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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ είναι ο ζλεγχοσ τθσ επιρροισ του 

μεγζκουσ δοκιμίων μζςω πειραματικϊν διατάξεων, διαφορετικισ κοκκομετρικισ 

διαβάκμιςθσ και διαμζτρου, και ςυγκεκριμζνα θ διαφορά τουσ ςτισ μθχανικζσ 

ιδιότθτεσ που παρουςιάηουν ςε αντοχι μονοαξονικισ κλίψθσ.  

 

Επίςθσ, γίνεται μία εκτενισ αναφορά ςτθν ιςτορικι αναδρομι του φαινομζνου 

μεγζκουσ (size effect), και ςτθν μελζτθ του ςε διαφορετικζσ περιόδουσ, ςτθν 

ειςαγωγι ςτισ κεωρίεσ βακμίδων, ςτα προβλιματα επίπεδθσ παραμόρφωςθσ, ςτα 

προβλιματα επίπεδθσ τάςθσ, ςτθν βακμοελαςτικότθτα και κεωρία 

κραυςτομθχανικισ του Griffith, και ςτθν βακμοελαςτικότθτα και 

πολυμορφοκλαςματικό νόμο κλίμακασ (MFSL). 

 

Στο πειραματικό ςκζλοσ καταςκευάςκθκαν δοκίμια ςκυροδζματοσ διαφορετικϊν 

κοκκομετριϊν και διαμζτρων, ςτο εργαςτιριο ςκυροδζματοσ του ΑΤΕΙΘ, και 

ελζγχκθκε θ αντοχι τουσ ςε μονοαξονικι κλίψθ, δίνοντασ μασ τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία για τον ζλεγχο του φαινομζνου. 

 

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται θ ανάλυςθ τθσ ςφνκεςθσ του ςκυροδζματοσ, θ 

χρθςιμότθτα ςτισ καταςκευζσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, που αποτελοφν τθν 

πλειονότθτα των ςφγχρονων καταςκευϊν και μία ιςτορικι αναδρομι για τθν 

εξζλιξι του. Επίςθσ, αναλφεται ο τρόποσ πραγματοποίθςθσ τθσ αντοχισ 

μονοαξονικισ κλίψθσ μζςω τθσ πρζςασ κλίψεωσ ςκυρόδεματοσ. 

 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται παρουςίαςθ των κεωριϊν βακμιδϊν και αναφζρεται ο 

ρόλοσ τουσ ςτθν μθχανικι περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ των υλικϊν. Ακολουκεί μία 

ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι των κεωριϊν ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ και 

παρουςιάηονται οι εξιςϊςεισ πεδίου και οι ςυνοριακζσ ςυνκικεσ τθσ κεωρίασ 

ελαςτικότθτασ με βακμίδεσ παραμόρφωςθσ ανωτζρασ τάξθσ. Στθν ςυνζχεια 

παρουςιάηονται διάφορα μοντζλα βακμοελαςτικότθτασ και γίνεται μία εκτενισ 

παρουςίαςθ και διερεφνθςθ του κεωριματοσ Ru-Aifantis, θ χριςθ του οποίου 

κακιςτά λιγότερο επίπονθ τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν διότι 

μειϊνει τθν τάξθ των προκυπτουςϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων από τζταρτθ τάξθ ςε 

δεφτερθ τάξθ. Τονίηεται, για ποιο BE μοντζλο εφαρμόηεται το προαναφερκζν 

κεϊρθμα, το οποίο εκφράηει τισ λφςεισ ςυνοριακϊν προβλθμάτων τθσ BE ςε 

ςυνάρτθςθ των λφςεων τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ. 

 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουςιάηονται τα φαινόμενα κλίμακασ (size/scale effects), 

δθλαδι τα φαινόμενα κατά τα οποία υφίςταται εξάρτθςθ τθσ μθχανικισ 

ςυμπεριφοράσ ενόσ υλικοφ από το μζγεκοσ του δοκιμίου για γεωμετρικά όμοια 
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δοκίμια, και γίνεται ςφντομθ αναφορά ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ μελζτθσ τουσ ςε 

ςχζςθ με τθν παροφςα εργαςία. Ιδιαίτερα, αναφζρεται ο ρόλοσ των βακμιδϊν 

παραμόρφωςθσ ανωτζρασ τάξθσ ςτθν ερμθνεία των φαινομζνων κλίμακασ, όπωσ 

και οι εφαρμογζσ των φαινομζνων αυτϊν ςτθν τεχνολογία. 

 

 

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάηονται προβλιματα επίπεδθσ παραμόρφωςθσ μζςα ςτα 

πλαίςια τθσ ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ και προςομοιϊνονται αντίςτοιχα 

πειραματικά αποτελζςματα φαινομζνων κλίμακασ. Αρχικά εξετάηεται το 

αξονοςυμμετρικό πρόβλθμα τθσ οπισ γεϊτρθςθσ (borehole), το οποίο επιλφεται με 

τρεισ διαφορετικζσ μεκόδουσ (ολοκλθρωμζνθ λφςθ του προβλιματοσ ςυνοριακϊν 

τιμϊν, χριςθ κεωριματοσ Ru-Aifantis, χριςθ μιγαδικϊν ςυναρτιςεων) για διάφορα 

καταςτατικά μοντζλα BE. Συνάγεται ότι οι μικρζσ οπζσ είναι πιο ανκεκτικζσ από τισ 

μεγάλεσ για γεωμετρικά όμοιεσ διατάξεισ ι δοκίμια. Στθν ςυνζχεια εξετάηεται 

αναλυτικά το πρόβλθμα του χονδρόπαχου κυλινδρικοφ αγωγοφ υπό εςωτερικι και 

εξωτερικι πίεςθ, και ςυμπεραίνεται πάλι ότι οι μικρότεροι κυλινδρικοί αγωγοί είναι 

πιο ανκεκτικοί. Στο τζλοσ του κεφαλαίου γίνεται ςφγκριςθ και μοντελοποίθςθ 

πειραματικϊν δεδομζνων, που προζρχονται από δοκιμζσ ςε κυλινδρικά δοκίμια με 

οπι υπό εξωτερικι πίεςθ, με κεωρθτικά αποτελζςματα, τθσ BE για το πρόβλθμα 

αυτό. 

 

Στο Κεφάλαιο 5 χρθςιμοποιείται ζνα διαφορετικό μοντζλο ελαςτικότθτασ 

ανωτζρασ τάξθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων επίπεδθσ τάςθσ. Εξετάηεται το 

πρόβλθμα τθσ λεπτισ πλάκασ με κυκλικι οπι που υπόκειται ςε ομοιόμορφο 

κλιπτικό πεδίο. Ακολουκεί το πρόβλθμα τθσ λεπτισ πλάκασ με κυκλικι οπι που 

καταπονείται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό και γίνεται ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ BE με τθν μικροπολικι κεωρία (micropolar theory) και τθν κεωρία ηεφγουσ- 

τάςθσ (couple-stress theory), οι οποίεσ βαςίηονται μεταξφ των άλλων, ςτθν 

ειςαγωγι αςφμμετρου ταςικοφ τανυςτι. Κατά τθν επίλυςθ των παραπάνω 

προβλθμάτων εξετάηεται επίςθσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων λφςεων ςτθν ερμθνεία 

αντιςτοίχων φαινομζνων κλίμακασ και ςυμπεραίνεται ότι οι μικρζσ οπζσ είναι πιο 

ανκεκτικζσ από τισ μεγάλεσ. Το κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν μοντελοποίθςθ 

πειραματικϊν δεδομζνων που προκφπτουν από δοκιμζσ μονοαξονικοφ εφελκυςμοφ 

ςε δοκίμια εξαιρετικά μικρϊν διαςτάςεων που περιζχουν οπι και ςφγκριςι τουσ με 

τθν ΕΑΤ. 

 

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μία ςφντομθ περιγραφι τθσ κεωρίασ του Griffith (1921) 

και ςυγκρίνεται με τθν BE μζςα ςτα πλαίςια του υπολογιςμοφ τθσ εφελκυςτικισ 

αντοχισ ενόσ πορϊδουσ υλικοφ. Και οι δφο κεωρίεσ κεωροφν τθν παραδοχι ότι οι 

κρίςιμεσ μικρο-ατζλειεσ (μικρο-ρωγμζσ, μικρο-πόροι) που οδθγοφν ςτθν αςτοχία 

του υλικοφ ζχουν πολφ μικρότερεσ διαςτάςεισ από το μζγεκοσ του ςϊματοσ ςτο 

οποίο περικλείονται. Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των δφο κεωριϊν προκφπτει 
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μία ποιοτικι αναλογία ςτθν περιγραφι τθσ επίδραςθσ μεγζκουσ ςτθν μθχανικι 

ςυμπεριφορά των υλικϊν. 

 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται θ ποιοτικι ςφγκριςθ του πολυφρακταλικοφ νόμου 

κλίμακασ (multifractal scaling law/ MFSL) του Carpinteri και ςυνεργατϊν με άμεςα 

ςυμπεράςματα τθσ BE. Ραρουςιάηεται ο πολυφρακταλικόσ νόμοσ κλίμακασ κακϊσ 

και κάποιεσ ειςαγωγικζσ ζννοιεσ των μορφοκλαςματικϊν (fractals). Οι δφο κεωρίεσ 

απεικονίηουν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτα φαινόμενα κλίμακασ που 

αφοροφν τθν κλιπτικι αντοχι του υλικοφ. Τα αποτελζςματα των δφο αυτϊν 

κεωριϊν ςυγκρίνονται ςε λογαρικμικά διαγράμματα και ερμθνεφεται το φαινόμενο 

τθσ εξάρτθςθσ τθσ αντοχισ από το μζγεκοσ του δοκιμίου, που ςτθν παροφςα 

προςζγγιςθ αποδίδεται ςτο γεγονόσ τθσ επίδραςθσ τθσ μικροδομισ του υλικοφ 

(ατζλειεσ και ανωμαλίεσ δομισ) κατά τθν αςτοχία. 

 

Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο 8 παρουςιάηονται αναλυτικά τα πειράματα όπου 

πραγματοποιιςαμε κακϊσ εξθγοφνται και αναλφονται όλα τα αποτελζςματα και τα 

ςυμπεράςματα όπου προζκυψαν ςτο τζλοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ, ΑΝΑΛΤΗ 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ  ΘΛΙΨΗ 

 

1.1 Ειςαγωγι  
 

Το ςκυρόδεμα είναι το υλικό που παρουςιάηει τθν ευρφτερθ χριςθ από όλα τα 

υλικά (όχι μόνο τα δομικά) τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και διεκνϊσ, με παγκόςμια 

κατανάλωςθ που ξεπερνά τα 10 διςεκατομμφρια τόνουσ ετθςίωσ και κφκλο 

εργαςιϊν ςτθ χϊρα μασ πολλϊν δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ. Αυτό οφείλεται 

κυρίωσ ςτον εξαιρετικά ευνοϊκό ςυνδυαςμό ιδιοτιτων και κόςτουσ, και ειδικότερα: 

α) ςτθν εξαιρετικι ςυμπεριφορά του υλικοφ ςτο νερό (ακόμα και ςιμερα ςϊηονται 

υδραγωγεία από ςκυρόδεμα ωμαϊκισ εποχισ) και γενικά ςτθν πολφ μεγάλθ 

ανκεκτικότθτά του ςε διάρκεια και ςε περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ, β) ςτθν ευκολία 

με τθν οποία καταςκευζσ από ςκυρόδεμα μορφϊνονται ςε μια τεράςτια ποικιλία 

ςχθμάτων και μεγεκϊν, και γ) ςτο χαμθλό κόςτοσ του, ςτθ μεγάλθ και άμεςθ 

διακεςιμότθτα των ςυςτατικϊν του και ςτθ ςχετικά χαμθλι ενζργεια που 

απαιτείται για τθν παραςκευι του. 

 

 1.2 Δομι του ςκυροδζματοσ 
 

Η δομι του ςκυροδζματοσ (τφποσ, ποςότθτα, μζγεκοσ, ςχιμα και κατανομι των 

διαφόρων φάςεων) είναι εξαιρετικά ανομοιογενισ και περίπλοκθ, και ακόμα και 

ςιμερα δεν ζχουν γίνει πλιρωσ κατανοθτζσ οι ςχζςεισ δομισ-ιδιοτιτων του υλικοφ. 

Ραρόλα αυτά, θ κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ δομισ του ςκυροδζματοσ 

κεωρείται ιδιαίτερα απαραίτθτθ για να εξθγθκοφν οι διάφοροι παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τισ ςθμαντικότερεσ ιδιότθτεσ του (αντοχι, ελαςτικότθτα, ςυςτολι, 

ερπυςμόσ, ρθγμάτωςθ, ανκεκτικότθτα ςε διάρκεια). 

Μία πρϊτθ μακροςκοπικι εξζταςθ του υλικοφ (δθλαδι με γυμνό μάτι, οπότε 

διακρίνονται οι φάςεισ με διαςτάςεισ περίπου μζχρι 0,2 mm) δείχνει ότι το 

ςκυρόδεμα αποτελείται από αδρανι (άμμοσ, χαλίκι, ςκφρα) διαφόρων ςχθμάτων 

και μεγεκϊν που είναι ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ και περιβάλλονται από τον 

ενυδατωμζνο τςιμεντοπολτό, το προϊόν τθσ αντίδραςθσ του νερόυ με το τςιμζντο. 

 

1.3 Αδρανι 
 

Τα αδρανι (που ονομάηονται ζτςι γιατί είναι χθμικά αδρανι προσ το τςιμζντο) 

κακορίηουν κυρίωσ το βάροσ, το μζτρο ελαςτικότθτασ και τθ μεταβολι όγκου του 

ςκυροδζματοσ. Ιδιαίτερα ςθμαντικοί παράγοντεσ για τισ ιδιότθτεσ του 

ςκυροδζματοσ είναι το πορϊδεσ, το ςχιμα και θ υφι των αδρανϊν. Τα ςυλλεκτά 

αδρανι, που προζρχονται απϋ ευκείασ από τθ φφςθ π.χ. με ςυλλογι από ρζμματα, 

είναι γενικά ςτρογγυλόμορφα με λεία επιφάνεια, ενϊ τα κραυςτά αδρανι, που 
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προζρχονται από κραφςθ πετρωμάτων, είναι γενικά κυβόμορφα, γωνιωδι, 

πλακοειδι ι επιμικθ με τραχεία επιφάνεια.  

Με εξαίρεςθ τα περιςςότερα ελαφρά αδρανι με κυψελωτι δομι (π.χ. κίςςθρθ), τα 

αδρανι ζχουν γενικά μεγαλφτερθ αντοχι από τισ άλλεσ φάςεισ του ςκυροδζματοσ, 

γι’ αυτό και δεν επθρεάηουν τθν αντοχι του άμεςα αλλά ζμμεςα, μζςω του 

ςχιματοσ και του μεγζκουσ τουσ. 

 

1.4 Σςιμεντοπολτόσ 
 

Ο τςιμεντοπολτόσ  είναι το προϊόν τθσ αντίδραςθσ του τςιμζντου με νερό. Το 

τςιμζντου τφπου Portland που χρθςιμοποιείται ςτθν Ελλάδα είναι βιομθχανικό 

προϊόν ςε μορφι γκριηοπράςινθσ ςκόνθσ που αποτελείται από κόκκουσ διαςτάςεων 

1-50 μm. Ραραςκευάηεται με άλεςμα ςβϊλων διαμζτρου λίγων εκατοςτϊν ποφ 

λζγονται κλίνκερ με μικρι ποςότθτα προςμίξεων (π.χ. γφψοσ, μθλαϊκι γθ, κθραϊκι 

γθ, ιπτάμενθ τζφρα κ.τ.λ.) 

 

1.5 Μονοαξονικι κλίψθ 
 

Το ςκυρόδεμα αςτοχεί ςε κλίψθ λόγω ανάπτυξθσ και επζκταςθσ ρωγμϊν ςτθ 

μάηα του ςκλθρυμζνου τςιμεντοπολτοφ. Ρολλζσ από τισ ρωγμζσ αυτζσ 

προχπάρχουν ςτθ μεταβατικι ηϊνθ και ενϊνονται με άλλεσ που ςχθματίηονται κατά 

τθν διάρκεια τθσ φόρτιςθσ. Η ςχζςθ τάςθσ-παραμόρφωςθσ του υλικοφ περιγράφει 

γραμμικά ελαςτικι ςυμπεριφορά μζχρι το 30% περίπου τθσ αντοχισ fc, ενϊ κατά το 

αρχικό αυτό ςτάδιο τθσ φόρτιςθσ οι ρωγμζσ τθσ μεταβατικισ ηϊνθσ παραμζνουν ωσ 

ζχουν. Για τάςεισ μεταξφ 30% και 50% τθσ fc οι ρωγμζσ αυτζσ αυξάνονται κάπωσ ςε 

μικοσ, πλάτοσ και αρικμό, χωρίσ να ειςζρχονται ςτον ςκλθρυμζνο τςιμεντοπολτό, 

ενϊ θ καμπφλθ ς-ε γίνεται όλο και περιςςότερο μθ γραμμικι. Για μεγαλφτερεσ 

τάςεισ και μεχρι 0,75fc, που ονομάηεται και κρίςιμθ τάςθ (Chen 1982), θ ρθγμάτωςθ 

επεκτείνεται με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ςτον τςιμεντοπολτό. Μετά τθν κρίςιμθ 

τάςθ το ςφςτθμα γίνεται αςτακζσ, με τθν ζννοια ότι οι παραμορφϊςεισ αυξάνονται 

ςχετικά απότομα, ενϊ οι επιφάνειεσ κραφςθσ τείνουν να γίνουν ςυνεχείσ. Ζτςι, για 

τάςεισ 0,75-0,9 fc θ ςχζςθ ς-ε εμφανίηει βακμιαία αφξθςθ καμπυλότθτασ, ενϊ για 

ακόμθ μεγαλφτερεσ τάςεισ γίνεται ςχεδόν οριηόντια και ακολοφκωσ αποκτά 

αρνθτικι κλίςθ μζχρι τθν τελικι κραφςθ του υλικοφ. Σθμειϊνεται ότι θ κρίςιμθ τάςθ 

αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ παραμορφϊςεων που 

ςχετίηονται με τθν μεταβολι του όγκου του υλικοφ. Ο όγκοσ του υλικοφ μειϊνεται 

ςχεδόν γραμμικά μζχρι τθν κρίςιμθ τάςθ, πζρα από τθν οποία θ μεταβολι όγκου 

αλλάηει πρόςθμο και αυξάνεται με γριγορουσ ρυκμοφσ, λαμβάνοντασ τθν τιμι 

μθδζν όταν θ τάςθ γίνει περίπου ίςθ με fc. Πταν θ κλιπτικι τάςθ ξεπερνά τθν 

κρίςιμθ τιμι, θ ςυμπεριφορά του ςκυροδζματοσ εξαρτάται ςθμαντικά από τθ 

διάρκεια τθσ φόρτιςθσ, λόγω του φαινομζνου του ερπυςμοφ. Ζτςι όταν τα φορτία 

είναι μόνιμα και προκαλοφν ςθμαντικζσ τάςεισ, οι ρωγμζσ τθσ μεταβατικισ ηϊνθσ 
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επεκτείνονται προσ τθ μάηα του τςιμεντοπολτοφ προκαλϊντασ αςτοχία του υλικοφ 

υπό τάςθ που είναι μικρότερθ τθσ μονοαξονικισ αντοχισ ςε βραχυχρόνια φόρτιςθ. 

Για παράδειγμα, τάςθ ίςθ με 0,9fc προκαλεί αςτοχία του υλικοφ μετά από μία ϊρα, 

ενϊ ο αντίςτοιχοσ χρόνοσ για τάςθ 0,75fc είναι περίπου 30 χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΘΕΩΡΙΕ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

 

 2.1 Ο ρόλοσ των κεωριϊν βακμιδϊν ςτθν μθχανικι περιγραφι τθσ 

ςυμπεριφοράσ των υλικϊν 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί ουςιαςτικά μία ςχετικά ολοκλθρωμζνθ απεικόνιςθ 

τθσ κεωρίασ βακμοελαςτικότθτασ όπωσ αυτι ςυνοψίηεται ςτισ εργαςίεσ των 

(Aifantis 1984c, Aifantis 1987, Aifantis 1992, Altan and Aifantis 1997, Aifantis 1999). 

Ππωσ αναφζρεται από τον Aifantis (1992), θ κεωρία βακμιδϊν (gradient theory) 

γενικά χαρακτθρίηεται από τθν ειςαγωγι χωρικϊν παραγϊγων (βακμίδεσ) 

ανωτζρασ τάξθσ ςτισ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ και τθν εμφάνιςθ φαινομενολογικϊν 

ςυντελεςτϊν βακμίδασ (gradient coefficients) οι οποίοι ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν 

μικροδομι του υλικοφ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ περιγραφι 

φαινομζνων που ςχετίηονται άμεςα με αλλθλεπιδράςεισ τθσ μικροδομισ κατά τθν 

διάρκεια τθσ μθχανικισ παραμόρφωςθσ και κραφςθσ των διαφόρων υλικϊν. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τζτοιων φαινομζνων είναι οι επιδράςεισ κλίμακασ 

(size/scale effects), ο εντοπιςμόσ τθσ παραμόρφωςθσ (strain localization) και θ 

μορφογζνεςθ των εξαρμόςεων (dislocation patterning). Τα φαινόμενα αυτά δεν 

είναι δυνατό να περιγραφοφν με βάςθ τισ κλαςικζσ κεωρίεσ ελαςτικότθτασ και 

πλαςτικότθτασ. Οι κεωρίεσ βακμίδασ ςτθν ελαςτικότθτα (ελαςτικότθτα ανωτζρασ 

τάξθσ ι βακμοελαςτικότθτα / gradient elasticity) και ςτθν πλαςτικότθτα 

(πλαςτικότθτα ανωτζρασ τάξθσ ι βακμοπλαςτικότθτα / gradient plasticity) μποροφν 

να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν τροποποιιςεισ των κλαςικϊν κεωριϊν και ζχουν ωσ 

ςκοπό, να καλφψουν το κενό που δθμιουργείται από τθν αδυναμία των κλαςικϊν 

κεωριϊν να ερμθνεφςουν τα παραπάνω φαινόμενα. 

