είναι πιο
ενδοτική, γεγονός που οδηγεί σε µεγάλες
υπερπιέσεις
πόρων
υπό
αστράγγιστες
συνθήκες και πιθανώς αρχική ρευστοποίηση
(Ishihara et al. 1975).
Αν και το F στη σχέση (16) µπορεί να
θεωρηθεί σταθερό (Papadimitriou et al. 1999),
ακριβέστερες προσοµοιώσεις προκύπτουν αν
συσχετισθεί µε τις αρχικές συνθήκες (po', ψο)
σύµφωνα µε τη σχέση:
F = Fo (po'/pa)-ζ < -ψο >

(17)

Σηµειώνεται, ότι η εισαγωγή της συνάρτησης hf
στοχεύει στην ακριβή προσοµοίωση της
συµπεριφοράς
σε µεγάλες ανακυκλικές
παραµορφώσεις.
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Σχήµα 3. Σύγκριση µετρήσεων µε προσοµοιώσεις δεκαπέντε (15) δοκιµών συντονισµού στήλης.
Figure 3. Comparison of measurements to simulations of fifteen (15) resonant column tests.
6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

6.2

Μια πλήρης εκτίµηση της ακρίβειας του προτεινόµενου προσοµοιώµατος για ανακυκλική
διάτµηση πρέπει να περιλαµβάνει συγκρίσεις
µε εργαστηριακές µετρήσεις της συµπεριφοράς
υπό µικρές, µέτριες και µεγάλες παραµορφώσεις. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται
δεδοµένα για την λίγο ιλυώδη άµµο Nevada
(Arulmoli et al. 1992). Πρόκειται για δεδοµένα
από δοκιµές συντονισµού στήλης εδάφους (µε
po' = 40 ÷ 320 kPa) και ανακυκλικές τριαξονικές
δοκιµές ρευστοποίησης (µε po' = 40 ÷ 160kPa),
τα οποία µπορούν να διαχωριστούν σε δύο
οµάδες: α) µε eo ≅ 0.66 και β) µε eo ≅ 0.73.
Πίνακας 1. Τιµές παραµέτρων
Table 1. Values of model parameters
Παράµετρος
Τιµή
Παράµετρος
Γcs
0.91
ν
λcs
0.051
k cb
Mcc
1.25
k cd
c
Me
1.25
Ao
B
520
ho
atv
0.67
Fo
γtv
2.5e-4
ζ
6.1

Τιµή
0.31
1.45
0.3
2.1
5000
10000
2.2

Μικρές ανακυκλικές παραµορφώσεις

Στο Σχήµα 3α παρουσιάζεται η σύγκριση των
µετρηµένων µε τις αναλυτικώς προκύπτουσες
τιµές του Gmax σε δεκαπέντε (15) δοκιµές
συντονισµού στήλης εδάφους. Συγκεκριµένα,
κάθε σύµβολο στο Σχήµα 3α αντιστοιχεί σε
διαφορετική δοκιµή και οι συντεταγµένες του
προκύπτουν από τη µετρηµένη και την αναλυτικώς προκύπτουσα τιµή του Gmax στη εν λόγω
δοκιµή. Συµπεραίνεται ότι οι τιµές του Gmax για
την άµµο Nevada προσοµοιώνονται µε
ακρίβεια, ανεξαρτήτως αρχικών συνθηκών.
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Μέτριες ανακυκλικές παραµορφώσεις

Στα Σχήµατα 3β και 3γ παρουσιάζεται µια
συνοπτική σύγκριση µετρήσεων - αναλυτικών
προσοµοιώσεων για τις σχέσεις Gs/Gmax-γc και
ξ-γc για τις ίδιες δεκαπέντε (15) δοκιµές συντονισµού στήλης εδάφους. Συγκεκριµένα, τα
σύµβολα αντιστοιχούν σε µετρήσεις και οι
συνεχείς γραµµές στις µέσες σχέσεις Gs/Gmaxγc και ξ-γc που προκύπτουν αναλυτικά για τις
αρχικές συνθήκες των δοκιµών αυτών. Παρατηρείται ότι, παρά τις έντονα διαφορετικές
αρχικές συνθήκες, τα πειραµατικά αποτελέσµατα παρουσιάζουν µια πρακτικώς µονοσήµαντη µεταβολή µε το γc. Συµπεραίνεται ότι η
αναλυτικώς
προκύπτουσα
µέση
σχέση
Gs/Gmax-γc είναι ακριβής, ενώ η αντίστοιχη
σχέση ξ-γc είναι λιγότερο ικανοποιητική. Η
υπερεκτίµηση του ξ που παρατηρείται αποδίδεται στο γεγονός ότι οι σχετικές µετρήσεις για
την άµµο Nevada είναι ασυνήθιστα χαµηλές σε
σύγκριση µε αντίστοιχες σχέσεις ξ-γc από τη
βιβλιογραφία (π.χ. Vucetic & Dobry 1991).
6.3

Μεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις

Στο Σχήµα 4 δίνεται ένα παράδειγµα
σύγκρισης µέτρησης - προσοµοίωσης για την
ενεργό τασική όδευση και τη σχέση αποκλίνουσας τάσης - αξονικής παραµόρφωσης για
µια ανακυκλική τριαξονική δοκιµή ρευστοποίησης. Συµπεραίνεται ότι η αναλυτική προσοµοίωση συγκρίνεται πολύ ικανοποιητικά µε
τη µέτρηση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
Στο Σχήµα 5 γίνεται συνοπτική σύγκριση
µετρήσεων - προσοµοιώσεων της αντοχής σε
ρευστοποίηση για δεκατέσσερις (14) τριαξονικές δοκιµές ρευστοποίησης στην άµµο
Nevada. Η αντοχή σε ρευστοποίηση ποσοτικοποιείται ως προς τον αριθµό κύκλων ΝIL µέχρι
αρχικής ρευστοποίησης (δηλαδή µέχρι p' ≅ 0).
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Σχήµα 4. Σύγκριση µέτρησης - προσοµοίωσης για την ενεργό τασική όδευση και τη σχέση
τάσεων – παραµορφώσεων σε µια τριαξονική δοκιµή ρευστοποίησης για την άµµο Nevada.
Figure 4. Comparison of measurements to simulation in terms of the effective stress path and
the stress strain relation in a triaxial liquefaction test on Nevada sand.
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Σχήµα 5. Σύγκριση µετρήσεων - προσοµοιώσεων για τις καµπύλες ρευστοποίησης, όπως
προκύπτουν από δεκατέσσερις (14) τριαξονικές δοκιµές ρευστοποίησης στην άµµο Nevada.
Figure 5. Comparison of measurements to simulations in terms of liquefaction curves, as
deduced from fourteen (14) triaxial liquefaction tests on Nevada sand.
Συµπεραίνεται ότι οι καµπύλες ρευστοποίησης
που προκύπτουν από το προσοµοίωµα
συγκρίνονται πολύ ικανοποιητικά µε αυτές που
βασίζονται σε τριαξονικές δοκιµές.
7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκε ένα
ελαστοπλαστικό
προσοµοίωµα
Κρίσιµης
Κατάστασης που διατυπώθηκε µε στόχο την
προσοµοίωση της ανακυκλικής διάτµησης υπό
µικρές, µέτριες και µεγάλες παραµορφώσεις µε
µια οµάδα παραµέτρων, ανεξαρτήτως αρχικών
συνθηκών. Η σύγκριση προσοµοιώσεων µε

µετρήσεις από 15 δοκιµές συντονισµού στήλης
εδάφους και 14 ανακυκλικές τριαξονικές δοκιµές ρευστοποίησης µε έντονα διαφορετικές
αρχικές συνθήκες τάσεων και δείκτη πόρων
αποδεικνύει ότι ο στόχος αυτός είναι πλέον
εφικτός στα πλαίσια πρακτικών εφαρµογών.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται αναφορά στον
τρόπο εκτίµησης των παραµέτρων του
προσοµοιώµατος λόγω έλλειψης χώρου.
Αναφορά στο θέµα αυτό, περισσότερες
λεπτοµέρειες για τις καταστατικές εξισώσεις,
καθώς
και
εκτενέστερη
παρουσίαση
αναλυτικών προβλέψεων παρουσιάζονται από
τους Papadimitriou et al. (2001).
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