Ππωσ αναφζρεται από τον Aifantis (1996, 1999), θ κεωρία βακμιδϊν ζχει 

ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυνεχοφσ μζςου που ςτο 

παρελκόν κεωροφνταν ανεπίλυτα (Aifantis and Serrin 1983a-b, Aifantis 1984a-c, 

1985, Triantafyllidis and Aifantis 1986, Aifantis 1987, Zbib and Aifantis 1988a, 

Aifantis 1993, 1995). Συγκεκριμζνα, με τθν βοικεια των κεωριϊν βακμιδϊν ζχει 

καταςτεί δυνατι, θ περιγραφι ηωνϊν διάτμθςθσ ςε υλικά που παρουςιάηουν 

μαλακτοποίθςθ (softening), θ ερμθνεία μορφογενζςεων εξαρμόςεων (dislocations 

patterns) και φαινομζνων κλίμακασ, κακϊσ επίςθσ και θ εξάλειψθ του απειριςμοφ 

τθσ παραμόρφωςθσ ςτα άκρα ρωγμϊν και ςε πυρινεσ εξαρμόςεων. Ζχουν επιλυκεί 

επίςθσ προβλιματα που ςχετίηονται με τθν φπαρξθ μικροκενϊν και άλλων 

μικροατελειϊν ςε ςτερεά ςϊματα, ςε ςυγκεντρϊςεισ τάςεων γφρω από κυκλικά 

ανοίγματα και αγωγοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν χθμικι και καταςκευαςτικι 

βιομθχανία. Για τθν περιγραφι των παραπάνω φαινομζνων και ςτα πλαίςια τθσ 

κεωρίασ του ςυνεχοφσ μζςου, απαιτείται θ ειςαγωγι μιασ χαρακτθριςτικισ 

κλίμακασ εςωτερικοφ μικουσ (internal length scale) του υλικοφ ςτισ καταςτατικζσ 

εξιςϊςεισ. Το εςωτερικό μικοσ που διακρίνει τα μεταλλικά υλικά είναι θ 
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πλεγματικι απόςταςθ θ οποία όμωσ δεν υπειςζρχεται άμεςα ςτισ καταςτατικζσ 

εξιςϊςεισ των κλαςικϊν κεωριϊν (π.χ. κλαςικι ελαςτικότθτα, κλαςικι 

πλαςτικότθτα), οι οποίεσ ζτςι δεν επαρκοφν για τθν εξιγθςθ τθσ πλθκϊρασ ηωνϊν 

και μορφϊν παραμόρφωςθσ (deformation patterns) που παρατθροφνται ςε 

διάφορεσ κλίμακεσ, αρχίηοντασ από νανόμετρα (εξαρμόςεισ) και μικρόμετρα (ηϊνεσ 

ολίςκθςθσ / slip bands) και φτάνοντασ ςε χιλιοςτά (ηϊνεσ διάτμθςθσ / shear bands) 

και εκατοςτά (λαιμϊςεισ / necks). Οι κλαςικζσ κεωρίεσ δεν εμπλζκουν καμιά 

πλθροφορία ςχετικά με μθ-τοπικζσ αλλθλεπιδράςεισ του υλικοφ ι με 

αλλθλεπιδράςεισ γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν και μικροδομισ του δοκιμίου, με 

αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ πρόβλεψθ και περιγραφι των παραπάνω 

ανομοιογενειϊν και φαινομζνων μορφογζνεςθσ αςτακειϊν κακϊσ επίςθσ και των 

αντίςτοιχων φαινομζνων κλίμακασ. Αντίκετα, οι κεωρίεσ βακμιδϊν ειςάγουν 

εςωτερικζσ κλίμακεσ μικουσ ςτθν καταςτατικι περιγραφι τθσ μθχανικισ 

ςυμπεριφοράσ των υλικϊν μζςω των επιπρόςκετων όρων βακμίδασ και των 

αντίςτοιχων φαινομενολογικϊν ςυντελεςτϊν. Οι αντίςτοιχεσ μερικζσ διαφορικζσ 

εξιςϊςεισ που προκφπτουν οδθγοφν ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν 

με επιπρόςκετεσ οριακζσ ςυνκικεσ των οποίων θ λφςθ επιτρζπει ςυμπεράςματα 

για τοπικά χαρακτθριςτικά των ηωνϊν παραμόρφωςθσ και φαινόμενα κλίμακασ. 

 2.2 Ιςτορικι αναδρομι των κεωριϊν ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ 

Ππωσ αναφζρεται ςε πρόςφατθ αναςκόπθςθ τθσ βακμοελαςτικότθτασ από τουσ 

Altan και Aifantis (1997) οι κεωρίεσ ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ ζχουν προτακεί 

από τισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα, π.χ. ςυνεχζσ του Cosserat, κεωρία τάςθσ-

ηεφγουσ (couple-stress theory), ελαςτικότθτα ανωτζρασ τάξθσ (gradient elasticity), 

με ςκοπό να περιγράφουν τθν επίδραςθ τθσ μικροδομισ ςτθν μθχανικι 

ςυμπεριφορά των υλικϊν (Truesdell and Toupin 1960, Truesdell and Noll 1965, 

Eringen 1976). 

Μολονότι, θ βαςικι ιδζα τθσ ειςαγωγισ βακμιδϊν μετατόπιςθσ ανωτζρασ τάξθσ 

ςτθν ςυνάρτθςθ τθσ ενζργειασ παραμόρφωςθσ ανικει ςτουσ Bernoulli και Euler 

(από τον 18° αιϊνα), εντοφτοισ δεν προςζλκυςε το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων 

για μακρφ χρονικό διάςτθμα. Μετά τον Voigt (1887,1894), ο οποίοσ ςυηιτθςε τον 

ρόλο των βακμιδϊν περιςτροφισ ανωτζρασ τάξθσ (rotation gradients) ςτθν 

ελαςτικότθτα, οι αδελφοί Cosserat (1909) παρουςίαςαν τθν πρϊτθ ςυςτθματικι 

χριςθ βακμιδϊν περιςτροφισ ςε ςυνδυαςμό με αντίςτοιχεσ τάςεισ-ηεφγουσ 

(couple-stresses). Οι αδελφοί Cosserat ειςιγαγαν ζνα γενικευμζνο ςυνεχζσ μζςο 

κάκε ςθμείο του οποίου ζχει 6 βακμοφσ ελευκερίασ (3 μετατοπίςεισ και 3 

περιςτροφζσ) ςε αντιςτοιχία με τθν δυναμικι ακάμπτων ςωμάτων. Αυτι θ αρχι, 

που ιταν ιδθ γνωςτι ςε διάφορεσ κεωρίεσ ράβδων και κελυφϊν, επεκτάκθκε με 

αυςτθρι διατφπωςθ ςτα τριςδιάςτατα ςυνεχι μζςα. Το νζο χαρακτθριςτικό αυτισ  

τθσ κεωρίασ ιταν θ εμφάνιςθ των τάςεων-ηεφγουσ ςτισ εξιςϊςεισ τθσ κίνθςθσ. Ωσ 

ςυνζπεια τθσ κεωρίασ Cosserat, ο τανυςτισ τθσ τάςθσ δεν ιταν πλζον ςυμμετρικόσ 

όπωσ ςτθν κλαςικι κεωρία ελαςτικότθτασ (τχy‡τyχ). Για περιςςότερο από 50 χρόνια 
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δεν είχε εκδθλωκεί κανζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ νζεσ αυτζσ ζννοιεσ τθσ 

μθχανικισ του ςυνεχοφσ μζςου, μζχρι τθν ανακεϊρθςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ 

μθχανικισ του ςυνεχοφσ μζςου από τον Truesdell και τθ ςχολι του ςτα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1950. 

Ιδιαίτερα, ο Toupin (1962), παριγαγε τισ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ για 

πεπεραςμζνθ παραμόρφωςθ πλιρωσ ελαςτικϊν υλικϊν. Ανακεϊρθςε επίςθσ, τθ 

κεωρία ελαςτικϊν υλικϊν 2ου βακμοφ, δθλ. ελαςτικϊν υλικϊν των οποίων θ 

πυκνότθτα ενζργειασ παραμόρφωςθσ (strain energy density) είναι ςυνάρτθςθ των 

χωρικϊν παραγϊγων 1θσ και 2ασ τάξθσ του πεδίου μετατόπιςθσ, και διόρκωςε τθν 

ςχζςθ για τισ τάςεισ-ηεφγουσ που είχε δοκεί παλαιότερα από τουσ Truesdell and 

Toupin (1960), επιςθραίνοντασ ότι το ςυνεχζσ του Cosserat ιταν μία ειδικι 

υποομάδα των ελαςτικϊν υλικϊν 2ου βακμοφ. Μελζτθςε επίςθσ τθν διάδοςθ 

επίπεδων κυμάτων ιχου ςε ςυνεχζσ του Cosserat. 

Οι Mindlin και Tiersten (1962), παρουςίαςαν μία ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ ςτθ 

παραγωγι πεπεραςμζνων και γραμμικϊν εξιςϊςεων για το ςυνεχζσ του Cosserat. 

Ρεραιτζρω, επζκτειναν πολλά από τα κλαςικά αποτελζςματα ςε κεωριματα 

μοναδικότθτασ (uniqueness theorems), ταςικζσ ςυναρτιςεισ (stress functions), 

κεμελιϊδεισ λφςεισ, μετάδοςθ επίπεδων κυμάτων (ζδειξαν ότι τα διαδιδόμενα 

κφματα ςυνοδεφονται με μθ-διαδιδόμενα κφματα ςτο ςυνεχζσ του Cosserat), 

ςυγκεντρϊςεισ τάςεων, τάςεισ γφρω από ςφαιρικζσ ι κυλινδρικζσ κοιλότθτεσ οι 

οποίεσ βρίςκονται εντόσ απείρου ςϊματοσ, περιοχζσ μεγάλων παραμορφϊςεων 

κλπ. Ο Mindlin (1965), διατφπωςε μία γραμμικι κεωρία για ζνα ελαςτικό ςτερεό 

του οποίου θ πυκνότθτα ενζργειασ παραμόρφωςθσ είναι ςυνάρτθςθ εκτόσ τθσ 

ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ (strain) και των βακμιδϊν 1θσ και 2θσ τάξθσ αυτισ. 

Ζδειξε ότι θ δφναμθ ςυνοχισ και θ επιφανειακι τάςθ περιλαμβάνονται ενδογενϊσ 

ςε αυτι τθν κεωρία. Ραρουςίαςε επίςθσ μία ακριβι λφςθ για τον προςδιοριςμό τθσ 

ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ και επιφανειακισ τάςθσ που αφοροφν τον διαχωριςμό 

ενόσ ςτερεοφ κατά μικοσ ενόσ επιπζδου και τθν ςυνζκρινε με αντίςτοιχα 

αποτελζςματα που προκφπτουν από ζνα ανάλογο πλεγματικό μοντζλο. 

Ο Korteweg (1901), διατφπωςε μία καταςτατικι εξίςωςθ για τον τανυςτι τθσ 

τάςθσ ενόσ ρευςτοφ χωρίσ ιξϊδεσ, θ οποία περιείχε βακμίδεσ πυκνότθτασ, με ςκοπό 

να μοντελοποιιςει τριχοειδι φαινόμενα (fluid capilarity effect). Μια κεωρία τφπου 

Korteweg προτάκθκε και χρθςιμοποιικθκε από τουσ Aifantis και Serrin (1983a-b) 

για τθν ανάλυςθ τθσ δομισ διεπιφανειϊν υγροφ-ατμοφ και τθν ιςχφ ι μι του 

κανόνα του Maxwell για προβλιματα αλλαγισ φάςθσ. Υποκινοφμενοι από τθν 

επιτυχία τθσ παραπάνω προςζγγιςθσ ςε προβλιματα διεπιφάνειασ ρευςτϊν, οι 

Triantafylidis και Aifantis (1986) διατφπωςαν μία μθ-γραμμικι κεωρία για 

υπερελαςτικά υλικά που εμφανίηουν μαλακτοποίθςθ (softening) προςκζτοντασ τθν 

δεφτερθ βακμίδα τθσ παραμόρφωςθσ ςτθν ςυνάρτθςθ τθσ ενζργειασ 

παραμόρφωςθσ με ςκοπό να αναλφςουν τθν ςυμπεριφορά τθσ παραμόρφωςθσ 

πριν και μετά τον εντοπιςμό τθσ. Ππωσ ζδειξαν, το μζγεκοσ και θ διεφκυνςθ των 
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εντοπιςμζνων ηωνϊν παραμόρφωςθσ είναι δυνατόν να προςδιοριςτοφν. Αυτό 

οφείλεται τόςο ςτθν φπαρξθ μιασ κλίμακασ εςωτερικοφ μικουσ μζςω των όρων 

ανϊτερθσ τάξθσ, όςο και ςτθ διατιρθςθ τθσ ελλειπτικότθτασ των διαφορικϊν 

εξιςϊςεων ςε θμιςτατικά (quasistatic) προβλιματα, ι τθσ υπερβολικότθτασ τουσ ςε 

δυναμικά, ςε αντίκεςθ με τα κλαςικά μοντζλα. 

Αργότερα, οι Bardenhagen και Triantafyllidis (1994) και οι Leroy και Molinary 

(1993) μελζτθςαν τθν παραγωγι κεωριϊν βακμιδϊν από πλεγματικά μοντζλα 

(εξάγοντασ ςυγχρόνωσ τισ αντίςτοιχεσ εκφράςεισ για τουσ ςυντελεςτζσ βακμιδϊν) 

και τθν εξζλιξθ μορφϊν ι δομϊν παραμόρφωςθσ (deformation patterns) μετά από 

ςθμείο διακλάδωςθσ τθσ ομογενοφσ παραμόρφωςθσ (homogeneous strain 

bifurcation). Επίςθσ, οι Fosdick και Zhang (1993) χρθςιμοποίθςαν μια μθ- κυρτι 

(nonconvex) ςυνάρτθςθ για τθν πυκνότθτα ενζργειασ παραμόρφωςθσ και 

ςυμπζραναν ότι για τθ μοντελοποίθςθ ανομοιογενοφσ ςτρζψθσ είναι απαραίτθτθ θ 

φπαρξθ μθ-τοπικισ (nonlocal) εξάρτθςθσ ι εξάρτθςθσ από βακμίδεσ 

παραμόρφωςθσ ανϊτερθσ τάξθσ. 

Η γραμμικοποιθμζνθ μορφι του προαναφερόμενου μοντζλου των Triantafyllidis 

και Aifantis (1986) χρθςιμοποιικθκε από τον Aifantis και ςυνεργάτεσ για τθν 

εξάλειψθ του “απειριςμοφ” τθσ παραμόρφωςθσ ςε προβλιματα εξαρμόςεων 

(Gutkin and Aifantis 1996, 1997) και ρωγμϊν (Altan and Aifantis 1992, 1997, Ru and 

Aifantis 1993a, Unger and Aifantis 1995), κακϊσ και για τθν εξάλειψθ τθσ 

“αςυνζχειασ” τθσ παραμόρφωςθσ ςε προβλιματα ελαςτικϊν διεπκρανειϊν (Aifantis 

1996, 1999) και τθν ποιοτικι περιγραφι επιδράςεων μεγζκουσ (π.χ. Aifantis 1996, 

Efremidis et al 1998). Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκε για τθν πρόβλεψθ του είδουσ των 

εμφανιηόμενων κυμάτων και των αντιςτοίχων ιδιοςυχνοτιτων κατά τθ διαμικθ 

δόνθςθ ράβδου (Altan and Aifantis 1997, Altan et al 1996), όπωσ και για τθ μελζτθ 

τθσ διάδοςθσ επίπεδων κυμάτων ςε άπειρο μζςο (Altan and Aifantis 1997) και το 

μονοαξονικό εφελκυςμό ομοιόμορφθσ ράβδου (Altan and Aifantis 1997, Altan et al 

1996). Οι Altan και Aifantis (1997) ζδειξαν ότι αυτι θ κεωρία ςχετίηεται άμεςα με 

μοντζλα μθ-τοπικισ (nonlocal) ελαςτικότθτασ κακϊσ και με τθ κεωρία μιγμάτων 

(theory of mixtures) των αλλθλοεπιδρϊντων (interacting or superimposed) ςυνεχϊν 

μζςων. Επίςθσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ ειδικι περίπτωςθ τθσ κεωρίασ του Mindlin 

(1964), μολονότι δεν χρθςιμοποιοφνται ανϊτερθσ τάξθσ τάςεισ ςυηευγμζνεσ με τισ 

ανϊτερθσ τάξθσ βακμίδεσ παραμόρφωςθσ. 

Οι Ru και Aifantis (1993b) τροποποίθςαν τθν παραπάνω κεωρία ειςάγοντασ τθ 

Λαπλαςιανι του τανυςτι τθσ τάςθσ ςτθν καταςτατικι εξίςωςθ τάςθσ - ανθγμζνθσ 

παραμόρφωςθσ. Το μοντζλο αυτό εφαρμόςτθκε για τθν εξάλειψθ του “απειριςμοφ” 

τθσ τάςθσ, παραμόρφωςθσ και ελαςτικισ ενζργειασ ςε προβλιματα εξαρμόςεων 

και ρωγμϊν (Ru and Aifantis 1993b). Με βάςθ τα αδθμοςίευτα αυτά αποτελζςματα 

των Ru και Aifantis, οι Gutkin και Aifantis (1996, 1997, 1999b, 2000) παριγαγαν 

λφςεισ για εξαρμϊςεισ κοχλία (screw) και ακμισ (edge) ςτισ οποίεσ οι τάςεισ δεν 

απειρίηονται.    
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Ρρόςφατα, ο Vardoulakis και ςυνεργάτεσ (Vardoulakis and Sulem 1995, 

Vardoulakis et al 1996) πρότειναν μια κεωρία ανιςότροπθσ βακμοελαςτικότθτασ, θ 

οποία αποτελεί γενίκευςθ του μονοδιάςτατου μοντζλου του Casal (1961) ςτισ τρεισ 

διαςτάςεισ και ειδικι περίπτωςθ τθσ γενικευμζνθσ κεωρίασ ελαςτικότθτασ με 

μικροδομι του Mindlin (1964). Συγκεκριμζνα, τροποποίθςαν τθν κλαςικι εξίςωςθ 

τθσ πυκνότθτασ ενζργειασ παραμόρφωςθσ προςκζτοντασ δυο όρουσ βακμιδϊν 

ανϊτερθσ τάξθσ. Ο πρϊτοσ όροσ είναι ανάλογοσ με αυτόν τθσ προαναφερόμενθσ 

κεωρίασ των Aifantis και ςυνεργατϊν (Altan and Aifantis 1997, Gutkin and Aifantis 

1996, 1997, Altan and Aifantis 1992, Ru and Aifantis 1993a, Unger and Aifantis 1995, 

Aifantis 1996, Altan et al 1996, Efremidis et al 1998) και ςχετίηεται με μεταβολζσ τθσ 

ενζργειασ ανά μονάδα όγκου. Αντίκετα, ο δεφτεροσ όροσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει 

τθν κλίςθ του τανυςτι ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ πολλαπλαςιαςμζνθ με ζνα 

χαρακτθριςτικό διάνυςμα κατεφκυνςθσ (director), αντιπροςωπεφει ελεφκερθ 

επιφανειακι ενζργεια και είναι υπεφκυνοσ για τθν ανιςοτροπία του υλικοφ. Η 

κεωρία αυτι, θ οποία περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτθν επόμενθ 

παράγραφο, ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν εξάλειψθ του “απειριςμοφ” τθσ 

παραμόρφωςθσ ςε προβλιματα ρωγμϊν (Vardoulakis et al 1996, Exadaktylos et al 

1996, Exadaktylos 1998), και για τθν περιγραφι επιφανειακϊν αςτακειϊν ςε 

ιςότροπουσ θμιχϊρουσ (Exadaktylos and Vardoulakis 1998, Georgiadis and 

Vardoulakis 1998, Georgiadis et al 2000) και επιδράςεων μεγζκουσ ςε δοκιμζσ 

κάμψθσ (Vardoulakis et al 1998). 

2.3 Θεωρία ελαςτικότθτασ με βακμίδεσ τροπισ ανωτζρασ τάξθσ 

Η πιο απλι μορφι τθσ κεωρίασ βακμοελαςτικότθτασ βαςίηεται ςτθν 

τροποποίθςθ τθσ κλαςικισ εξίςωςθσ τάςθσ-παραμόρφωςθσ ςij = λεκκδij + 2μεij, για 

ιςότροπο γραμμικά ελαςτικό υλικό, προςκζτοντασ ζναν όρο ανϊτερθσ τάξθσ τθσ 

μορφισ 

Σij = λεkkδί; + 2μεij - c 
2 (= λεkkδί; + 2μεij )   (2.3.1) 

όπου ςij, εij είναι οι τανυςτζσ τθσ τάςθσ και τθσ τροπισ, αντίςτοιχα, λ, μ οι ελαςτικζσ 

ςτακερζσ του Lame δij , το δζλτα του Kronecker (ο μοναδιαίοσ τανυςτισ),  2 ο 

Λαπλαςιανόσ τελεςτισ και c ο ςυντελεςτισ βακμίδασ ο οποίοσ αποτελεί και τθ 

μοναδικι μθ-κλαςικι ςτακερά τθσ τροποποιθμζνθσ κεωρίασ. Η ςτακερά αυτι 

μπορεί να κεωρθκεί ότι ποςοτικοποιεί τθν επίδραςθ τθσ ανομοιογζνειασ 

παραμόρφωςθσ ςτθν τιμι τθσ τάςθσ. Σθμειϊνεται ότι εκτιμιςεισ τθσ τιμισ του 

ςυντελεςτι c ζχουν λθφκεί με ςφγκριςθ των εξιςϊςεων διάδοςθσ κφματοσ μεταξφ 

του βακμοελαςτικοφ μοντζλου τθσ εξίςωςθσ (1.3.1) και ενόσ αντίςτοιχου διακριτοφ 

μοντζλου δυναμικισ πλζγματοσ (lattice dynamics), οπότε βρζκθκε ότι Vc = 0.25e/, 

όπου d θ παράμετροσ πλζγματοσ (Altan and Aifantis 1992). Ανάλογεσ εκτιμιςεισ 

μποροφν να γίνουν κατά τθ μοντελοποίθςθ πειραματικϊν δεδομζνων, π.χ. 

επιδράςεων μεγζκουσ, όπωσ αναλφεται ςτα επόμενα κεφάλαια. Ο Mindlin (1965), 

ζχει ςθμειϊςει ότι θ επιφανειακι τάςθ ςτα ςτερεά ςϊματα ςυνδζεται με τθν 
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δεφτερθ παράγωγο τθσ ογκομετρικισ ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ. Δεδομζνου ότι, θ 

επιφανειακι τάςθ είναι μετριςιμθ ποςότθτα, ςυνεπάγεται ότι και ο ςυντελεςτισ 

βακμίδασ c μπορεί να υπολογιςτεί με τθν βοικεια των μετριςεων τθσ 

επιφανειακισ τάςθσ. Η ελαςτικότθτα ανωτζρασ τάξθσ που περιγράφεται από τθν 

ςχζςθ (1.3.1) διαφζρει από τθ κεωρία τάςθσ-ηεφγουσ ι άλλεσ κεωρίεσ ςυνεχοφσ 

μζςου του Cosserat διότι οι βακμίδεσ παραμόρφωςθσ ανωτζρασ τάξθσ 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν τροποποίθςθ τθσ καταςτατικισ ζκφραςθσ των 

τάςεων, ενϊ απουςιάηουν οι τάςεισ ανωτζρασ τάξθσ, όπωσ είναι οι τάςεισ-ηεφγουσ 

(couple-stresses). Ωσ εκ τοφτου, θ παροφςα κεωρία διατθρεί τθν κλαςικι 

ςυμμετρικι μορφι για τον τανυςτι τθσ τάςθσ ςε αντίκεςθ με τισ προαναφερόμενεσ 

κεωρίεσ τάςεων ηεφγουσ, όπου ο τανυςτισ τθσ τάςθσ είναι μθ- ςυμμετρικόσ. 

Η παροφςα ειδικι μορφι ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

γραμμικοποίθςθ τθσ μθ-γραμμικισ κεωρίασ ανϊτερθσ τάξθσ που προτάκθκε από 

τουσ Triantafylidis και Aifantis (1986) με ςκοπό να ερμθνευτεί θ εμφάνιςθ και θ 

ανάπτυξθ ηωνϊν διάτμθςθσ κατά τθν εξαςκζνιςθ (softening) υπερελαςτικϊν 

υλικϊν. Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ είναι ότι όταν το διάνυςμα ζλξθσ 

(traction) προδιαγράφεται ςε όλο το ςφνορο ενόσ ςϊματοσ τότε το ταςικό πεδίο 

ταυτίηεται με αυτό που δίνει θ κλαςικι γραμμικι ελαςτικότθτα κατά τθν επίλυςθ 

του αντίςτοιχου προβλιματοσ ςυνοριακϊν τιμϊν. (Altan and Aifantis 1992, Ru and 

Aifantis 1993a). 

Η παραπάνω χαρακτθριςτικι ιδιότθτα, γίνεται εμφανισ ςτθν γενικότθτά τθσ ςτθν 

εργαςία των Ru and Aifantis (1993a), όπου παρουςιάηεται μία απλοποίθςθ τθσ 

επίλυςθσ του προβλιματοσ τθσ ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ με τθν βοικεια των 

λφςεων τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ. Συγκεκριμζνα, αποδεικνφεται ότι ιςχφει θ 

ςχζςθ, 

(1 - c 2) u = u0, (2.3.2)  

θ οποία ςυνδζει το πεδίο μετατόπιςθσ u τθσ βακμοελαςτικότθτασ με το πεδίο 

μετατόπιςθσ «° τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ για το ίδιο πρόβλθμα ςυνοριακϊν 

τιμϊν. Συνεπϊσ, θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ςυνοριακϊν τιμϊν ανάγεται ςτθν 

επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ (2.3.2). Σθμειϊνεται επίςθσ ότι θ εξίςωςθ (2.3.1) ζχει 

χρθςιμοποιθκεί από τουσ Altan and Aifantis (1992) για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ ρωγμισ τφπου III χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι μεταςχθματιςμοφ 

Fourier, κακϊσ επίςθσ και από τουσ Ru and Aifantis (1993a) για τθν επίλυςθ 

ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν ςτθν ελαςτικότθτα (προβλιματα 

ρωγμϊν και διεπιφανειϊν). 

Η βαςικι διαφοροποίθςθ τθσ καταςτατικισ ςχζςθσ (2.3.1) από τθν κλαςικι, 

οφείλεται ςτθν φπαρξθ παραγϊγων ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ δεφτερθσ τάξθσ. Ασ 

υποτεκεί ότι ζνα μονοδιάςτατο ελαςτικό ςϊμα (π.χ. ελατιριο) παραμορφϊνεται 

λίγο προσ τα δεξιά (ςτθν κατεφκυνςθ +χ) ι προσ τα αριςτερά (ςτθν κατεφκυνςθ -χ). 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ εμφανίηεται μια δφναμθ επαναφοράσ και όπωσ και ςτθν 
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κλαςικι ελαςτικότθτα απαιτείται το μζτρο τθσ να είναι το ίδιο και ςτισ δφο 

κατευκφνςεισ. Για να ιςχφει αυτό κα πρζπει ςτθν καταςτατικι εξίςωςθ να 

εμφανίηονται όροι άρτιασ τάξθσ λόγω τθσ παραπάνω ςυμμετρίασ. Η πρακτικι 

ειςαγωγισ παραγϊγων ανϊτερθσ τάξθσ ςτθν καταςτατικι εξίςωςθ Σij = λεkkδί; + 2μεij   

μπορεί να δικαιολογθκεί ποιοτικά με το ακόλουκο επιχείρθμα. Το χαρακτθριςτικό 

τθσ κλαςικισ ελαςτικισ κεωρίασ όπου ιςχφει θ καταςτατικι εξίςωςθ είναι ότι, αν 

είναι γνωςτι θ τιμι του εij ςε ζνα μόνο ςθμείο του χϊρου- ςϊματοσ τότε μπορεί να 

υπολογιςτεί θ τιμι του ςij για το ςθμείο αυτό χωρίσ να απαιτείται καμία άλλθ 

πλθροφορία για τισ τάςεισ και τισ παραμορφϊςεισ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο του 

ςϊματοσ. Η κλαςικι κεωρία ελαςτικότθτασ είναι μια τοπικι (local) κεωρία. Υπάρχει 

μια αντιςτοιχία ζνα προσ ζνα, μεταξφ τάςθσ-παραμόρφωςθσ και γνϊςθ τθσ μιασ 

από τισ δφο αυτζσ ποςότθτεσ ςε κάποιο ςθμείο κακορίηει πλιρωσ τθν άλλθ ςτο ίδιο 

ςθμείο, ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςθ ςτα γειτονικά ςθμεία. Στθν ελαςτικότθτα 

ανωτζρασ τάξθσ (π.χ. βακμοελαςτικότθτα) το παραπάνω δεν ιςχφει, διότι αυτι είναι 

μθ-τοπικι (non-local) κεωρία. Ζςτω ότι είναι γνωςτι θ τιμι του εij ςε κάποιο ςθμείο 

του χϊρου. Η πλθροφορία αυτι και μόνο δεν είναι ικανι για γίνει εκτίμθςθ τθσ 

τιμισ του ςij. Αν είναι γνωςτι θ τιμι του εij ςε κάποιο γειτονικό ςθμείο μπορεί να 

υπολογιςτεί θ τιμι τθσ 1θσ παραγϊγου του εij , αλλά δεν μπορεί να υπολογιςτεί θ 

τιμι τθσ 2θσ παραγϊγου του εij και ςυνεπϊσ θ επίδραςι τθσ ςτθν τιμι τθσ τάςθσ. 

Για τον λόγο αυτό είναι ανάγκθ, ςε μία πρϊτθ προςζγγιςθ, να υπολογιςτεί θ 

Λαπλαςιανι του εij. Για αυτόν τον λόγο χρειάηονται τρία τουλάχιςτον γειτονικά 

ςθμεία ςτα οποία να είναι γνωςτι θ τιμι του εij, για να μπορεί να εκτιμθκεί 

(προςεγγιςτικά) θ τιμι του ςij. 

Η κλαςικι ελαςτικότθτα κεωρεί ότι θ ακτίνα δράςθσ των ενδο-μοριακϊν 

δυνάμεων ορίηεται αποκλειςτικά και μόνο από τθν πλεγματικι ςτακερά. Στθν 

ελαςτικότθτα ανωτζρασ τάξθσ μποροφν να περιγραφοφν φαινόμενα όπου αυτι θ 

κεϊρθςθ δεν ιςχφει και οι μοριακζσ δυνάμεισ ζχουν κάποια μθ αγνοιςιμθ εμβζλεια 

(Κοςμίδθσ 2002). Για παράδειγμα, οι επιπλζον όροι ςτθν βακμοελαςτικότθτα του 

τφπου τθσ εξίςωςθσ (2.3.1) μποροφν να αποδοκοφν ςε περιοριςμζνου τφπου 

(nearest neighbor) αλλθλοεπιδράςεισ. Ζτςι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοκεί μια 

ποιοτικι μικροςκοπικι ερμθνεία του ςυντελεςτι βακμίδασ c, ο οποίοσ είναι μζτρο 

τθσ εμβζλειασ αυτϊν των δυνάμεων. Ππωσ αναφζρκθκε, ο ςυντελεςτισ βακμίδασ c 

αποτελεί μζτρο τθσ επίδραςθσ τθσ ανομοιογζνειασ τθσ παραμόρφωςθσ ςτθν τιμι 

τθσ τάςθσ. Γενικά μπορεί να ειπωκεί ότι, οι ανϊτερθσ τάξθσ όροι επιχειροφν να 

λάβουν υπόψθ τουσ μθ-τοπικζσ αλλθλεπιδράςεισ των υπομονάδων του υλικοφ (π.χ. 

κρυςταλλοδομισ, εγκλειςμάτων (inclusions), κόκκων (grains), κλπ.), ςτα πλαίςια τθσ 

μεκοδολογίασ του ςυνεχοφσ μζςου και ειςάγουν καταςτατικζσ κλίμακεσ εςωτερικοφ 

μικουσ οι οποίεσ μποροφν να ςυςχετιςτοφν με κάποιο χαρακτθριςτικό μικοσ τθσ 

μικροδομισ (π.χ. το μζγεκοσ των κόκκων). Ζτςι, για παράδειγμα, κακίςταται δυνατι 

θ περιγραφι και μοντελοποίθςθ φαινομζνων κλίμακασ, όπωσ κα ςυηθτθκεί ςτο 

επόμενο κεφάλαιο. Τζτοια φαινόμενα παρουςιάηουν ανανεωμζνο ενδιαφζρον τα 

τελευταία χρόνια, εξαιτίασ τθσ άμεςθσ ςχζςθσ τουσ με το βαςικό ερϊτθμα τθσ 
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γεφφρωςθσ διαφόρων κλιμάκων μικουσ και τθ μεταφορά αποτελεςμάτων από τθν 

εργαςτθριακι κλίμακα ςτθν πραγματικι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Κατά το ςχεδιαςμό μιασ καταςκευισ ι διεργαςίασ, είναι ςφνθκθσ, λόγω 

μεγάλου κόςτουσ και ςχετικϊν κινδφνων, θ εκτζλεςθ πειραμάτων χρθςιμοποιϊντασ 

τα ίδια υλικά και τισ ίδιεσ ςυνκικεσ (π.χ. κερμοκραςία, πίεςθ, κλπ.) ςε ζνα πρότυπο 

γεωμετρικά όμοιο αλλά μικρότερο ςε διαςτάςεισ μοντζλο. Κατά τθν διαδικαςία 

αυτι υπειςζρχονται φαινόμενα κλίμακασ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτουσ 

κανόνεσ "ομοιότθτασ" και "ςχεδιαςμοφ" κατά τθν μεταφορά των διαφόρων 

ςυμπεραςμάτων από τθν εργαςτθριακι ςτθν φυςικι κλίμακα. Ειδικι περίπτωςθ 

αποτελοφν τα "μοντζλα αναπαράςταςθσ" (replica models), όπου οι εργαςτθριακισ 

(μικρισ) κλίμακασ δοκιμζσ γίνονται με ακριβϊσ τα ίδια υλικά και ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ 

όπωσ ςτθν φυςικι (μεγάλθ) κλίμακα. Εάν θ μθχανικι ςυμπεριφορά ενόσ υλικοφ 

υπαγορεφεται από τουσ νόμουσ τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ ι πλαςτικότθτασ, τα 

αναλυτικά αποτελζςματα για τθ μικρι κλίμακα είναι ταυτόςθμα με αυτά ςτθ 

μεγάλθ κλίμακα για γεωμετρικά όμοια δοκίμια. Η ιδιότθτα αυτι όμωσ, που 

οφείλεται ςτθν απουςία κάποιασ χαρακτθριςτικισ κλίμακασ μικουσ ςτισ κλαςικζσ 

καταςτατικζσ εξιςϊςεισ, δεν ικανοποιείται για ζνα μεγάλο αρικμό πειραματικϊν 

παρατθριςεων όπου εμφανίηονται φαινόμενα επιδράςεων κλίμακασ ςτθ μθχανικι 

ςυμπεριφορά γεωμετρικά όμοιων δοκιμίων. 

Με τον όρο Φαινόμενο Κλίμακασ ι Μεγζκουσ (scale or size effect) υποδθλϊνεται 

θ εξάρτθςθ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ ενόσ υλικοφ από το μζγεκοσ του δοκιμίου 

για γεωμετρικά όμοια δοκίμια. Η ιδιότθτα αυτι ζχει διαπιςτωκεί πειραματικά (Cook 

1931, Morrison 1939, Richards 1958, Ebeling and Ashby 1966, Lakes 1983, 1986, Barr 

and Tokatly 1991, Fleck et al 1994, Nix and Gao 1998, Van Vliet and Van Mier 1999) 

και εν μζρει ερμθνευτεί κεωρθτικά (Bazant 1976, Da Cunha 1993, Aifantis 1996, 

1999, Carpinteri 1996). Συνεπϊσ, τα φαινόμενα κλίμακασ μποροφν να καταςτιςουν 

αναξιόπιςτθ τθν κατ’ ευκείαν μεταφορά πειραματικϊν αποτελεςμάτων από τθν 

εργαςτθριακι κλίμακα ςτθ φυςικι κλίμακα (Malberg et al 2001a, Τςαγράκθσ 2001). 

Γενικά, οι εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ζνα πλικοσ φυςικϊν 

διεργαςιϊν εμπλζκουν ζνα μεγάλο εφροσ από κλίμακεσ μεγζκουσ, οι οποίεσ 

κυμαίνονται από μερικζσ δεκάδεσ εκατοςτϊν (π.χ. τοιχϊματα πυρθνικϊν 

αντιδραςτιρων, γεωτεχνικά ζργα, αεροναυπθγικι) και χιλιομζτρων (ςειςμικά 

ριγματα, κατολιςκιςεισ), ςε μερικά χιλιοςτά (π.χ. μορφοποίθςθ μεταλλικϊν 

ελαςμάτων, ηϊνεσ διάτμθςθσ), μζχρι ακόμθ και νανόμετρα (π.χ. τεχνολογία λεπτϊν 

υμενίων, νανο-μεμβράνεσ, εξαρμϊςεισ), με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ιδιαίτερου 

ενδιαφζροντοσ των φαινομζνων κλίμακασ ςε ζνα μεγάλο φάςμα υλικϊν και 

καταςκευϊν. 
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Τα φαινόμενα κλίμακασ που παρατθροφνται ςτα διάφορα πειράματα μποροφν 

να καταταγοφν ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ: α) φαινόμενα κλίμακασ του υλικοφ και β) 

φαινόμενα κλίμακασ δομισ ι κραφςθσ. Τα φαινόμενα κλίμακασ του υλικοφ 

προκαλοφνται από τισ ζμφυτεσ μικροατζλειεσ του υλικοφ, των οποίων το μζγεκοσ 

και ο αρικμόσ αυξάνεται με τον όγκο του υλικοφ. Τα φαινόμενα κλίμακασ δομισ ι 

κραφςθσ εξαρτϊνται από τον τρόπο παραμόρφωςθσ και κραφςθσ του υλικοφ (Van 

Vliet and Van Mier 1999). Σθμειϊνεται ότι κατά τθν πειραματικι μελζτθ επιδράςεων 

μεγζκουσ, κα πρζπει να περιοριςτεί θ δράςθ οριςμζνων παραγόντων, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να ειςάγουν "ψεφδο-επιδράςεισ μεγζκουσ" (Τςαγράκθσ 2001). 

Τζτοιοι παράγοντεσ είναι οι ακόλουκοι: α) μακροςκοπικι ανομοιογζνεια του υλικοφ 

από το οποίο παραςκευάηονται τα δοκίμια, β) επιφανειακι ψυχρθλαςία κατά τθν 

παραςκευι (κοπι, τόρνευςθ), γ) διακυμάνςεισ ιδιοτιτων προκαλοφμενεσ κατά τθ 

κερμικι κατεργαςία, δ) διαφορζσ ςτα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για τα μικρά 

και μεγάλα δοκίμια, ε) πρακτικοί περιοριςμοί ςτθν καταςκευι πολφ μικρϊν 

πειραματικϊν μοντζλων (προτφπων). Η ιξωδοελαςτικότθτα, θ οποία π.χ. 

εκδθλϊνεται όταν θ τάςθ εξαρτάται από το ρυκμό παραμόρφωςθσ, μπορεί επίςθσ 

να είναι υπεφκυνθ για τθν εμφάνιςθ "ψευδο-επιδράςεων μεγζκουσ". Για 

παράδειγμα, εάν ςε μια δοκιμι μονοαξονικοφ εφελκυςμοφ, επιβλθκεί θ ίδια 

ταχφτθτα ςτισ αρπάγεσ για το μικρισ και για το μεγάλθσ κλίμακασ δοκίμιο, τότε 

γενικά το μικρότερο δοκίμιο κα εμφανίηει μικρότερθ ανθγμζνθ παραμόρφωςθ για 

τθν ίδια τάςθ. Το μζγεκοσ αυτισ τθσ επίδραςθσ μπορεί να υπολογιςτεί κεωρθτικά 

(Malmberg et al 200la,b). Από τθν άλλθ πλευρά, αν θ ταχφτθτα μεταβάλλεται ζτςι 

ϊςτε ο ρυκμόσ παραμόρφωςθσ να είναι ίδιοσ για το μικρό και για το μεγάλο 

δοκίμιο, τότε μπορεί να επιτευχκεί ιςότθτα μεταξφ των ιξωδοελαςτικϊν 

παραμορφϊςεων για τθν ίδια τάςθ. 

3.1 Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ μελζτθσ των φαινομζνων κλίμακασ 

Η αλλαγι τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ γεωμετρικά όμοιων δοκιμίων 

καταςκευαςμζνων από ζνα ςυγκεκριμζνο υλικό, όταν οι διαςτάςεισ του 

μεταβάλλονται (μεγενκφνονται ι ςμικρφνονται), ενϊ ςυγχρόνωσ θ γεωμετρία και 

όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά διατθροφνται, αποτελεί ζνα κεμελιϊδεσ πρόβλθμα ςε 

κάκε φυςικι κεωρία. Η πρϊτθ παρατιρθςθ τθσ επίδραςθσ μεγζκουσ (μικουσ) ςτθν 

αντοχι ςχοινιϊν και μεταλλικϊν ςυρμάτων ζγινε από τον Leonardo da Vinci (1500), 

ςχεδόν ζνα αιϊνα πριν από τθν διατφπωςθ τθσ ζννοιασ τθσ τάςθσ από τον Galileo 

(1638). Ο da Vinci παρατιρθςε ότι τα μικρότερα ςε μικοσ ςχοινιά ι ςφρματα είναι 

ανκεκτικότερα. Ο Galileo απζρριψε τον "νόμο" αυτό τθσ επίδραςθσ μεγζκουσ που 

προτάκθκε από τον da Vinci, δθλ. ότι θ αντοχι ενόσ ςχοινιοφ ιταν αντιςτρόφωσ 

ανάλογθ του μικουσ και ειςιγαγε αντ’ αυτοφ τθν ζννοια τθσ τάςθσ (δθλ. Το πθλίκο 

τθσ επιβαλλόμενθσ δφναμθσ προσ τθν διατομι) ωσ κακορίηουςα τθν αντοχι και 

ςυνεπϊσ, αντίκετα με τισ προβλζψεισ του da Vinci, τα ςχοινιά (ι ςφρματα) με τθν 

μικρότερθ διατομι ζχουν τθν μικρότερθ αντοχι.  
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Ραρόλα αυτά, παρατιρθςε ότι θ επίδραςθ μεγζκουσ εκδθλϊνεται ςε γεωμετρικά 

ανόμοια οςτά ηϊων, όπου τα οςτά των μεγάλων κθλαςτικϊν εμφανίηονται λιγότερο 

ανκεκτικά , κεωρϊντασ τον όγκο τουσ ωσ τθν "αδυναμία των γιγάντων. 

Μιςό αιϊνα αργότερα, ο Mariotte (1686) με βάςθ τα πειράματα που ζκανε 

προςζγγιςε τα φαινόμενα κλίμακασ με τθν βοικεια ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. Η 

ςτατιςτικι περιγραφι των φαινομζνων κλίμακασ βαςίηεται κυρίωσ ςτο μοντζλο του 

"αςκενζςτερου κρίκου αλυςίδασ". Ο Mariotte παρατιρθςε ότι "ζνα μακρφ και ζνα 

κοντό ςχοινί αντζχουν πάντα το ίδιο φορτίο εκτόσ εάν, ςτο μακρφ ςχοινί υπάρχει 

κάποια ελαττωματικι περιοχι (μεγαλφτερθ πικανότθτα ςτατιςτικά) με αποτζλεςμα 

το μακρφ ςχοινί να κοπεί γρθγορότερα από το κοντό". Το παραπάνω φαινόμενο το 

ονόμαςε αρχι τθσ "ανιςότθτασ" τθσ φφςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ απόλυτθ 

αντοχι είναι μικρότερθ ςτθν ελαττωματικι περιοχι από ότι ςτθν υγιι περιοχι. 

Μεταγενζςτερα, ο Griffith (1920) ζδειξε πειραματικά ότι θ ονομαςτικι αντοχι 

ινϊν υάλου αυξάνεται όςο θ διάμετρόσ τουσ μικραίνει. Ραρατιρθςε ότι, θ 

αδυναμία ιςότροπων υλικϊν οφείλεται ςτθν παρουςία αςυνεχειϊν και 

μικρορωγμϊν ςτθν δομι τουσ και ότι θ αντοχι των υλικϊν μπορεί να αυξθκεί 10 

ζωσ 20 φορζσ εάν εξαλειφκοφν αυτζσ οι ατζλειεσ θσ δομισ. Η ςτατιςτικι 

προςζγγιςθ ςτα φαινόμενα κλίμακασ παρατθρικθκε από τον Weibull (1939, 1949, 

1951), ο οποίοσ διαπίςτωςε ότι θ κατανομι ςτθν περιοχι τιμϊν μικρισ αντοχισ μιασ 

υπερβολικά μικρισ πικανότθτασ δεν μποροφςε να αντιπροςωπευκεί από καμία ζωσ 

τότε γνωςτι κατανομι και ζτςι ειςιγαγε μία νζα ςτατιςτικι κατανομι θ οποία 

φζρει το όνομά του και εκφράηεται από τθν ακόλουκθ ςυνάρτθςθ πικανότθτασ για 

τθν αςτοχία του υλικοφ (Weibull 1939), 

Pf (ς) = 1 – exp [- v( 
    

  
 )m ] 

όπου ς είναι θ επιβαλλόμενθ τάςθ, V είναι ο όγκοσ του δοκιμίου, ςw είναι θ τάςθ 

κατά τθν οποία δεν υπάρχει καμία πικανότθτα για αςτοχία (threshold stress) του 

υλικοφ, ς0 είναι παράμετροσ κλίμακασ (ι ςυντελεςτισ κανονικοποίθςθσ), m είναι 

παράμετροσ του υλικοφ (ονομάηεται και μζτρο Weibull). Ο παραπάνω τφποσ ιςχφει 

για ς > ςν. Αν ς < ς„ τότε ιςχφει Pf(o) = 0, δθλ. δεν προκαλείται αςτοχία του υλικοφ. 

Η κατανομι Weibull κεμελιϊκθκε ςτθν ςυνζχεια κεωρθτικά με τθν βοικεια 

οριςμζνων υποκζςεων ςχετικά με τθν ςτατιςτικι κατανομι και τον ρόλο των 

μικροςκοπικϊν ατελειϊν ι των μικρορωγμϊν. Σε αυτι τθν κεωρία τα φαινόμενα 

κλίμακασ τθσ ονομαςτικισ αντοχισ προκφπτουν από το γεγονόσ ότι όςο μεγαλφτερθ 

είναι θ καταςκευι, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα να βρεκεί μζςα ςτον όγκο 

του ζνα ςτοιχειϊδεσ τμιμα με δεδομζνθ κρίςιμθ ελάχιςτθ αντοχι. Η κεωρία αυτι 

ιςχφει και ζχει χρθςιμοποιθκεί όταν θ αςτοχία λαμβάνει χϊρα κατά τθν ανάπτυξθ 

και ςυςπείρωςθ των μακροςκοπικϊν ατελειϊν ςε διαδιδόμενεσ μακροςκοπικζσ 

ρωγμζσ.  
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Η υπόκεςθ που γίνεται είναι ότι, θ ζναρξθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ μακροςκοπικισ 

ρωγμισ ςε μία μικρι περιοχι του ςϊματοσ προκαλεί τθν αςτοχία, γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι μικρορωγμζσ του υλικοφ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ κατά τον ίδιο 

τρόπο όπωσ οι κρίκοι μιασ αλυςίδασ. 

Μια πλθκϊρα πειραμάτων ςε φαινόμενα κλίμακασ ζχει πραγματοποιθκεί από 

διάφορουσ ερευνθτζσ τα τελευταία εβδομιντα χρόνια. Ωσ παραδείγματα μποροφν 

να αναφερκοφν: α) θ μείωςθ τθσ τάςθσ διαρροισ με το μζγεκοσ του δοκιμίου ςε 

δοκιμζσ κάμψθσ και ςτρζψθσ μαλακοφ ανκρακοχάλυβα (Morrison 1939, Richards 

1958), β) Μείωςθ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ διαρροισ με το μζγεκοσ χονδρόπαχων 

κυλίνδρων για διάφορα είδθ χάλυβα (Cook 1931), γ) Μείωςθ τθσ εφελκυςτικισ 

τάςθσ διαρροισ με το μζγεκοσ, ελαςμάτων μαλακοφ ανκρακοχάλυβα τα οποία 

φζρουν μία κεντρικι κυκλικι οπι (Imamura and Sato 1997), δ) θ μείωςθ τθσ 

ςκλθρότθτασ (hardness) μετάλλων με αφξθςθ του μεγζκουσ εντφπωςθσ 

(indentation) (Föppl and Huber 1941, Nix and Gao 1998), ε) θ ελάττωςθ τθσ αντοχισ 

ςφνκετων υλικϊν μεταλλικισ μιτρασ με αφξθςθ του μεγζκουσ των ςωματιδίων 

ενίςχυςθσ, για δεδομζνο κλάςμα όγκου τουσ (Ebeling and Ashby 1966), ςτ) θ μείωςθ 

τθσ τάςθσ ροισ με αφξθςθ του μεγζκουσ κατά τθ ςτρζψθ χάλκινων ςυρμάτων (Fleck 

et al 1994), η) θ ελάττωςθ τθσ μζγιςτθσ τάςθσ κατά τθ ςτρζψθ θμι-ψακυρϊν (semi-

brittle) υλικϊν (Barr and Tokatly 1991), κ.α. Ππωσ είναι φανερό από αυτά τα 

παραδείγματα, τα μικρότερα δοκίμια εμφανίηουν κατά κανόνα μεγαλφτερθ αντοχι. 

Μία κριτικι αναςκόπθςθ των προαναφερόμενων πειραματικϊν αποτελεςμάτων, 

κακϊσ και φαινομζνων κλίμακασ κατά τον εφελκυςμό ομογενϊν μεταλλικϊν 

δοκιμίων μπορεί να βρεκεί ςε μία πρόςφατθ εργαςία των Malmberg et al (2001a). 

Επίςθσ, μία βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ φαινομζνων κλίμακασ κατά τον ερπυςμό 

(creep) ομογενϊν μεταλλικϊν δοκιμίων ζχει γίνει από τουσ Tsagrakis et al (2000). 

Μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 80, δεν υπιρχε ςυςτθματικι κεωρθτικι 

αντιμετϊπιςθ και ερμθνεία φαινομζνων κλίμακασ με βάςθ τθν μθχανικι του 

ςυνεχοφσ. Αντίκετα, επικρατοφςε θ άποψθ ότι κάκε παρατθροφμενο φαινόμενο 

κλίμακασ είχε ςτατιςτικι προζλευςθ και μποροφςε να περιγράφει από τθν κεωρία 

του Weibull. Ωσ εκ τοφτου, οι μθχανικοί γενικϊσ δεν ζδωςαν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα 

φαινόμενα κλίμακασ κεωρϊντασ ότι αυτά ςυνδζονται κακαρά με τθν ςτατιςτικι. Ο 

λόγοσ για τθν μακρόχρονθ ζλλειψθ μθ-ςτατιςτικϊν, μθχανικϊν κεωριςεων για τθν 

ερμθνεία φαινομζνων κλίμακασ είναι το γεγονόσ ότι οι κλαςικζσ κεωρίεσ τθσ 

ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ δεν προβλζπουν φαινόμενα κλίμακασ. Πμωσ, 

κατά τθν διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν ζγιναν αξιοςθμείωτεσ 

προςπάκειεσ από αρκετοφσ ερευνθτζσ ςτθ δθμιουργία ενόσ κεωρθτικοφ 

υποβάκρου για τθν ερμθνεία και μοντελοποίθςθ επιδράςεων μεγζκουσ. Ανάμεςά 

τουσ μπορεί κανείσ να ξεχωρίςει τισ εργαςίεσ του Bazant και των ςυνεργατϊν του 

(Bazant 1976, 1986, 1991), οι οποίοι βαςιηόμενοι ςτθν μθχανικι ςυμπεριφορά του 

ςκυροδζματοσ και ψακυρϊν γεωυλικϊν (όπου οι επιδράςεισ μεγζκουσ είναι 

εντονότερεσ) , κατζλθξαν ςε ζνα μακθματικό τφπο (Bazant size effect law), 



 
26 

 

 

ςΝ = 
 

√   
 

που ςυνδζει τθν ονομαςτικι τάςθ κραφςθσ με το μζγεκοσ του δοκιμίου, όπου d 

χαρακτθριςτικό μζγεκοσ του δοκιμίου, A = β ft /√           εμπειρικζσ ςτακερζσ 

που προςδιορίηονται από τθν προςομοίωςθ πειραματικϊν αποτελεςμάτων ςε 

γεωμετρικά όμοια δοκίμια διαφόρων μεγεκϊν, ft, παράμετροσ αντοχισ dmax 

μζγεκοσ μεγίςτου ςυςςωματϊματοσ (maximum aggregate size). Επίςθσ, ο Carpinteri 

και ςυνεργάτεσ (Carpinteri 1996, Carpinteri and Chiaia 1997) διατφπωςαν μία 

αντίςτοιχθ ςχζςθ (Multifractal scaling law), 

ςΝ = √     , 

χρθςιμοποιϊντασ πολυμορφοκλαςματικζσ κεωριςεισ, όπου d χαρακτθριςτικό 

δομικό μζγεκοσ, A = F2
t lch ,ft  θ οριακι ονομαςτικι αντοχι του υλικοφ, lch το 

χαρακτθριςτικό μικοσ τθσ μικροδομισ το οποίο, ςτθν περίπτωςθ του 

ςκυροδζματοσ, κεωρείται ότι είναι ανάλογο του μεγζκουσ του μζγιςτου 

ςυςςωματϊματοσ dmax 

Ωςτόςο, ςθμαντικι αδυναμία των δφο αυτϊν προςεγγίςεων είναι ότι δεν 

ενςωματϊνουν φυςικοφσ μθχανιςμοφσ ςτθν ερμθνεία των φαινομζνων κλίμακασ, 

με αποτζλεςμα οι τιμζσ των ςτακερϊν να μεταβάλλονται ανάλογα με τον τφπο τθσ 

πειραματικισ δοκιμισ (Van Vliet and Van Mier 1999). Από τθν άλλθ πλευρά, 

οριςμζνεσ μθ-κλαςικζσ κεωρίεσ που εμπλζκουν (άμεςα ι ζμμεςα) εςωτερικζσ 

κλίμακεσ μικουσ ςτισ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ είναι δυνατόν να ερμθνεφςουν 

επιδράςεισ μεγζκουσ. Τζτοιεσ κεωρίεσ βαςίηονται ςε: α) μθ-τοπικά ολοκλθρωματικά 

μοντζλα (nonlocal integral models) τα οποία περιλαμβάνουν πεπεραςμζνα 

ολοκλθρϊματα όγκου μιασ μεταβλθτισ ςτθ γειτονία κάκε ςθμείου, β) πολικά 

αςφμμετρα μοντζλα (polar models), τα οποία κεωροφν επιπλζον κινθματικζσ 

μεταβλθτζσ παραμόρφωςθσ, τισ γενικευμζνεσ ςυηυγείσ τουσ τάςεισ και επιπλζον 

εξιςϊςεισ ιςορροπίασ, και γ) μοντζλα βακμιδϊν τα οποία κεωροφν τθν επίδραςθ 

χωρικϊν παραγϊγων ανϊτερθσ τάξθσ ςτθ ςυμπεριφορά των υλικϊν. Οι κεωρίεσ 

αυτζσ λαμβάνουν υπόψθ (με διαφορετικό τρόπο θ κακεμιά) αλλθλεπιδράςεισ 

μεγάλθσ εμβζλειασ εντόσ του υλικοφ. Στθν πραγματικότθτα, όλα τα ςτερεά 

περιζχουν διάφορεσ δομζσ (κρυςταλλικό πλζγμα, εγκλείςματα, κόκκοι, 

ςυνακροίςεισ κόκκων κλπ.), οι οποίεσ ζχουν κάποιο χαρακτθριςτικό μικοσ και οι 

προαναφερόμενεσ κεωρίεσ επιχειροφν να λάβουν υπόψθ τουσ αυτι τθν 

ανομοιογζνεια ςε ζνα φαινομενολογικό επίπεδο, δθλαδι αντιμετωπίηοντασ το 

υλικό ωσ ςυνεχζσ μζςο. Λόγω τθσ ςχετικισ απλότθτάσ τουσ οι κεωρίεσ βακμιδϊν 

χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο ςτθν μοντελοποίθςθ επιδράςεων μεγζκουσ. 

Μια ςφντομθ αναςκόπθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν δίνεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 
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3.2 Ερμθνεία και προςομοίωςθ των φαινομζνων κλίμακασ με κεωρίεσ 

βακμιδϊν 

Τα φαινόμενα κλίμακασ οφείλονται ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

γεωμετρικϊν διαςτάςεων του δοκιμίου και ςε χαρακτθριςτικά εςωτερικά μικθ τθσ 

κυρίαρχθσ μικροδομισ. Για παράδειγμα, γεωμετρικά όμοια δοκίμια 

καταςκευαςμζνα από το ίδιο αρχικό υλικό ζχουν το ίδιο απόλυτο μζγεκοσ κόκκων 

αλλά τα μεγαλφτερα δοκίμια ζχουν μικρότερο ςχετικό μζγεκοσ κόκκων. 

Στθν απλοφςτερθ περίπτωςθ μπορεί κανείσ να κεωριςει τθν αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτο γεωμετρικό μικοσ του δοκιμίου (ι τθν εξωτερικι φόρτιςθ) και ζνα 

εςωτερικό χαρακτθριςτικό μικοσ (ι μια εςωτερικι δφναμθ) που ςυνδζεται με τθν 

κυρίαρχθ μικροδομι. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

μακροςκοπικϊν και μικροςκοπικϊν κλιμάκων μικουσ και θ εμφάνιςθ φαινομζνων 

κλίμακασ ςτθ καταςτατικι ςυμπεριφορά του υλικοφ, μποροφν να ερμθνευτοφν με 

τθν ειςαγωγι βακμιδϊν παραμόρφωςθσ ανωτζρασ τάξθσ ςτισ αντίςτοιχεσ 

καταςτατικζσ εξιςϊςεισ. Αυτό ζχει πραγματοποιθκεί, μεταξφ άλλων, από τον 

Aifantis (1996, 1999) ο οποίοσ μελζτθςε εξαρτιςεισ μεγζκουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ 

κεωρίεσ ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ με βακμίδεσ ανωτζρασ τάξθσ, που είχε 

προτείνει και αναπτφξει ςε παλαιότερεσ εργαςίεσ του (Aifantis 1984c, 1987, 1992, 

1995). Ππωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, οι κεωρίεσ αυτζσ βαςίηονται 

ςτθν τροποποίθςθ των κλαςικϊν κεωριϊν ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν Λαπλαςιανι τθσ ελαςτικισ τάςθσ ι τθν ιςοδφναμθ 

πλαςτικι διατμθτικι ανθγμζνθ παραμόρφωςθ, ςτθν κλαςικι ζκφραςθ του νόμου 

του Hooke ι τθσ ςυνκικθσ διαρροισ αντίςτοιχα. Συγκεκριμζνα, ο Aifantis (1996) 

ζδειξε ότι οι προαναφερόμενεσ "ςυμμετρικισ τάςθσ" κεωρίεσ βακμιδϊν μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν με επιτυχία ςτθν ερμθνεία φαινομζνων κλίμακασ που 

παρουςιάηονται ςε ελαςτικζσ οπζσ γεϊτρθςθσ (boreholes) και ςε πλαςτικά χάλκινα 

ςφρματα που ζχουν υποςτεί ςτρζψθ. 

Στθν ςυνζχεια, οι Zhu et al (1997) ζδειξαν ότι θ κεωρία βακμιδϊν τροπισ 

ανωτζρασ τάξθσ μπορεί να μοντελοποιιςει επαρκϊσ τα φαινόμενα κλίμακασ που 

εμφανίηονται ςε ςφνκετα υλικά μεταλλικισ μιτρασ. Επίςθσ, οι Malmberg et al 

(2001b) περιζγραψαν επιδράςεισ μεγζκουσ κατά τον εφελκυςμό γεωμετρικά 

όμοιων δοκιμίων μεταβλθτισ κυκλικισ διατομισ (εκκετικά αυξανόμενθσ από το 

κζντρο προσ τα άκρα) ι δοκιμίων με εγκοπι ςε ςχιμα U, κακϊσ επίςθσ επιδράςεισ 

μεγζκουσ κατά τθν κάμψθ τριϊν ςθμείων (three point bending) δοκιμίων ςτακερισ 

διατομισ. Τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ των Aifantis (1996), 

Zhu et al (1997) και Malmberg et al (2001b), βαςίηονται ςτθν επίλυςθ αντιςτοίχων 

προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν με τθν χριςθ των απλοφςτερων μορφϊν τθσ 

ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ (βακμοελαςτικότθτα και 

βακμοπλαςτικότθτα). 
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Στα πλαίςια τθσ προαναφερόμενθσ μεκοδολογίασ (Aifantis 1996), οι Aifantis 

(1999) και Τςαγράκθσ (2001) παρουςιάςαν μία απλοποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ 

αντοχισ των υλικϊν με τθν βοικεια τθσ ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ ανωτζρασ 

τάξθσ, με ςκοπό να ερμθνεφςουν τα φαινόμενα κλίμακασ ςε ςτρζψθ και κάμψθ.  

Συγκεκριμζνα, τα προτεινόμενα μοντζλα αντοχισ υλικϊν με βακμίδεσ ανωτζρασ 

τάξθσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν μοντελοποίθςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων 

των Yang και Lakes (1981) και Lakes (1983, 1986), οι οποίοι παρατιρθςαν 

επιδράςεισ μεγζκουσ ςτθν ελαςτικι απόκριςθ, κατά τθν ςτρζψθ και κάμψθ 

κυλινδρικϊν δοκιμίων από ανκρϊπινα οςτά και πολυμερικά αφρϊδθ υλικά 

(polymeric foams). Επίςθσ, μοντελοποιικθκαν επιδράςεισ μεγζκουσ ςτθν πλαςτικι 

περιοχι, κατά τθν ςτρζψθ κυλινδρικϊν ςυρμάτων χαλκοφ και τθν κάμψθ 

λεπτόπαχων ελαςμάτων νικελίου, τα οποία παρατθρικθκαν από τουσ Fleck et al 

(1994) και Stolken και Evans (1998), αντίςτοιχα. Οι Tsagrakis et al (1998) 

χρθςιμοποιϊντασ παρόμοιεσ προςεγγίςεισ ςτα πλαίςια τθσ αντοχισ των υλικϊν 

μοντελοποίθςαν τα πειραματικά δεδομζνα των Morrison (1939) και Richards (1958) 

ςχετικά με επιδράςεισ μεγζκουσ ςτθν αρχικι τάςθ διαρροισ, κατά τθν ςτρζψθ και 

κάμψθ κυλινδρικϊν δοκιμίων ανκρακοχάλυβα. Από τισ παραπάνω αναλφςεισ 

προζκυψε ότι τα εςωτερικά μικθ που ςχετίηονται με τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ 

ςυντελεςτζσ βακμιδϊν είναι τθσ ίδιασ τάξθσ μεγζκουσ με τθν μικροδομι του 

εκάςτοτε υλικοφ. Σθμειϊνεται ότι, ςκοπόσ των εργαςιϊν αυτϊν ιταν να τονιςτεί εν 

μζρει ότι ζνασ μεγάλοσ αροκμόσ πειραματικϊν παρατθριςεων ςχετικά με τθν 

εξάρτθςθ μεγζκουσ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ των υλικϊν, μπορεί εφκολα να 

ερμθνευτεί ποςοτικά με τθν ειςαγωγι όρων βακμίδασ ςτθν κλαςικι προςζγγιςθ τθσ 

αντοχισ των υλικϊν που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για επίλυςθ προβλθμάτων 

ςτρζψθσ και κάμψθσ. Μία πιο αυςτθρι κεϊρθςθ απαιτεί τθν διατφπωςθ και τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν με βάςθ τθν τριςδιάςτατθ ιςορροπία και 

τισ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ τθσ ελαςτικότθτασ και πλαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ ςε 

ςυνδυαςμό με νζεσ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ ανωτζρασ τάξθσ. 

Σθμαντικι προςπάκεια ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ αποτελεί θ ανάπτυξθ 

αρικμθτικϊν μεκοδολογιϊν μιασ και ςτθν γενικι περίπτωςθ θ πλειονότθτα των 

προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν δεν είναι δυνατόν να επιλυκεί αναλυτικά. Ρροσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ και ςε ςχζςθ με τθν περιγραφι των επιδράςεων μεγζκουσ 

αξίηει να αναφερκεί θ εργαςία του Τςαγράκθ (2001), ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε τθν 

άνευ ςτοιχείων μζκοδο Galerkin (element-free Galerkin method / EFG) για τθν 

ανάπτυξθ μεκοδολογίασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν με τθ 

"ςυμμετρικισ τάςθσ" κεωρία ροισ τθσ βακμοπλαςτικότθτασ του Aifantis (1984c). 

Χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθν μζκοδο περιγράφθκαν ποιοτικά φαινόμενα μεγζκουσ 

κατά τον εφελκυςμό ελαςτο-πλαςτικισ ράβδου με ιςότροπθ πλαςτικι 

μαλακτοποίθςθ (softening) και διάτρθτθσ πλάκασ με ιςότροπθ, πλαςτικι ςκλιρυνςθ 

(hardening). 
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3.3 Ενδεικτικζσ εφαρμογζσ των φαινομζνων κλίμακασ 

Ζνασ κλάδοσ τθσ μθχανικισ όπου θ ερμθνεία των φαινομζνων κλίμακασ ζχει 

πρακτικι εφαρμογι είναι θ μθχανικι πετρωμάτων. Οι βραχομάηεσ αποτελοφν 

ουςιαςτικά αςυνεχι και ανομοιογενι υλικά. Οι αςυνζχειεσ παρατθροφνται ςτθν 

μίκρο-κλίμακα (μικρορωγμζσ κατά μικοσ και εςωτερικά των ορυκτϊν ςυςτατικϊν 

των πετρωμάτων), ςτθν μζςο-κλίμακα (διακλάςεισ / joints) και ςτθν μάκρο-κλίμακα 

(ριγματα που επεκτείνονται ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ βραχομάηασ). Στθ πραγματικι 

κλίμακα παρατιρθςθσ, θ ετερογζνεια ςτισ βραχομάηεσ ςυνδζεται όχι μόνο με τισ 

λικολογικζσ μεταβολζσ αλλά επίςθσ και με τον διαφορετικό τρόπο αποςάκρωςθσ 

και κραφςθσ. Πςο θ διάςταςθ ενόσ δοκιμίου αυξάνεται, τόςο οι πειραματικζσ 

δοκιμζσ ανταποκρίνονται ικανοποιθτικά ςτθν βραχομάηα. Ζχει διαπιςτωκεί 

πειραματικά ότι γεωμετρικά όμοια δοκίμια του ίδιου πετρϊματοσ ι βραχομάηασ, 

όταν υποβάλλονται ςε παρόμοιεσ ςυνκικεσ φόρτιςθσ παρουςιάηουν 

χαρακτθριςτικά τα οποία δεν είναι ςτακερά αλλά ςυνάρτθςθ του μεγζκουσ των 

δοκιμίων (da Cunha 1993). Κατά μία πιο αυςτθρι διατφπωςθ, ομάδεσ δειγμάτων 

του ίδιου υλικοφ με διαφορετικά μεγζκθ, παρουςιάηουν ςτατιςτικζσ κατανομζσ 

διαφορετικϊν παραμζτρων για τθν ίδια ιδιότθτα. Η ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

φαινομζνων μεγζκουσ παρουςιάηει προβλιματα ςτθν πράξθ λόγω τθσ αδυναμίασ 

να γίνει δειγματολθψία ςε αρκετά μεγάλεσ κλίμακεσ. Ζχει παρατθρθκεί ότι όςο το 

μζγεκοσ των δοκιμίων μειϊνεται τόςο κα πρζπει ο αρικμόσ των δοκιμϊν να 

αυξάνεται, με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί ιςοδφναμα θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων 

τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ (da Cunha 1993). Για μία δεδομζνθ βραχομάηα και για 

ζναν οριςμζνο αρικμό ιδιοτιτων του υλικοφ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα να 

λθφκοφν δείγματα με τζτοιο μζγεκοσ που πζρα από αυτό οποιαδιποτε 

εργαςτθριακι δοκιμι να δίνει αποτελζςματα που να είναι, πρακτικά, ανεξάρτθτα 

του μεγζκουσ. 

Στθν κλαςικι κεϊρθςθ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ των υλικϊν μία 

ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα χαρακτθρίηει ζνα υλικό ςθμείο και θ τιμι τθσ δεν εξαρτάται 

από τθν κλίμακα παρατιρθςθσ (π.χ. διακριτικι ικανότθτα των επιμθκυνςιόμετρων 

που χρθςιμοποιοφνται). Ζτςι θ εν λόγω ιδιότθτα (π.χ. θ αντοχι) δεν κα ζπρεπε να 

μεταβάλλεται με το μζγεκοσ του δοκιμίου και γενικότερα τισ επιβαλλόμενεσ 

ςυνκικεσ τθσ εργαςτθριακισ δοκιμισ για όμοια γεωμετρικά και φορτιηόμενα 

δοκίμια (Σχιμα 2.3). Λόγω αυτοφ, θ παραδοχι ότι οι ιδιότθτεσ ενόσ υλικοφ 

παραμζνουν αμετάβλθτεσ ςε ζνα μεγάλο εφροσ κλίμακασ ιςχφει αν και μόνο αν, το 

υλικό παραμζνει αμετάβλθτο ςε κάκε κλίμακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο εφαρμόηεται θ κεωρία ελαςτικότθτασ βακμίδων ανωτζρασ 

τάξθσ ι βακμοελαςτικότθτα (gradient elasticity) ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 

ςυνοριακϊν τιμϊν τθσ μθχανικισ ςε ςυνκικεσ επίπεδθσ παραμόρφωςθσ και γίνεται 

χριςθ των αντιςτοίχων λφςεων για τθν περιγραφι φαινομζνων κλίμακασ. Ζτςι, 

ςτουσ ςτόχουσ του παρόντοσ κεφαλαίου είναι θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

βακμοελαςτικότθτασ (BE) με τα αντίςτοιχα τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ και θ 

ερμθνεία ςχετικϊν φαινομζνων κλίμακασ. 

4.1 Σο αξονοςυμμετρικό πρόβλθμα τθσ οπισ γεϊτρθςθσ (borehole) 

Για τθν επίλυςθ του αξονοςυμμετρικοφ προβλιματοσ οπισ γεϊτρθςθσ (borehole) 

ςε ςυνκικεσ επίπεδθσ παραμόρφωςθσ ενόσ ελαςτικοφ και ιςότροπου μζςου που 

υπόκειται ςε ομοιόμορφθ κλίψθ, χρθςιμοποιείται μία ειδικι μορφι τθσ γραμμικισ 

κεωρίασ ελαςτικότθτασ ανωτζρασ τάξθσ. 

Η πρόβλεψθ τθσ αςτοχίασ και διαρροισ του υλικοφ κοντά ςε οπζσ γεϊτρθςθσ είναι 

πολφ ςθμαντικι ςτθν εξόρυξθ του πετρελαίου και ειδικότερα ςτισ δραςτθριότθτεσ 

εκείνεσ που αφοροφν τθν ζναρξθ και λειτουργία των γεωτριςεων και τθν 

παραγωγι. Ο λόγοσ είναι ότι οι αςτάκειεσ που εμφανίηονται ςε οπζσ γεϊτρθςθσ 

κακϊσ και ο ςχθματιςμόσ τζλματοσ ςτο εςωτερικό τθσ γεϊτρθςθσ αποτελοφν 

κφριουσ παράγοντεσ υψθλοφ κόςτουσ ιδιαίτερα ςε γεωτριςεισ μεγάλθσ απόκλιςθσ 

από τθν κατακόρυφο και ςε τεκτονικά ενεργζσ περιοχζσ. Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ και θ 

ακεραιότθτα μίασ γεϊτρθςθσ μπορεί να βελτιωκεί εφαρμόηοντασ μοντζρνεσ 

τεχνικζσ ανάλυςθσ (π.χ. βαςικζσ αρχζσ μθχανικισ πετρωμάτων, ελαςτικότθτα, 

πλαςτικότθτα). 

Οι αςτάκειεσ που εμφανίηονται κατά τθν διάρκεια μιασ γεϊτρθςθσ προκαλοφνται 

από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ είναι: θ τελμάτωςθ των τοιχωμάτων, θ ελάττωςθ 

τθσ ταχφτθτασ διάνοιξθσ τθσ γεϊτρθςθσ, μεγάλεσ εδαφικζσ διαβρϊςεισ, εμφανισ 

κατάρρευςθ τθσ οπισ, κραφςθ και απϊλεια ρευςτϊν ακόμα και εςωτερικζσ 

εκριξεισ. Αυτοφ του είδουσ οι αςτάκειεσ ςυςχετίηονται με το ταςικό πεδίο, το πεδίο 

των παραμορφϊςεων γφρω από τθν οπι τθσ γεϊτρθςθσ κακϊσ και άλλουσ 

παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν χθμεία, τθν κερμοκραςία, τθν πίεςθ, τθν 

υγραςία κλπ. Ζτςι μπορεί να ιςχυριςκεί, ότι παράμετροι πρωταρχικισ ςθμαςίασ 

είναι θ αντοχι του υλικοφ και θ παραμορφωςιμότθτά του. Οι εν λόγω παράμετροι 

διαδοχικά επθρεάηονται από τθν κερμοκραςία (Τ), τθν χθμεία (ςυγκεντρϊςεισ 

ιόντων, C0 ), τθν υδροςτατικι πίεςθ ςτουσ πόρουσ (ρ) και άλλεσ χρονοεξαρτϊμενεσ 

ιδιότθτεσ του υλικοφ. Ο υπολογιςμόσ τθσ μθχανικισ απόκριςθσ κατά τθν μεταβολι 

εξωτερικϊν παραγόντων (dς, dρ, dT, dC0) προχποκζτει ςφηευξθ των τάςεων- 

παραμορφϊςεων με τθν κερμοκραςία, τθν ςυγκζντρωςθ ιόντων, τθν πίεςθ ςτουσ 

πόρουσ, με τθν βοικεια καταςτατικϊν εξιςϊςεων με αποτζλεςμα εργαςτθριακζσ 

δοκιμζσ και κεωρθτικζσ αναλφςεισ να γίνονται εξαιρετικά πολφπλοκεσ. 
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 Για να απλοποιθκεί το πρόβλθμα κάποιοι από τουσ παραπάνω παράγοντεσ, μζςω 

απλϊν παραδοχϊν, εξαλείφονται και επιλζγονται εκείνοι μόνο που ςυμβάλουν 

δραςτικά ςτθ επίλυςθ του προβλιματοσ. Γίνεται λοιπόν κατανοθτό ότι θ επιλογι 

του κατάλλθλου καταςτατικοφ νόμου που περιγράφει τθν ςυμπεριφορά του υλικοφ 

γφρω από τθν οπι τθσ γεϊτρθςθσ είναι από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ παράγοντεσ 

για το πρόβλθμα αυτό. 

Από τισ βαςικζσ απαιτιςεισ ςτθν μελζτθ τθσ ευςτάκειασ οπισ γεϊτρθςθσ είναι θ 

ταςικι ανάλυςθ κακϊσ και θ επιλογι του κριτθρίου αςτοχίασ, οι οποίεσ 

υλοποιοφνται μζςω τθσ γεωμετρίασ, των καταςτατικϊν νόμων και των ςυνοριακϊν 

ςυνκθκϊν. Διάφορα μοντζλα τάςθσ-παραμόρφωςθσ που ςυνδζουν τάςεισ και 

παραμορφϊςεισ μζςω των εργαςτθριακά προςδιοριηόμενων ιδιοτιτων του υλικοφ 

(καταςτατικζσ παράμετροι), χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτισ μελζτεσ ευςτάκειασ 

οπισ γεϊτρθςθσ (Nawrocki et al 1998). 

Ζνα από τα προβλιματα με μεγάλο πρακτικό ενδιαφζρον ςτθν μεταλλευτικι 

βιομθχανία και ςτθν βιομθχανία πετρελαίου, δθλαδι το φαινόμενο μεγζκουσ που 

εμφανίηεται ςτισ αποφλοιϊςεισ γεωτριςεων, εξετάςτθκε με τθν κεωρία 

βακμοελαςτικότθτασ από τον Aifantis (1996). Ζτςι, το υλικό ςτθν περιφζρεια τθσ 

γεϊτρθςθσ υπόκειται ςε ςυνκικεσ μονοαξονικισ κλίψθσ και αςτοχεί με 

αποφλοίωςθ-απολζπιςθ (spalling). Η απλοποιθμζνθ εικόνα του προβλιματοσ τθσ 

γεϊτρθςθσ ςτθν γεωμθχανικι ανάγεται ςτθν αξονοςυμμετρικι παραμόρφωςθ 

(ςυνκικεσ επίπεδθσ παραμόρφωςθσ) ενόσ κοίλου κυλίνδρου του οποίου θ 

εξωτερικι ακτίνα τείνει ςτο άπειρο και υπόκειται ςε μία ομοιόμορφθ κλιπτικι τάςθ 

. Η αςτοχία προκαλείται όταν θ εφαπτομενικι τάςθ (tangential stress), ι θ 

εφαπτομενικι τροπι πάρουν τισ αντίςτοιχεσ κρίςιμεσ τιμζσ τουσ και ςυνοδεφεται 

από τθν διεφρυνςθ ρωγμϊν οι οποίεσ είναι παράλλθλεσ με το ςφνορο τθσ οπισ. 

Εργαςτθριακά πειράματα που ζχουν γίνει από διάφορουσ ερευνθτζσ ςτο παρελκόν 

δείχνουν ότι οι μικρότερεσ οπζσ είναι πιο άκαμπτεσ και αςτοχοφν ςε μεγαλφτερεσ 

τάςεισ από τισ μεγαλφτερεσ οπζσ (Haimson and Herrick 1989, Jackson and Lau 1990, 

Cuisiat and Haimson 1993, Ringstad et al 1993, da Silva and Bom 1993, da Silva and 

Hennies 1993, Cook 1931). Ζνα από τα πιο κοινά ςυμπεράςματα που εξάγονται 

είναι ότι θ επιβαλλόμενθ τάςθ αςτοχίασ ςτθν περιφζρεια τθσ οπισ που απαιτείται 

για να προκαλζςει καταςτροφι τθσ γεϊτρθςθσ είναι το ελάχιςτο το ιμιςυ τθσ 

ανεμπόδιςτθσ κλιπτικισ αντοχισ του υλικοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΑΗ 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, είναι γνωςτό ότι θ 

φαινόμενθ αντοχι αρκετϊν υλικϊν (π.χ. μπετόν, πετρϊματα, μζταλλα) επθρεάηεται 

από τισ υπάρχουςεσ ι αναπτυςςόμενεσ βακμίδεσ παραμόρφωςθσ ανωτζρασ τάξθσ 

(π.χ. Aifantis 1992, 1996). Ζχει διαπιςτωκεί ότι θ αςτοχία ψακυρϊν υλικϊν και θ 

ζναρξθ τθσ διαρροισ αυτϊν των υλικϊν ςυμβαίνουν ςε μεγαλφτερα φορτία από 

αυτά που προβλζπονται ςφμφωνα με τον υπολογιςμό του τοπικοφ ςυντελεςτι 

ςυγκζντρωςθσ τάςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν κλαςικι 

ελαςτικότθτα. Γενικά, όςο αυξάνεται θ ςυμμετοχι των βακμίδων τόςο τα 

αντίςτοιχα υλικά παρουςιάηονται πιο ανκεκτικά ςε μικρζσ κλίμακεσ, ανάλογα από 

το χαρακτθριςτικό μζγεκοσ του υλικοφ (κόκκου, κρυςτάλλου, ςυςςωματϊματοσ) 

που υπειςζρχεται. Η ςυμπεριφορά αυτι που ιδθ περιγράφτθκε ποςοτικά με τα 

βακμοελαςτικά μοντζλα ΒΕΙ και ΒΕ2 ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο για προβλιματα 

επίπεδθσ παραμόρφωςθσ (plain strain), εξετάηεται επίςθσ και ςτο παρόν κεφάλαιο 

για ανάλογα προβλιματα αλλά για ςυνκικεσ επίπεδθσ τάςθσ (plane stress). 

 

5.1 Λεπτι πλάκα με κυκλικι οπι που υπόκειται ςε ομοιόμορφο κλιπτικό 

φορτίο 
 

Στθν παροφςα ενότθτα εξετάηεται το πρόβλθμα τθσ λεπτισ πλάκασ ςτακεροφ 
πάχουσ που περιζχει κυκλικι οπι και υπόκειται ςε ομοιόμορφο κλιπτικό πεδίο 
(Σχιμα 4.1) χρθςιμοποιϊντασ τθν καταςτατικι ςχζςθ. 

 

 
 

 

 
χιμα 4.1: Λεπτι πλάκα ςτακεροφ πάχουσ που περιζχει κυκλικι οπι και υπόκειται ςε ομοιόμορφο 

κλιπτικό πεδίο (ςυνκικεσ επίπεδθσ τάςθσ). 
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Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ςχζςθ αυτι είναι θ αντίςτοιχθ τθσ ΒΕΙ του 

προθγοφμενου κεφαλαίου αλλά για προβλιματα επίπεδθσ τάςθσ. Ενϊ ςτθν κλαςικι 
ελαςτικότθτα θ καταςτατικι εξίςωςθ που χρθςιμοποιείται για προβλιματα 
επίπεδθσ τάςθσ και επίπεδθσ παραμόρφωςθσ είναι ουςιαςτικά θ ίδια, αυτό δεν 
ςυμβαίνει και ςτθν βακμοελαςτικότθτα επειδι θ αντίςτοιχθ καταςτατικι εξίςωςθ 
δεν είναι αντιςτρζψιμθ λόγου του όρου βακμίδασ που υπειςζρχεται με τθν μορφι 
τθσ Λαπλαςιανισ. Χρθςιμοποιείται ςυνεπϊσ ζνα άλλο διαφορετικό βακμοελαςτικό 
μοντζλο που ςτθν κζςθ τθσ Λαπλαςιανισ τθσ υδροςτατικισ ανθγμζνθσ ςυνιςτϊςασ 
παραμόρφωςθσ ζχει τθν Λαπλαςιανι τθσ υδροςτατικισ τάςθσ. 
Εφαρμόηοντασ τθν εξίςωςθ ςυμβιβαςτοφ και προςδιορίηοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ταςικι ςυνάρτθςθ, επιλφεται το αντίςτοιχο πρόβλθμα ςυνοριακϊν τιμϊν και 
επιτυγχάνεται το πεδίο των τάςεων, των παραμορφϊςεων και των μετατοπίςεων 
(Timoshenko and Goodier 1970, Boresi and Chong 1987, Ugural and Fenster 1995). 
Με τθν εφαρμογι του κριτθρίου αςτοχίασ μζγιςτθσ τάςθσ, βρίςκεται ότι, θ 
κανονικοποιθμζνθ τάςθ αςτοχίασ ελαττϊνεται και ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τθσ 
τάςθσ αυξάνεται όςο θ ακτίνα τθσ οπισ αυξάνεται.  
Διαπιςτϊνεται ότι θ λφςθ του παρόντοσ προβλιματοσ ταυτίηεται με τθν αντίςτοιχθ 
του προβλιματοσ τθσ οπισ γεϊτρθςθσ (ςυνκικεσ επίπεδθσ παραμόρφωςθσ) τθσ 
προθγοφμενθσ ενότθτασ, με μοναδικι διαφορά ςτθν μορφι του φαινομενολογικοφ 
ςυντελεςτι βακμίδασ c που υπειςζρχεται ςτισ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ τθσ 
αντίςτοιχθσ κεωρίασ βακμοελαςτικότθτασ που χρθςιμοποιείται για τον ςκοπό αυτό. 
Είναι γνωςτό ότι, κατά τθν διάνοιξθ μίασ οπισ μικρισ ακτίνασ a ςε μία πλάκα 
απείρων διαςτάςεων παρατθροφνται ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτο ταςικό πεδίο 
(ςυγκζντρωςθ τάςεων) κοντά ςτθν οπι ςφμφωνα με τθν κλαςικι κεωρία 
ελαςτικότθτασ (Timoshenko and Goodier 1970). Πςο μεγαλϊνει θ απόςταςθ από 
τθν οπι, τότε ςφμφωνα επίςθσ και με τθν αρχι του Sain-Venant, οι μεταβολζσ αυτζσ 
μειϊνονται και εξαφανίηονται πολφ μακριά από τθν οπι. Το φαινόμενο τθσ 
ςυγκζντρωςθσ τάςεων (stress concentration) (π.χ. Τςαμαςφφροσ 1990) ζχει πολφ 
μεγάλθ ςθμαςία ςε εφαρμοςμζνα προβλιματα (ςυνδζςεισ ελαςμάτων ςε πλοία, ςε 
αεροπλάνα κλπ.),. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ κλαςικι κεωρία ελαςτικότθτασ 
αδυνατεί να περιγράφει τθν επίδραςθ μεγζκουσ ςτθν αντοχι τθσ καταςκευισ, 
εφ’όςον προβλζπει ότι θ μθχανικι ςυμπεριφορά είναι ουςιαςτικά ανεξάρτθτθ από 
το μζγεκοσ τθσ οπισ και τθν μικροδομι του υλικοφ. 
Στο παρόν πρόβλθμα χρθςιμοποιείται θ ακόλουκθ καταςτατικι εξίςωςθ, θ οποία 
λαμβάνει υπόψθ τθν Λαπλαςιανι του υδροςτατικοφ μζρουσ των τάςεων (Ning and 
Aifantis 1997),  
 

εij = 
   

 
 ςij - 

 

 
 ςkkδij – c 

 

 
  2ςkkδij 

 

όπου (εij , ςij)  είναι ο τανυςτισ ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ και τάςθσ αντίςτοιχα, 

(ν,Ε) είναι ο λόγοσ του Poisson και το μζτρο ελαςτικότθτασ, δij είναι το ςφμβολο του 

Kronecker,  2
 είναι ο ςυτελεςτισ Laplace και c είναι ο ςυντελεςτισ βακμίδασ. 
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5.2 Λεπτι πλάκα με κυκλικι οπι που καταπονείται ςε μονοαξονικό 

εφελκυςμό 

 
Σε αυτι τθν ενότθτα εφαρμόηεται θ καταςτατικι εξίςωςθ (4.1.1) τθσ 

βακμοελαςτικότθτασ υπό ςυνκικεσ επίπεδθσ τάςθσ (plane stress) και εξετάηεται το 
φαινόμενο μεγζκουσ ςτο πρόβλθμα τθσ λεπτισ πλάκασ ενόσ ιςότροπου και 
ομογενοφσ ελαςτικοφ μζςου, θ οποία περιζχει οπι και υποβάλλεται ςε μονοαξονικό 
εφελκυςμό (Σχιμα 5.5). 
 

 
 
Σχιμα 5.5:  Λεπτι πλάκα ςτακεροφ πάχουσ που περιζχει κυκλικι οπι που καταπονείται ςε 
ομοιόμορφθ εφελκυςτικι τάςθ κατά τθν οριηόντια διεφκυνςθ. 

 
Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ τάςθσ εκφράηονται με τθν βοικεια ταςικισ ςυνάρτθςθσ και των 
βακμιδϊν ανωτζρασ τάξθσ ςφμφωνα με τθν κεωρία βακμοελαςτικότθτασ. 
Θεωρϊντασ τθν εξίςωςθ ιςορροπίασ και επιλφνοντασ το αντίςτοιχο πρόβλθμα 
ςυνοριακϊν τιμϊν, βρίςκεται ότι ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τθσ τάςθσ και θ 
κανονικοποιθμζνθ τάςθ αςτοχίασ διαφοροποιοφνται από τισ τιμζσ που προβλζπει θ 
κλαςικι ελαςτικότθτα, 3 και 1/3 αντίςτοιχα (Timoshenko and Goodier 1970, Boresi 
and Chong 1987, Ugural and Fenster 1995). Τα παραπάνω μεγζκθ εξαρτϊνται πλζον, 
όχι μόνο από τον λόγο του Poisson αλλά και από τθν ακτίνα τθσ οπισ και τον 
ςυντελεςτι βακμίδασ. Το γεγονόσ αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ερμθνεία του 
φαινομζνου κλίμακασ (size effect), (Effemidis et al 1998). Για μεγάλεσ τιμζσ τθσ 
αδιάςτατθσ ακτίνασ τθσ οπισ, θ λφςθ τθσ βακμοελαςτικότθτασ ςυμπίπτει με αυτι 
τθσ κλαςικισ ελαςτικότθτασ. Στθν ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφγκριςθ του ςυντελεςτι 
ςυγκζντρωςθσ τάςθσ με τουσ αντίςτοιχουσ που προκφπτουν από τθν μικροπολικι 
κεωρία (micropolar theory, Eringen 1968) και τθν κεωρία τάςθσ- ηεφγουσ (couple- 
stress theory, Mindlin 1962), για τθν επίλυςθ του ίδιου προβλιματοσ.  
 

5.2.1 Αναλυτικι λφςθ 
 

Θεωρείται μία λεπτι πλάκα ςτακεροφ πάχουσ, θ οποία περιζχει οπι ακτίνασ a 
και καταπονείται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό. Η ορκι και θ διατμθτικι τάςθ 
κατανζμονται ομοιόμορφα κατά τθν οριηόντια διεφκυνςθ. Θεωρείται ότι θ οπι είναι 
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αρκετά μικρι ςυγκρινόμενθ με τισ διαςτάςεισ του υπό εξζταςθ ςϊματοσ ζτςι ϊςτε 
το ταςικό πεδίο να μθν επθρεάηεται ςε απόςταςθ αρκετά μεγάλθ από τθν οπι.  
 
 
Ζτςι, ςε μεγάλθ απόςταςθ από τθν ακτίνα τθσ οπισ (b » a ), θ κατανομι τθσ τάςθσ 
επιτυγχάνεται από τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ μίασ ςτοιχειϊδουσ επιφάνειασ 
(Σχιμα 5.6) ςτθν οποία ιςχφουν οι παρακάτω ςχζςεισ για τθν ορκι και τθν 
διατμθτικι τάςθ, αντίςτοιχα, 
 

Ν = ς cos2 κ = 
ς

 
 (1 + cos2κ),   S = ς sinκ cos κ = - 

ς

 
 sin 2κ .                   (5.2.1)                   

     
Για λόγουσ απλοποίθςθσ, κεωρείται ότι θ ορκι και θ διατμθτικι ςυνιςτϊςα τθσ 
τάςθσ (N, S) προκφπτουν από το άκροιςμα δφο εντατικϊν καταςτάςεων (Σχιμα 5.7), 
δθλαδι 
 

Ν = ΝΑ+ΝΒ,   S = SΑ+SΒ,                                                                                  (5.2.2)                                                                        
 
όπου, 
 

ΝΑ = 
ς

 
 ,  SΑ = 0                                                   (εντατικι κατάςταςθ Α),        (5.2.3) 

 

  ΝΒ = 
 

 
  cos2κ,      SΒ = - 

 

 
 sin 2κ                        (εντατικι κατάςταςθ Β).          (5.2.4) 

 
 
 
 

 
 
 
Σχιμα 5.6: Κατάςταςθ ιςορροπίασ ςτοιχειϊδουσ επιφάνειασ 

 
Στθν εντατικι κατάςταςθ A εφαρμόηεται μόνο μία ορκι ακτινικι τάςθ ς / 2, ενϊ 
ςτθν εντατικι κατάςταςθ Β εφαρμόηονται μία ορκι ακτινικι τάςθ (ς / 2) cos 2Θ και 
μία διατμθτικι τάςθ (-ς / 2) sin 2Θ . Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξεταςτεί το 
πρόβλθμα ξεχωριςτά για τθν κάκε εντατικι κατάςταςθ, οι οποίεσ ςυναςτοφν 
απλοφςτερεσ μορφζσ τθσ αρχικισ, γεγονόσ που διευκολφνει τθν επίλυςθ του 
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προβλιματοσ (Boresi and Chong 1987). Η γενικι λφςθ προκφπτει από τθν υπζρκεςθ 
των λφςεων των δφο επί μζρουσ προβλθμάτων.  
 

 
 

                            Εντατικι Κατάςταςθ A             Εντατικι Κατάςταςθ Β 
Σχιμα 5.7:  Συνκικεσ φόρτιςθσ, Εντατικι κατάςταςθ A και Β. 

 
Η κατανομι των τάςεων για τθν εντατικι κατάςταςθ A (Σχιμα 5.7) είναι θ ίδια με 

τθν αντίςτοιχθ που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 5.1 (ςυνκικεσ επίπεδθσ τάςθσ). 

 

5.2.2 φγκριςθ τθσ βακμοελαςτικότθτασ με τθν μικροπολικι κεωρία και τθν 

κεωρία τάςθσ- ηεφγουσ 
 

Σε αυτι τθν ενότθτα γίνεται ςφγκριςθ των ςυντελεςτϊν ςυγκζντρωςθσ τθσ τάςθσ 
που προκφπτουν από τθν βακμοελαςτικότθτα, τθν μικροπολικι κεωρία (Eringen 
1968), τθν κεωρία τάςθσ-ηεφγουσ (Mindlin 1962, Boresi and Chong 1987), κακϊσ και 
τθν κλαςικι κεωρία ελαςτικότθτασ. Τα αποτελζςματα με τθν εφαρμογι τθσ 
βακμοελαςτικότθτασ είναι ανάλογα με τα αντίςτοιχα που εξιχκθςαν με τθν 
εφαρμογι των δφο ανωτζρω κεωριϊν από τουσ Eringen και Mindlin, αντίςτοιχα. 

 
Σφμφωνα με τθν κεωρία τάςθσ-ηεφγουσ, θ παρουςία ροπϊν ςτθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ τθσ ενότθτασ 5.2 ζχει ωσ αποτζλεςμα ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ 
τάςθσ να εξαρτάται:  

α) από τον λόγο του Poisson ν και  
β) από τον λόγο τθσ ακτίνασ τθσ οπισ a προσ μία ςτακερά √B / μ του υλικοφ (Β 

είναι το μζτρο ευκαμπτότθτασ και μ το μζτρο διάτμθςθσ), θ οποία ζχει διαςτάςεισ 
μικουσ και είναι τθσ ίδιασ τάξθσ μεγζκουσ με τον κόκκο του υλικοφ (Ellis and Smith 
1967). To μζτρο ευκαμπτότθτασ Β ζχει μονάδεσ δφναμθσ και ορίηεται ωσ το πθλίκο 
τθσ τάςθσ-ηεφγουσ (το ηεφγοσ δυνάμεων ανά μονάδα επιφάνειασ /couple per unit 
area) το οποίο ζχει μονάδεσ *F+ / *L+ (δφναμθ προσ μικοσ), προσ τθν ευκαμπτότθτα 
(curvature), θ οποία ζχει μονάδεσ *L+-1 (αντίςτροφο του μικουσ). Σφμφωνα με τον 
Mindlin (1962), το μικοσ lcs ≈ √Β / μ είναι μία ςτακερά του υλικοφ θ οποία επθρεάηει 
ιςχυρά τθν επίδραςθ των τάςεων-ηεφγουσ. Πταν οι διαςτάςεισ του ςϊματοσ είναι 
ςυγκρίςιμεσ με το μικοσ √B / μ εμφανίηονται φαινόμενα τα οποία ερμθνεφονται 
ικανοποιθτικά από τθν κεωρία τάςθσ-ηεφγουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δθλ. για 
ςϊματα μεγάλων διαςτάςεων ςχετικά με το μικοσ lcs, θ επίδραςθ των τάςεων-
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ηεφγουσ είναι αμελθτζα και θ εν λόγω κεωρία ταυτίηεται με τθν κλαςικι 
ελαςτικότθτα.  
Σχετικά με τθν τάξθ μεγζκουσ του lcs ο Mindlin (1962) αναφζρει ότι, ςε τζλειουσ 
κρυςτάλλουσ και άμορφα υλικά (π.χ. φαλοσ, πλαςτικά) το ία ζχει πικανϊσ υπο-
μικροςκοπικό μζγεκοσ (μπορεί όμωσ να είναι τθσ ίδιασ τάξθσ μεγζκουσ με το 
άνοιγμα μιασ μικρορωγμισ). Σε πολυκρυςταλλικά μζταλλα ι κοκκϊδθ υλικά το ία 
κεωρείται μεγαλφτερο.  
 

Σφμφωνα με τθν μικροπολικι κεωρία ελαςτικότθτασ (Eringen 1968), θ επίλυςθ 

του προβλιματοσ τθσ ενότθτασ 5.2 δίνει παρόμοια αποτελζςματα με τθν κεωρία 

τάςθσ-ηεφγουσ, ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τάςθσ εξαρτάται επίςθσ από τον λόγο 

του Poisson ν τον λόγο τθσ ακτίνασ τθσ οπισ a προσ μία ςτακερά √γ(μ + κ)/κ(2μ + κ), 

όπου γ, κ οι μικροπολικζσ ελαςτικζσ ςτακερζσ μ το μζτρο διάτμθςθσ . Οι 

μικροπολικζσ ελαςτικζσ ςτακερζσ προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ μικροπολικισ 

κεωρίασ ελαςτικότθτασ, θ οποία κεωρεί ότι ζνα ςϊμα, εκτόσ των παραμορφϊςεων 

υπόκειται και ςε μικροπεριςτροφζσ (microrotations). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ ενόσ 

ιςότροπου μικροπολικοφ ελαςτικοφ υλικοφ προκφπτουν τζςςερισ νζεσ ελαςτικζσ 

ςτακερζσ (κ,α,β,γ), οι οποίεσ διαφοροποιοφν τθν εν λόγω κεωρία με τθν κλαςικι 

ελαςτικότθτα. Η μικροπολικι ςτακερά κ ζχει μονάδεσ τάςθσ, ενϊ οι α,β,γ ζχουν 

μονάδεσ δφναμθσ (Eringen 1968). 

 

Το Σχιμα 4.9 απεικονίηει τθν μεταβολι του ςυντελεςτι ςυγκζντρωςθσ τθσ τάςθσ 
S'c ςυναρτιςει τθσ αδιάςτατθσ ακτίνασ τθσ οπισ h' ςτθν βακμοελαςτικότθτα, ςτθν 
κεωρία ηεφγουσ τάςεων, ςτθν μικροπολικι κεωρία και ςτθν κλαςικι ελαςτικότθτα, 
για τισ ακόλουκεσ τιμζσ του λόγου Poisson και τθσ γωνίασ κ, ν = 0.4 και κ = π / 2. Η 
ςφγκριςθ των παραπάνω κεωριϊν, θ οποία ζχει γίνει για το ίδιο εςωτερικό μικοσ 
√c' = √γ(μ + κ)/κ(2μ + κ) = √Β/ μ , δείχνει ότι θ μικροπολικι κεωρία (δφο νζεσ 
ςτακερζσ γ, κ ), δεν παρουςιάηει μεγάλθ απόκλιςθ από τθν κλαςικι ελαςτικότθτα, 
ενϊ θ κεωρία τάςθσ-ηεφγουσ (μία νζα ςτακερά Β ) και θ BE (μία νζα ςτακερά c ) 
παρουςιάηουν εμφανι απόκλιςθ για μικρζσ τιμζσ τθσ αδιάςτατθσ ακτίνασ οπισ, ενϊ 
για μεγάλεσ τιμζσ ςυμπίπτουν με τθν κλαςικι ελαςτικότθτα. Ραρατθρείται επίςθσ 
ότι θ βακμοπλαςτικότθτα καταδεικνφει mo ζντονα το φαινόμενο κλίμακασ. 
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χιμα 4.9: Συντελεςτζσ ςυγκζντρωςθσ τάςθσ ςτθν μικροπολικι κεωρία, ςτθν κεωρία ςυηευγμζνθσ 

τάςθσ και ςτθν βακμοελαςτικότθτα, για ν = 0.4 και κ = π / 2. 

 

 

5.2.3 Μοντελοποίθςθ πειραματικϊν αποτελεςμάτων 
 

Η αναλυτικι λφςθ του προβλιματοσ τθσ λεπτισ πλάκασ που περιζχει κυκλικι οπι 
και υπόκειται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό, ςτα πλαίςια τθσ βακμοελαςτικότθτασ,  
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ερμθνεφςει τα πειραματικά αποτελζςματα που 
εξιχκθςαν από τουσ (Chasiotis and Knauss 2002) ςχετικά με μθχανικζσ μετριςεισ 
ςτθν μίκρο-κλίμακα μικρο-θλεκτρομθχανικϊν ςυςτθμάτων (MEMS). Στθν εργαςία 
των Chasiotis and Knauss (2002), εξετάςτθκε θ εφαρμογι τθσ μικροςκοπίασ (probe 
microscopy) ςτθν μελζτθ προβλθμάτων μθχανικισ ςε περιοχζσ κλίμακασ 
μικρόμετρου (μm). Διερευνικθκε κατά πόςο διαφζρουν οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςτθν 
μίκρο-κλίμακα από τισ αντίςτοιχεσ ςε μακροςκοπικό επίπεδο. Ραρουςιάςτθκαν 
μετριςεισ αςτοχίασ υλικοφ (πολυκρυςταλλικό πυρίτιο, μζγεκοσ κόκκου d ~ 0.3 μm) 
ςε μικρά δοκίμια διάτρθτα με κυκλικζσ και  ελλειπτικζσ οπζσ (MEMS), τα οποία 
υπόκεινται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό (Σχιμα 5.10). Οι διαςτάςεισ των δοκιμίων 
κυμάνκθκαν από 250x30x2 μm ζωσ 700x340x2 μm. Οι ακτίνεσ των οπϊν που 
εξετάςτθκαν ζλαβαν τισ τιμζσ 1, 2, 3, 8 μιθ. Στθν παροφςα ενότθτα αναφζρονται οι 
εργαςτθριακζσ μετριςεισ ςε δοκίμια με κυκλικζσ οπζσ. Ο λόγοσ του Poisson για το 
πολυκρυςταλλικό πυρίτιο είναι ν = 0.22. Η μζςθ τιμι τθσ εφελκυςτικισ αντοχισ 
(tensile strength) ςc του υλικοφ υπολογίςτθκε ςε υγιι δοκίμια (χωρίσ τθν παρουςία 
οπισ) περίπου ίςθ με 0.85GPa. 
 

 

 
 

Σχιμα 5.10: Μικρό δοκίμιο με κυκλικι οπι, το οποίο υπόκειται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό. 

 

 
Σφμφωνα με τουσ Chasiotis και Knauss (2002), παρατθρικθκε ότι θ επιβαλλόμενθ 

τάςθ αςτοχίασ του υλικοφ επθρεάηεται από το μζγεκοσ τθσ ακτίνασ τθσ οπισ. Οι 
οπζσ με μικρότερεσ ακτίνεσ αςτοχοφν ςε μεγαλφτερεσ τάςεισ από τισ οπζσ 
μεγαλφτερθσ ακτίνασ. Το παρατθροφμενο φαινόμενο κλίμακασ μπορεί να αποδοκεί 
ςτον εντοπιςμό των τάςεων ςε μία περιοχι όπου βακμιαίουσ μικραίνει, όταν 
κάποιοσ κινείται από οπζσ μεγάλθσ ακτίνασ ςε οπζσ μικρισ ακτίνασ. Το φαινόμενο 
αυτό, αποδίδεται ςτο ότι, θ αςτοχία των ψακυρϊν υλικϊν ςυμβαίνει όταν μία 
μικρο-ατζλεια (π.χ. μικρο-ρωγμι) με κρίςιμο μικοσ βρίςκεται ςε μία περιοχι 
υψθλισ τάςθσ και εφαρμόηεται ςυγκεκριμζνθ φόρτιςθ. Δεδομζνου ότι αυτι θ 
περιοχι είναι μεγαλφτερθ για δοκίμια με οπζσ μεγάλθσ ακτίνασ,  
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θ πικανότθτα να υπάρχουν τζτοιεσ μικρο-ατζλειεσ με κρίςιμο μικοσ είναι επίςθσ 
μεγάλθ και θ αντίςτοιχθ τοπικι τάςθ αςτοχίασ επιτυγχάνεται για μικρότερεσ τιμζσ 
τθσ εξωτερικά επιβαλλόμενθσ (ονομαςτικισ) τάςθσ (Chasiotis and Knauss 2002). 
 

Το φαινόμενο κλίμακασ ςυνοδεφεται με αφξθςθ τθσ διαςποράσ των 
πειραματικϊν δεδομζνων όςο ο χϊροσ για τθν εμφάνιςθ τθσ αςτοχίασ μικραίνει. Οι 
μικρο-ατζλειεσ είναι χωρικά κατανεμθμζνεσ μζςα ςτο υλικό και είναι κζμα κακαρά 
πικανότθτασ αν εμφανίηονται ςε περιοχζσ υψθλισ-τάςθσ (π.χ. γφρω από μία οπι). 
Πςο αυτι θ περιοχι μικραίνει, τόςο θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων "κρίςιμων" 
μικρορωγμϊν, όςο και θ ςυμπεριφορά αςτοχίασ τθσ, γίνεται περιςςότερο 
πικανοκρατικι. Το φαινόμενο κλίμακασ που παρατθρικθκε από τουσ Chasiotis και 
Knauss (2002) είναι ςε ςχετικά ικανοποιθτικι ςυμφωνία με τα αποτελζςματα που 
προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ βακμοελαςτικότθτασ ςτθν παροφςα διατριβι 
γεγονόσ που τθσ δίνει τθν δυνατότθτα να ερμθνεφει ικανοποιθτικά παρόμοια 
πειραματικά αποτελζςματα. Επειδι ςτα εν λόγω πειράματα ο λόγοσ τθσ ακτίνασ τθσ 
οπισ προσ το πλάτοσ του δοκιμίου είναι ίςοσ με 1/30, κεωρείται ότι τα δοκίμια 
προςομοιϊνονται ικανοποιθτικά με το πρόβλθμα τθσ άπειρθσ πλάκασ μικροφ 
πάχουσ με κυκλικι οπι που υπόκειται ςε μονοαξονικό εφελκυςμό που επιλφκθκε 
ςτον παρόν κεφάλαιο. Ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τθσ τάςθσ για α/Η = 1/30 
υπολογίηεται από τον τφπο (W.D. Pilkey 1997), 

 

S’
c = 0.284 + 

 

       
 - 0.6 ( 1 – 

 α

Η
 ) + 1.32 ( 1 – 

 α

Η
 )2,                             (5.2.52) 

 

και ιςοφται με S' = 3.017 . Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ άπειρθσ πλάκασ 

μικροφ πάχουσ με κυκλικι οπι, ιςχφει S'c= 3. Σφμφωνα με τθν κλαςικι 

ελαςτικότθτα, αν κατά τθν εφαρμογι μιασ εξωτερικισ τάςθσ ςΝ ςυμβεί αςτοχία του 

δοκιμίου, τότε, θ εφαπτομενικι τάςθ αςτοχίασ ςκ ςτθν περιφζρεια τθσ οπισ κα 

είναι ίςθ με 3ςΝ ανεξάρτθτα από τθν ακτίνα τθσ οπισ. Αφοφ, θ μζςθ τιμι τθσ 

εφελκυςτικισ αντοχισ των δοκιμίων (παράμετροσ του υλικοφ) είναι ςο =0.85 GPa (θ 

τιμι αυτι μετρικθκε ςε δοκίμια χωρίσ οπι από τουσ Chasiotis and Knauss, 2002) 

και κεωρθκεί το κριτιριο κραφςθσ μζγιςτθσ τάςθσ ςκ|r=a = ςο, τότε με βάςθ τον τφπο 

ςκ \r=a = 3ςΝ κα ιςχφει 3ςN = ςc δθλαδι ςΝ =0.2833 GPa. Άρα το υλικό κα αςτοχεί με 

επιβαλλόμενθ φόρτιςθ ςν =0.2833 GPa ανεξαρτιτωσ τθσ ακτίνασ τθσ οπισ. 

Ραρατθρείται όμωσ, από τα πειράματα των Chasiotis and Knauss (2002), ότι θ ςΝ 

κατά τθν αςτοχία μεταβάλλεται και εξαρτάται από τθν ακτίνα τθσ οπισ 

(ελαττϊνεται όςο μεγαλϊνει θ ακτίνα). Η εν λόγω ςυμπεριφορά δεν μπορεί να 

περιγράφει από τθν κλαςικι ελαςτικότθτα ςε αντίκεςθ με τθν βακμοελαςτικότθτα 

θ οποία όπωσ φαίνεται εδϊ μπορεί να ερμθνεφςει το παραπάνω φαινόμενο.  
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Στον Ρίνακα 5.2.1 παρουςιάηονται οι πειραματικζσ μετριςεισ ςχετικά με τθν 

επιβαλλόμενθ τάςθ αςτοχίασ ςΝ κακϊσ και οι κεωρθτικζσ προβλζψεισ ςτθν 

βακμοελαςτικότθτα. 

 
 

Ρίνακασ 5.2.1 
 

Πολυκρυςταλλικό πυρίτιο 

 Επιβαλλόμενθ Σάςθ Αςτοχίασ σΝ [GPa] 

 
Ακτίνα οπισ a [μm] 

 

 
ςΝ (Ρειραματικϊν 

μετριςεων) 
 

 
ςΝ (BE)   

 

1 0.577 0.562 

2 0.525 0.536 

3 0.54 0.515 

8 0.44 0.472 

  
Στακερζσ ποςότθτεσ: V = 0.22, ςc = 0.85 GPa, √c~ 0.67 μm  

 

 

 

 

Στο Σχιμα 5.11 απεικονίηονται τα πειραματικά αποτελζςματα και θ κεωρθτικι 
καμπφλθ για τθν επιβαλλόμενθ τάςθ αςτοχίασ ςΝ. Ραρατθρείται ότι, κατά τθν 
μοντελοποίθςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων, θ ποςότθτα √c είναι τθσ ίδιασ 
τάξθσ μεγζκουσ με το μζγεκοσ του κόκκου του υλικοφ. Η βακμοελαςτικότθτα 
περιγράφει με επιτυχία τα πειραματικά δεδομζνα ςε αντίκεςθ με τθν κλαςικι 
ελαςτικότθτα. 
 

 
 

 

χιμα 5.11: Φαινόμενο κλίμακασ: Επιβαλλόμενθ τάςθσ αςτοχίασ ςΝ ςυναρτιςει τθσ ακτίνασ οπισ α. 

Σφγκριςθ των πειραματικϊν (Chasiotis and Knauss 2002) και κεωρθτικϊν αποτελεςμάτων *√c~ 0.67 

μm ]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΒΑΘΜΟΕΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 

ΘΡΑΤΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΟΤ GRIFFITH 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προςπάκεια να ςυγκρικοφν ποιοτικά τα 

αποτελζςματα τθσ κεμελιϊδουσ κεωρίασ κραυςτομθχανικισ του Griffith (1920, 

1921) με τα αντίςτοιχα τθσ βακμοελαςτικότθτασ μζςα ςτα πλαίςια του 

υπολογιςμοφ τθσ εφελκυςτικισ αντοχισ ενόσ υλικοφ δομικζσ ατζλειεσ 

(απομονωμζνουσ πόρουσ, μικροκενά, μικρορωγμζσ). Και οι δφο κεωρίεσ μποροφν 

να περιγράφουν επιτυχϊσ τθν επίδραςθ μεγζκουσ. Για γεωμετρικά όμοια δοκίμια 

τα μικρότερα παρουςιάηουν μεγαλφτερεσ αντοχζσ από τα μεγαλφτερα. Σε αυτό το 

ςθμείο πρζπει να μνθμονευτεί θ γνωςτι μθχανικι ςυμπεριφορά των ψακυρϊν 

υλικϊν όπωσ το γυαλί, τα κεραμικά, το ςκυρόδεμα κ.α., δοκίμια των όποιων ζχουν 

τθν τάςθ να γίνονται πιο ανκεκτικά ςε εφελκυςμό/κλίψθ όςο μειϊνεται θ 

(εγκάρςια) διατομι τουσ. 

Στθν αρχι γίνεται μία ςφντομθ περιγραφι τθσ κεωρίασ του Griffith και ςτθν 

ςυνζχεια παρουςιάηεται το πρόβλθμα τθσ ελαςτικισ πλάκασ που περιζχει ρωγμι 

και υπόκειται ςε ομοιόμορφθ εφελκυςτικι τάςθ όπου υποδεικνφεται θ επίδραςθ 

μεγζκουσ ςτθν εφελκυςτικι αντοχι του υλικοφ. Στθν ςυνζχεια, εξετάηεται με τθν 

βοικεια τθσ βακμοελαςτικότθτασ, το πρόβλθμα τθσ ελαςτικισ πλάκασ που περιζχει 

μία οπι και υπόκειται ςε ομοιόμορφθ εφελκυςτικι τάςθ ςφμφωνα με το Κεφ. 3 και 

ακολουκεί μία πιο λεπτομερισ εξζταςθ του ςυντελεςτι ςυγκζντρωςθσ τθσ τάςθσ 

και τθσ κανονικοποιθμζνθσ τάςθσ αςτοχίασ ςτθν περιφζρεια τθσ οπισ. 

Ραρουςιάηονται επίςθσ, μεταξφ των άλλων, θ ελάχιςτθ και θ μζγιςτθ τιμι τθσ 

αδιάςτατθσ ακτίνασ τθσ οπισ για τισ οποίεσ το φαινόμενο τθσ βακμίδασ (gradient 

effect) ζχει επίδραςθ ςτθν τάςθ αςτοχίασ του υλικοφ. Μεταξφ των δφο 

προβλθμάτων υπάρχει αντιςτοιχία κεωρϊντασ ότι: α) τόςο θ ρωγμι όςο και θ οπι 

ζχουν πολφ μικρότερεσ διαςτάςεισ από το μζγεκοσ τθσ πλάκασ, β) επικρατοφν 

ςυνκικεσ επίπεδθσ παραμόρφωςθσ και γ) ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, τόςο θ 

ρωγμι όςο και θ οπι, αποτελοφν τισ κρίςιμεσ εκείνεσ ατζλειεσ του υλικοφ που 

οδθγοφν ςε αςτοχία. Μεταφζροντασ τα αποτελζςματα ςε λογαρικμικό διάγραμμα 

και ςυγκρίνοντάσ τα με τα αντίςτοιχα που εξάγονται από τθν κεωρία του Griffith, 

προκφπτει μία ποιοτικι αναλογία μεταξφ των δφο κεωριϊν (Efremidis et al 2001a). 

6.1 Γενικζσ ζννοιεσ κραυςτομθχανικισ - Θεωρία Griffith 
Η φυςικι διαδικαςία τθσ κραφςθσ ςε ψακυρά υλικά ξεκινάει από εντοπιςμζνεσ 

περιοχζσ του υλικοφ ςτισ οποίεσ εμφανίηονται ατζλειεσ, οι οποίεσ προχπάρχουν 

ςτθν μικροδομι του υλικοφ ι δθμιουργοφνται κατά τθ διαδικαςία φόρτιςθσ λόγω 

μόνιμων παραμορφϊςεων. Οι ατζλειεσ αυτζσ προκαλοφν ςθμαντικι εντοπιςμζνθ 

αφξθςθ των εφελκυςτικϊν τάςεων. Μερικζσ από τισ υπάρχουςεσ ατζλειεσ (π.χ. 

ςυςςωμάτωςθ προςμίξεων ςτθν μικροδομι του υλικοφ, εγκλείςματα, αποχωριςμόσ 

υλικοφ ςτα όρια των κόκκων) μετατρζπονται ςε ρωγμζσ ςτισ οποίεσ θ ςυνοχι του 

υλικοφ ζχει πλιρωσ καταςτραφεί.  



 
44 

 

Σε υλικά, όπωσ το ςκυρόδεμα, ο ςχθματιςμόσ πόρων και μικρορωγμϊν κατά τθν 

διαδικαςία παραγωγισ δεν μπορεί να αποφευχκεί πλιρωσ, αν και το μζγεκοσ τουσ 

μπορεί να ελαττωκεί με κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ ελζγχου. Η αντοχι ενόσ υλικοφ ςε 

ψακυρι κραφςθ εξαρτάται από τθν δομι των ατελείων του, δθλαδι από τθν 

ςυγκζντρωςθ των ατελειϊν και τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ του δοκιμίου. 

Αναλυτικζσ και ςτατιςτικζσ μελζτεσ που ζχουν γίνει κατά καιροφσ, οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα τθσ επίδραςθσ του μεγζκουσ του υπό εξζταςθ δοκιμίου ςτθν αντοχι 

κραφςθσ, για γεωμετρικά όμοια δοκίμια. 

Στθν κραυςτομθχανικι, θ ελάττωςθ τθσ αντοχισ ςυναρτιςει τθσ αφξθςθσ του 

μεγζκουσ του δοκιμίου, ερμθνεφεται με βάςθ τθν φπαρξθ μίκρο-ατελειϊν (Griffith 

1920, 1921). Αυτζσ οι μίκρο- ατζλειεσ δομισ μπορεί να είναι κυκλικζσ ι ελλειπτικζσ 

οπζσ ι ακόμα και γραμμικζσ ρωγμζσ, και μετατρζπουν το αρχικά ςυνεχζσ και 

ομογενζσ ςτερεό ςϊμα ςε ζνα αςυνεχζσ (διάτρθτο) ςτερεό. Στα άκρα των 

μικροςκοπικϊν αυτϊν ατελειϊν ι ρωγμϊν δθμιουργοφνται ςυγκεντρϊςεισ τάςεων 

μεγάλθσ ζνταςθσ και μποροφν να διαδοκοφν ςε όλο το υλικό. Κατ’αυτόν τον τρόπο, 

αναπτφςςονται ζντονα μθ-ομογενι ταςικά πεδία ςε υλικά που καταπονοφνται ςε 

ομογενείσ εξωτερικζσ φορτίςεισ και τα οποία οφείλονται ςτθν φπαρξθ πόρων, 

εγκλειςμάτων και άλλων μθχανικϊν ατελειϊν, όπωσ για παράδειγμα αμυχζσ ι 

αποφλοιϊςεισ ςτθν επιφάνεια του ςτερεοφ. Ραρόμοια φαινόμενα παράγονται και 

από άλλουσ τφπουσ ανομοιογενειϊν τθσ μικροδομισ όπωσ ηϊνεσ ολίςκθςθσ (slip 

bands), θμιτελείσ ολιςκιςεισ ςτθν επιφάνεια κόκκων, ομάδεσ κενϊν ωσ ςυνζπεια 

κυκλικισ φόρτιςθσ, κακϊσ επίςθσ και εμφάνιςθ ςε μεγαλφτερεσ κλίμακεσ 

μακροςκοπικϊν ρωγμϊν, εγκοπϊν, οπϊν ι ρθγμάτων. 

Η ειςαγωγι τθσ ζννοιασ των ατελειϊν τθσ δομισ ενόσ υλικοφ με τθν μορφι 

μικρο-ρωγμϊν, απεικονίηει τθν προςπάκεια να βρεκεί ζνα ικανοποιθτικό αναλυτικό 

μοντζλο μθχανικισ του ςυνεχοφσ μζςου που να περιγράφει με τον πλζον 

αντιπροςωπευτικό τρόπο τθν πραγματικι ςυμπεριφορά των υλικϊν. Το μοντζλο 

αυτό βαςίηεται ςτισ παρακάτω υποκζςεισ, (Freudenthal 1968, Carpinteri 1986): α) 

Οι μικρο-ρωγμζσ με διαφορετικοφσ βακμοφσ επικινδυνότθτασ κατανζμονται 

ομοιόμορφα ςε όλο το μζςο. Κάκε μικρο-ρωγμι περιζχεται ςε ζνα ςτοιχειϊδθ όγκο 

προςδιορίηοντασ τθν αντοχι του, χωρίσ όμωσ να υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

των μικρο- ρωγμϊν, β) Η εφελκυςτικι αντοχι ενόσ ςτοιχειϊδουσ όγκου εξαρτάται 

από τθν επικυνδυνότθτα τθσ μικρο-ρωγμισ που περιζχει και θ οποία περιγράφεται 

από τθν κεωρία του Griffith για τθν αςτάκεια ρωγμισ, γ) Η εφελκυςτικι αντοχι 

οποιουδιποτε δοκιμίου εξαρτάται μόνο από τθν αντοχι του ςτοιχειϊδουσ εκείνου 

όγκου του δοκιμίου που περιζχει τθν mo επικίνδυνθ μικρο- ρωγμι. 

Ο Griffith (1920, 1921), εφιρμοςε γενικζσ κεωριςεισ τθσ ςυνολικισ δυναμικισ 

ενζργειασ ενόσ φορτιηόμενου δοκιμίου με εςωτερικζσ ρωγμζσ, αναπτφςςοντασ τθν 

γνωςτι κεωρία του για τθν κραφςθ ψακυρϊν υλικϊν. Πλα τα υλικά παρουςιάηουν 

γενικά, μία εφελκυςτικι αντοχι πολφ πιο μικρι από αυτιν που αναμζνεται από τθν 

κεϊρθςθ των δεςμϊν και ενδομοριακϊν δυνάμεων.  
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Ο Griffith παρουςίαςε ζνα ενεργειακό κριτιριο για τθν κραφςθ το οποίο μπορεί να 

υιοκετθκεί επίςθσ για να ερμθνεφςει τθν μείωςθ ςτθν εφελκυςτικι αντοχι των 

υλικϊν, με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ τουσ (Carpinteri 1997a). Εξζταςε τθν 

περίπτωςθ μίασ ομογενοφσ, ιςότροπθσ ελαςτικισ πλάκασ με ομοιόμορφο πάχοσ θ 

οποία περιζχει μία επίπεδθ ρωγμι και υπόκειται ςε επίπεδο, ομοιόμορφο 

εφελκυςμό ςτα άκρα τθσ. Αν θ πλάκα είναι λεπτι τότε θ εντατικι τθσ κατάςταςθ 

είναι αυτι τθσ "επίπεδθσ τάςθσ", αν ζχει μεγάλο πάχοσ τότε θ εντατικι τθσ 

κατάςταςθ είναι αυτι τθσ "επίπεδθσ παραμόρφωςθσ". Οι εξιςϊςεισ που 

περιγράφουν τισ δφο εντατικζσ καταςτάςεισ είναι τθσ ίδιασ μορφισ, διαφζροντασ 

μόνο ςτθ μορφι (τθσ εξαρτϊμενθσ από το μζτρο του Poisson) ςτακεράσ που 

υπειςζρχεται. Για τον υπολογιςμό τθσ ενζργειασ παραμόρφωςθσ τθσ πλάκασ, ο 

Griffith χρθςιμοποίθςε τθν λφςθ του Inglis θ οποία αναφζρεται ςτο πεδίο των 

τάςεων μία πλάκασ με ελλειπτικι οπι. 

Η αφξθςθ ελαςτικισ ενζργειασ παραμόρφωςθσ We που οφείλεται ςε μία πολφ 

λεπτι ρωγμι μικουσ 2α, δίνεται από τον ακόλουκο τφπο (ςυνκικεσ επίπεδθσ 

παραμόρφωςθσ) 

We = 
    

 
  π α2 ς2                                                                                                                  (6.3.1) 

 

όπου V είναι ο λόγοσ του Poisson, Ε είναι το μζτρο ελαςτικότθτασ, ς θ επιβαλλόμενθ 

τάςθ και 2 α το μικοσ τθσ ρωγμισ. Η ενζργεια Ws που απαιτείται για τον 

ςχθματιςμό των επιφανειϊν τθσ ρωγμισ, ανά μονάδα πάχουσ τθσ πλάκασ, δίνεται 

από τθ ςχζςθ 

 

Ws = 4 α γ,                                                                                                                                     (6.3.2) 

όπου γ είναι θ επιφανειακι ενζργεια (ενζργεια ανά μονάδα επιφάνειασ *F+ *L+-1). 

Ζτςι, θ ελάττωςθ τθσ ολικισ δυναμικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ λόγω τθσ 

παρουςίασ τθσ ρωγμισ ιςοφται με We - Ws. Η ςυνκικθ που πρζπει να ικανοποιείται 

για να διαδοκεί θ ρωγμι είναι θ ακόλουκθ, 

 

 

    
 (We-Ws) = 0,                     

    

 
  π α2 ς2  = 2γ                                                              (6.3.3)            

 

από τθν οποία προκφπτει θ κρίςιμθ τάςθ ςc για τθ διάδοςθ τθσ ρωγμισ, 

ςc = √
    

(    )    
 ,                                                                                                                           (6.3.4) 

όπου GIC =2γ είναι θ ενζργεια κραφςθσ (*F+ *L+-1). Η ςχζςθ (6.3.4) απεικονίηεται 

γραφικά ςτο Σχιμα 5.1β.  
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Σε πειράματα εφελκυςμοφ που ζχουν γίνει ςε νιματα φαλου, ο Griffith βρικε ότι 

θ φαινόμενθ αντοχι τουσ είναι 2.37 GPa, ενϊ θ εφελκυςτικι αντοχι φυςικοφ 

μεγζκουσ δοκιμίων φαλου είναι περίπου 0.172 GPa. Αυτι θ μεγάλθ διαφορά ςτθν 

εφελκυςτικι αντοχι δοκιμίων του ίδιου υλικοφ αλλά διαφορετικοφ μεγζκουσ 

ερμθνεφεται με το ακόλουκο γενικό ςυμπζραςμα τθσ κεωρίασ του Griffith: Η 

ελαττωμζνθ αντοχι των ςτερεϊν οφείλεται ςτθν παρουςία αςυνεχειϊν μζςα ςτθν 

μάηα τουσ (μικρορωγμζσ), οι διαςτάςεισ των οποίων είναι αρκετά μεγαλφτερεσ από 

τισ μοριακζσ αποςτάςεισ. Η εμφάνιςθ αυτϊν των μικρορωγμϊν και ανάλυςι τουσ 

με απλοποιθμζνθ γεωμετρία κακιςτά τον προςδιοριςμό του περιβάλλοντοσ ταςικοφ 

πεδίου εφκολθ με τθν βοικεια τθσ γραμμικισ κεωρίασ ελαςτικότθτασ. Με βάςθ τα 

παραπάνω ερμθνεφεται ποςοτικά θ μεγάλθ διαφορά μεταξφ τθσ (κεωρθτικισ) 

αντοχισ των ατομικϊν δεςμϊν που παρατθρείται ςε δοκίμια μικροφ μεγζκουσ και 

τθσ αντοχισ που παρατθρείται ςε δοκίμια μεγαλφτερου (κανονικοφ) μεγζκουσ. Η 

αντοχι υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 

μπορεί να αυξθκεί ακόμθ και μία τάξθ μεγζκουσ εάν εξαλειφκοφν οι 

προαναφερκείςεσ αςυνζχειεσ. 

6.2 Φαινόμενα κλίμακασ ςε ελαςτικζσ πλάκεσ που περιζχουν οπι 
Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο πρϊτο κεφάλαιο, θ βακμοελαςτικότθτα ενςωματϊνει 

τθν Λαπλαςιανι τθσ κλαςικισ ζκφραςθσ του νόμου του Hooke (εκφραςμζνθ ςε 

όρουσ ανθγμζνθσ παραμόρφωςθσ) ςτισ ςχζςεισ τάςθσ - παραμόρφωςθσ. Ζτςι, με 

τθν ειςαγωγι βακμιδϊν ανϊτερθσ τάξθσ ςυνυπολογίηεται προςεγγιςτικά ο μθ-

τοπικόσ χαρακτιρασ (non-locality) τθσ ςχζςθσ τάςθσ- παραμόρφωςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, οι ςυντελεςτζσ βακμίδασ οι οποίοι ειςάγονται φαινομενολογικά και 

ςυνδζονται με τουσ όρουσ βακμίδασ, χαρακτθρίηουν τθν επίδραςθ ι τθν 

ςπουδαιότθτα αυτϊν των βακμιδϊν ςτθν μθχανικι ςυμπεριφορά. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να ςυνδεκεί ο ςυντελεςτισ βακμίδασ με τθν χαρακτθριςτικι κλίμακα 

του υλικοφ. Για παράδειγμα, οι Altan and Aifantis (1992, 1997) ζδειξαν ότι ο 

ςυντελεςτισ βακμίδασ c παίηει ςθμαντικό ρόλο όταν το ελαςτικό πεδίο 

περιγράφεται ςε κλίμακεσ μεγαλφτερεσ από το εςωτερικό μικοσ κλίμακασ lc≈√  

(π.χ. ζξω από τον πυρινα εξάρμωςθσ / dislocation core), όπου √  είναι το 

χαρακτθριςτικό μικοσ το οποίο είναι ανάλογο τθσ κρυςταλλικισ παραμζτρου του 

υλικοφ. Αν εξεταςτεί θ ελαςτικι κατάςταςθ του ςϊματοσ αρκετά μακριά από τθν 

γραμμι τθσ εξάρμωςθσ (dislocation line), για παράδειγμα ςε απόςταςθ ≥ 5 ÷ 10 √ , 

τότε θ βακμοελαςτικότθτα και θ κλαςικι ελαςτικότθτα οδθγοφν ςτα ίδια ακριβϊσ 

αποτελζςματα (Gutkin and Aifantis 1996, 1997). 

Θεωρείται ζνασ κοίλοσ ελαςτικόσ κφλινδροσ ακτίνασ α, που υπόκειται ςε 

ομοιόμορφθ εφελκυςτικι τάςθ ς . Το πρόβλθμα ζχει εξεταςτεί ςτα πλαίςια τθσ 

γραμμικισ βακμοελαςτικότθτασ και ζχει παρατθρθκεί ότι, θ τάςθ αςτοχίασ 

ελαττϊνεται ενϊ ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τάςθσ αυξάνεται όςο αυξάνεται θ 

ακτίνα τθσ οπισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΒΑΘΜΟΕΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΟΡΦΟΚΛΑΜΑΣΙΚΟ 

ΝΟΜΟ ΚΛΙΜΑΚΑ (MFSL) 
 

Ππωσ αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, το φαινόμενο τθσ 
εξάρτθςθσ τθσ αντοχισ γεωμετρικά όμοιων δοκιμίων από το μζγεκοσ, μπορεί να 
ερμθνευτεί με βάςθ τθν κεωρία βακμοελαςτικότθτασ. Μία άλλθ προςζγγιςθ για τθν 
εξιγθςθ τζτοιων φαινομζνων επιτυγχάνεται με τον πολυμορφοκλαςματικό νόμο 
κλίμακασ (Carpinteri 1996b, 1994b, Carpinteri and Chiaia 1997). Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουςιάηονται οι δφο αυτζσ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ 
κλίμακασ τθσ κλιπτικισ αντοχισ υλικϊν μεγάλου βακμοφ ατζλειασ δομισ 
(disordered materials). Τα αποτελζςματα απεικονίηονται ςε λογαρικμικό διάγραμμα 
αντοχισ-μεγζκουσ και γίνεται μία ποιοτικι ςφγκριςθ των προβλζψεων των δφο 
κεωριϊν (βλ. επίςθσ Efremidis et al 2001b). 

 

7.1 Γενικζσ ζννοιεσ κλίμακασ - Μορφοκλαςματικζσ δομζσ (Fractals) 
 

Ρολλά φαινόμενα μθχανικισ ςυμπεριφοράσ μποροφν να εξεταςτοφν ςτα πλαίςια 
τθσ κλαςικισ μθχανικισ του ςυνεχοφσ μζςου, όπου κεϊρθςθ μίασ μόνο κλίμακασ 
μικουσ (μακροςκοπικι κλίμακα) επαρκεί για τθν διατφπωςθ προβλθμάτων 
ςυνοριακϊν τιμϊν. Ραρόλα αυτά, όταν επίκειται ζνα κρίςιμο φαινόμενο π.χ. 
αςτοχία υλικοφ, ζχει διαπιςτωκεί ότι και άλλεσ κλίμακεσ παρατιρθςθσ είναι 
ςθμαντικζσ για τθν εξζταςθ του φαινομζνου. Σε τζτοιου είδουσ φαινόμενα 
(πολλαπλισ κλίμακασ), θ ςυνολικι μθχανικι ςυμπεριφορά του υλικοφ δεν μπορεί 
να περιγράφει απλά από ζνα τοπικό νόμο ο οποίοσ αντανακλά τθν επίδραςθ μίασ 
μόνο κλίμακασ, αλλά απαιτείται είτε θ εφαρμογι μθ-τοπικϊν κεωριϊν (non-local 
theories) όπωσ π.χ. θ βακμοελαςτικότθτα θ οποία ειςάγει ζνα εςωτερικό μικοσ με 
τον όρο βακμίδασ, είτε άλλεσ προςεγγίςεισ και ςτατιςτικζσ κεωρίεσ οι οποίεσ 
λαμβάνουν υπόψθ τθν αλλθλεπίδραςθ κλιμάκων και δομϊν. 

 
Σε ςυνικεισ προςεγγίςεισ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ των υλικϊν υιοκετείται 

ζνασ "μάλλον" χονδρικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ νάνο-, μίκρο-, μζςο- και 
μακροςκοπικισ κλίμακασ, αν και ςτθν πραγματικότθτα, το εφροσ αυτϊν των 
κλιμάκων είναι ςυχνά μθ-πεπεραςμζνο και μθ-διακριτό. Ζτςι, θ κλαςικι μθχανικι 
του ςυνεχοφσ μζςου αδυνατεί να ερμθνεφςει φαινόμενα όπωσ π.χ. θ κραφςθ του 
υλικοφ και τα φαινόμενα κλίμακασ. Ρζραν τθσ αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων 
αυτϊν με καταςτατικζσ εξιςϊςεισ που ειςάγουν εςωτερικά μικθ, όπωσ οι κεωρίεσ 
βακμίδασ, νζεσ ζννοιεσ, όπωσ π.χ. τθσ αταξίασ δομισ (disorder), τθσ 
μορφοκλαςματικότθτασ (fractality) και τθσ επανακανονικοποιθμζνθσ κεωρίασ 
ομάδων (renormalization group theory), ειςιχκθςαν για να περιγράφουν τα 
παραπάνω φαινόμενα ςτα πλαίςια μιασ ενοποιθμζνθσ μεκόδου (Panagiotopoulos 
1989, 1990, 1992, Carpimeli 1996b). 

Ο κφριοσ μθχανιςμόσ κραφςθσ κατά τθν κλίψθ ενόσ ψακυροφ υλικοφ είναι θ 

ρωγμάτωςθ τφπου I (Mode I) όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του εφελκυςμοφ. Κάτω από 

ςυνκικεσ ομοιόμορφθσ κλιπτικισ τάςθσ τα ψακυρά υλικά τείνουν να αςτοχιςουν 
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με ςχθματιςμό εφελκυςτικϊν ρωγμϊν οι οποίεσ αναπτφςςονται ςε μικρο-ατζλειεσ 

(microdefects) του υλικοφ όπωσ είναι μικροκενά,  

μικροεγλείςματα κακϊσ και τα όρια κόκκων (Nemat-Naser and Hori 1993). Οι 

τοπικζσ εφελκυςτικζσ μικροπαραμορφϊςεισ είναι παράλλθλεσ με τθν διεφκυνςθ 

του εφαρμοηόμενου φορτίου ςτθν περίπτωςθ του εφελκυςμοφ ι κάκετεσ με τθν 

διεφκυνςθ του εφαρμοηόμενου φορτίου ςτθν περίπτωςθ τθσ κλίψθσ (Σχιμα 6.1). 

Ζτςι, ςτθν μονοαξονικι κλίψθ, οι μακροςκοπικζσ ρωγμζσ αναπτφςςονται και 

διαδίδονται παράλλθλα με τθν αξονικι φόρτιςθ. Η πλζον πικανι ερμθνεία για τθν 

δθμιουργία των μακροςκοπικϊν αυτϊν ρωγμϊν μπορεί να αποδοκεί ςτθν 

ετερογζνεια του υλικοφ και ειδικά ςτθν παρουςία προχπάρχουςων ατελειϊν 

(ρωγμϊν, πόρων και κενϊν) πριν από τθν φόρτιςθ, οι οποίεσ δρουν ωσ ανυψωτζσ 

τάςθσ (stress-raisers) και μειϊνουν δραςτικά τθν αντοχι του υλικοφ με τθν 

πυρθνοποίθςθ των μακροςκοπικϊν ρωγμϊν ςτισ οποίεσ οι ατζλειεσ αυτζσ 

εξελίςςονται (Carpinteri et al 1997). 

 

 

 

χιμα 7.1: Κφριοσ μθχανιςμόσ κραφςθσ α) κατά τθν κλίψθ, και β) κατά τον εφελκυςμό ενόσ 

ψακυροφ υλικοφ είναι θ ρωγμάτωςθ τφπου I (Mode I crack). 

 

Οι δφο κυριότερεσ πθγζσ μορφοδομϊν κραφςθσ είναι θ εςωτερικι αςτάκεια που 
προκαλείται λόγω τθσ ρθγμάτωςθσ του υλικοφ κακϊσ και θ επίδραςθ των τυχαία 
κατανεμθμζνων προχπάρχουςων ανομοιογενείων του υλικοφ. Σθμειϊνεται ότι αυτι 
θ τυχαία κατανομι κακϊσ και θ χαοτικι ςυμπεριφορά οφείλονται ςτθν ζμφυτθ 
αταξία που χαρακτθρίηει το υλικό ςτθ μικροκλίμακα. Εκεί όπου θ εντροπία 
υπεριςχφει τθσ ενζργειασ, θ προκφπτουςα δομι του υλικοφ επθρεάηεται από τθν 
τυχαιότθτα και χαοτικι ςυμπεριφορά παρά από τθν αυςτθρι Ευκλείδεια τάξθ και 
ωσ αποτζλεςμα ζχει να εμφανίηονται μορφοκλαςματικζσ δομζσ (fractals) με αυτο-
όμοια ςυμμετρία (self-similarity) κλίμακασ (Mandelbrot 1982). Η εφαρμογι τθσ 
μορφοκλαςματικισ γεωμετρίασ (fractal geometry) π.χ. ςτο ςκυρόδεμα, ζχει 
αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεςματικι εξαιτίασ τθσ ετερογζνειασ πολλαπλισ 
κλίμακασ που παρουςιάηει το ςυγκεκριμζνο υλικό (Carpinteri 1994a). Κατά τθν 
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διαδικαςία τθσ κραφςθσ, θ διαχωριςτικι ηϊνθ (διεπιφάνεια) μεταξφ τθσ πάςτασ 
(matrix) του τςιμζντου και των ςυςςωματωμάτων (aggregates) αποτελεί τθν mo 
αςκενι ηϊνθ ςτθν μικροδομι του ςκυροδζματοσ.  
Οι ρωγμζσ δθμιουργοφνται ςυνικωσ από τισ προχπάρχουςεσ μικρορωγμζσ (ι 
πόρουσ) ςτο κυρίωσ υλικό (matrix) ι τισ διεπιφάνειεσ. Στθ ςυνζχεια, οι ρωγμζσ 
διαδίδονται και αναπτφςςονται ςτο υλικό για να επεκτακοφν ςε όλθ τθν κλίμακα 
μεγζκουσ του δοκιμίου, προκαλϊντασ μία τυπικι μορφοδομι μακροςκοπικισ 
αταξίασ με πολλαπλζσ ρωγματϊςεισ τυχαία διαχεόμενεσ ςτισ διεπιφάνειεσ ι ςτθ 
κφρια μάηα και τα ςυςςωματϊματα. Η διαδικαςία διάδοςθσ των ρωγμϊν με αυτόν 
τον τρόπο οδθγεί ςυνικωσ ςτθν εμφάνιςθ οργανωμζνων μορφοδομϊν ςε 
μεγαλφτερεσ κλίμακεσ παρατιρθςθσ. 
 

Η παρουςία ενόσ ανϊτερου και ενόσ κατϊτερου ορίου κλίμακασ ςθματοδοτεί μία 
μετάβαςθ από τθν μορφοκλαςματικι (μεγάλοσ βακμόσ αταξίασ δομισ) περιοχι τθσ 
μικροςκοπικισ κλίμακασ, ςτθν Ευκλείδεια (ομογενισ περιοχι τθσ μακροςκοπικισ 
κλίμακασ. Το ανϊτερο όριο αντιπροςωπεφεται από το μακροςκοπικό μζγεκοσ του 
δοκιμίου, ενϊ το κατϊτερο όριο ςυνδζεται με το χαρακτθριςτικό μζγεκοσ το πιο 
μικρϊν ςωματιδίων του υλικοφ (κόκκοι για τα μζταλλα, κρφςταλλοι για τα 
πετρϊματα, ςυςςωματϊματα για το ςκυρόδεμα). 

 

 

χιμα 7.3: Ο ςπόγγοσ του Menger αποτελεί το αρχζτυπο μορφοκλαςματικϊν πορϊδων υλικϊν. 

Μορφοκλαςματικι διάςταςθ d=2.727. 

 

 

Η παρουςία ενόσ εςωτερικοφ μικουσ που είναι τυπικό για κάκε μικροδομι, 
εμποδίηει τθν ανάπτυξθ μίασ τζλειασ αυτο- όμοιασ κλιμάκωςθσ (self-similar scaling) 
ςε όλο το εφροσ κλίμακασ (Carpinteri 1994a). Σθμειϊνεται ότι, οι μακθματικζσ 
μορφοκλαςματικζσ δομζσ, που ςτεροφνται παρόμοιων εςωτερικϊν μθκϊν, 
παρουςιάηουν ομοιόμορφθ (μονο-μορφοκλαςματικι) κλιμάκωςθ χωρίσ κανζνα 
ανϊτερο ι κατϊτερο όριο και χαρακτθρίηονται από μία και μοναδικι 
μορφοκλαςματικι διάςταςθ . Οι μορφοκλαςματικζσ δομζσ (fractals), ςε αντίκεςθ 
με τισ Ευκλείδειεσ γεωμετρικζσ μορφζσ, παρουςιάηουν διάςταςθ, θ οποία δεν είναι 
ακζραιοσ (1,2,3) αλλά πραγματικόσ αρικμόσ. Εκδθλϊνουν ανάλογθ δομι ςε όλεσ τισ 
κλίμακεσ μικουσ, ζτςι ϊςτε όταν μεγεκυνκεί μία μικρι περιοχι αναπαράγεται μία 
μεγαλφτερθ περιοχι τθσ ίδιασ μορφοκλαςματικισ δομισ (αυτο-ομοιότθτα /self-
similarity ι κλιμάκωςθ /scaling, Tsonis 1996). 



 
51 

 

Η κεωρία (και κριτιριο) κραφςθσ του Griffith (1921), όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο 
προθγοφμενο κεφάλαιο, παρζχει μία ερμθνεία του φαινομζνου κλίμακασ ςτθν 
εφελκυςτικι αντοχι νθμάτων υάλου, κεωρϊντασ τθν φπαρξθ ενδογενϊν 
μικρορωγμϊν με μζγεκοσ ανάλογο τθσ διαμζτρου τθσ εγκάρςιασ διατομισ των 
νθμάτων. Ο Weibull (1939), παρουςίαςε μία αμιγϊσ ςτατιςτικι ερμθνεία του ίδιου 
φαινομζνου ςφμφωνα με τθν αρχι του αςκενζςτερου κρίκου αλυςίδασ (weakest-
link-in- a-chain). Η ςτατιςτικι κατανομι μεγζκουσ τθσ αυτο-ομοιότθτασ (self-
similarity), καταδεικνφει τθν πιο επακίνδυνθ ατζλεια δομισ θ οποία ζχει μζγεκοσ 
ανάλογο με το μζγεκοσ ολοκλιρου του δοκιμίου. Αυτό αντιςτοιχεί ςε υλικά τα 
οποία παρουςιάηουν μία αξιοςθμείωτθ διαςπορά ςτθν ςτατιςτικι κατανομι 
μεγζκουσ των μικρορωγμϊν (διαταραγμζνα υλικά / disordered materials). Σε αυτιν 
τθν περίπτωςθ, θ γραμμικι ελαςτικι κραυςτομθχανικι (LEFM) επαβάλει ζναν 
εκκζτθ δφναμθσ τθσ ιδιομορφίασ τθσ τάςθσ ίςο με 1/2 και τείνει να γίνει ίδια με τθν 
κλίςθ τθσ καμπφλθσ του λογαρικμικοφ διαγράμματοσ τθσ αντοχισ ςυναρτιςει του 
μεγζκουσ. Πταν θ ςτατιςτικι διαςπορά είναι ςχετικά μικρι (αδιατάρακτα υλικά / 
ordered materials, π.χ. μζταλλα) θ κλίςθ αυτισ τθσ καμπφλθσ είναι μικρότερθ από 
1/2 και τείνει ςτο μθδζν για κανονικζσ κατανομζσ (τελείωσ αδιατάρακτα υλικά / 
perfectly ordered materials, υλικά με τζλειουσ κρυςτάλλουσ π.χ. διαμάντι) 
(Carpititeli 1994b). 

Σε διαταραγμζνα υλικά (π.χ. ςκυρόδεμα, πετρϊματα) κεωρείται ότι θ αντιδρϊςα 

περιοχι (ι ςφνδεςμοσ - ligament) κατά τθν άςκθςθ τθσ μεγίςτθσ επιτρεπόμενθσ 

τάςθσ μπορεί να αναπαραςτακεί από ζναν χαςματικό μορφοκλαςματικό (lacunar 

fractal) χϊρο με διάςταςθ 2 - dς, όπου 0 ≤ dc <1. Αυτι θ διαςταςιολογικι μείωςθ 

μπορεί να αποδοκεί ςτθν παρουςία κενϊν και ρωγμϊν και γενικά ςε οποιαδιποτε 

ανομοιογζνεια θ οποία οδθγεί ςε εγκάρςια (ςε ςχζςθ με τθν κατεφκυνςθ του 

επιβαλλόμενου φορτίου) εξαςκζνθςθ του υλικοφ. Από τθν άλλθ μεριά, οι 

επιφάνειεσ κραφςθσ ςε τζτοιου είδουσ υλικά παρουςιάηουν μία επιδρομικι 

μορφοκλαςματικι (invasive fractal) φφςθ με διάςταςθ 2+dG, όπου 0≤dG <1 είναι θ 

διαςταςιολογικι προςαφξθςθ που αναπαριςτά τθν εξαςκζνθςθ (εξαφάνιςθ) του 

εντοπιςμοφ τθσ κραφςθσ που οφείλεται ςτθν ανομοιογζνεια και τθν πολλαπλι 

ρϊγμωςθ του υλικοφ. Οι δφο παραπάνω υποκζςεισ οδθγοφν ςε μία επανα-

κανονικοποιθμζνθ εφελκυςτικι αντοχι ς*w και ςε μία επανα-κανονικοποιθμζνθ 

ενζργεια κραφςθσ G*f , οι οποίεσ κεωροφνται ςτακερζσ του υλικοφ (Carpinteri 

1994b, Carpinteri and Chiaia 1997). Ρεραιτζρω, ζχει δειχκεί ότι ο μεγαλφτεροσ 

δυνατόσ βακμόσ διαταραχισ ςτθν μικροδομι ενόσ υλικοφ περιγράφεται από τθν 

Brownian διαταραχι (motion), δθλ. μορφοκλαςματικζσ διαςτάςεισ από 1.5 ωσ 2.5 

αποτελοφν αντίςτοιχα τθν ελάχιςτθ και τθν μεγίςτθ διάςταςθ για τθν αντιδρϊςα 

περιοχι και τθν επιφάνεια κραφςθσ ςτθν περιοχι των μικροςκοπικϊν κλιμάκων 

παρατιρθςθσ. Οι πειραματικοί προςδιοριςμοί των εκκετϊν κατά τθν εξζταςθ των 

φαινομζνων κλίμακασ, είτε ςτθν περίπτωςθ τθσ εφελκυςτικισ αντοχισ (Carpinteri 

and Chiaia 1995a-b), είτε ςτθν περίπτωςθ τθσ ενζργειασ κραφςθσ (Carpinteri and 

Chiaia 1996), που οι απόλυτεσ τιμζσ τουσ ποτζ δεν ξεπερνοφν το 0.5, αποτελοφν μία 

ζμμεςθ επιβεβαίωςθ των παραπάνω υποκζςεων. 
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7.2 Πολυ-μορφοκλαςματικόσ νόμοσ κλίμακασ (MFSL) 
 

Με βάςθ το γεγονόσ ότι θ μικροδομι ενόσ διαταραγμζνου (disordered) υλικοφ 
είναι παντοφ ίδια και ανεξάρτθτθ του μακροςκοπικοφ μεγζκουσ το δοκιμίου, θ 
επίδραςθ τθσ διαταραχισ τθσ δομισ ςτισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ εξαρτάται 
κυρίωσ από τον λόγο ενόσ χαρακτθριςτικοφ εςωτερικοφ μικουσ ίch και του 
εξωτερικοφ μεγζκουσ d του δοκιμίου. Ζτςι, θ επίδραςθ τθσ αταξίασ ςτθ μικροδομι 
του υλικοφ γίνεται προοδευτικά λιγότερο ςθμαντικι ςτισ μεγαλφτερεσ κλίμακεσ ενϊ 
παίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθ μικροκλίμακα. Με βάςθ τισ παραπάνω υποκζςεισ, 
προτάκθκαν δφο πολυ-μορφοκλαςματικοί νόμοι κλίμακασ (MFSL) για τθν 
εφελκυςτικι αντοχι και τθν ενζργεια κραφςθσ, αντίςτοιχα που ζχουν τισ ακόλουκεσ 
αναλυτικζσ μορφζσ (Carpinteri 1996b, 1994b, Carpinteri and Chiaia 1997), (Σχιμα 
7.4): 

ςw = ft                                                                                                           (7.2.1) 

 
 

GF(d) = G∞
F  (7.2.2) 

 
 
 

 

                                                                                 
 (β) 

χιμα 6.4: Ρολυ-μορφοκλαςματικοί νόμοι κλίμακασ (MFSL) α) για τθν εφελκυςτικι αντοχι και β) για 
τθν ενζργεια κραφςθσ. 
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Στισ εξιςϊςεισ (7.2.1) και (7.2.2), οι ποςότθτεσ  ft, G
∞

F , lck ορίηουν τθν μικρότερθ 

ονομαςτικι εφελκυςτικι αντοχι, τθν μζγιςτθ ονομαςτικι ενζργεια κραφςθσ και το 

χαρακτθριςτικό μικοσ, αντίςτοιχα. Οι αςυμπτωτικζσ τιμζσ (ft, G
∞

F) ςτισ παραπάνω 

δφο ςχζςεισ, αντιςτοιχοφν ςτθν οριακι περίπτωςθ που το δοκίμιο ζχει άπειρο 

μζγεκοσ, ενϊ οι όροι ςτισ παρενκζςεισ αντιπροςωπεφουν τθν μεταβαλλόμενθ 

επίδραςθ τθσ αταξίασ δομισ ςτθν μθχανικι ςυμπεριφορά του υλικοφ. Ρρζπει να 

ςθμειωκεί ότι τα λογαρικμικά διαγράμματα των ανωτζρω πολυ- 

μορφοκλαςματικϊν νόμων κλίμακασ παρουςιάηουν κλίςεισ -0.5 για τθν 

εφελκυςτικι αντοχι και 0.5 για τθν ενζργεια κραφςθσ, ςτθν περιοχι όπου οι 

διαςτάςεισ των δοκιμίων είναι πολφ μικρζσ. 

7.3 Ελαςτικι οπι ςε διαταραγμζνο υλικό υπό ομοιόμορφθ κλιπτικι 

φόρτιςθ 

 
Ππωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί, το εφροσ των κλιμάκων κακϊσ και θ αντίςτοιχθ 

αναγκαιότθτα για μοντελοποίθςθ και πειράματα ζχει αποκαλφψει ότι υπάρχει 
ιςχυρι ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ κλίμακεσ μεγζκουσ, με αποτζλεςμα θ 
ςυμπεριφορά του υλικοφ να εξαρτάται από το μζγεκοσ δοκιμίων που είναι 
γεωμετρικά όμοια μεταξφ τουσ. Στθν απλοφςτερθ των περιπτϊςεων, θ εξαρτϊμενθ 
μεγζκουσ μθχανικι ςυμπεριφορά, μπορεί να κεωρθκεί ωσ απόρροια τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του μικουσ του δοκιμίου και του εςωτερικοφ μικουσ το 
οποίο ςυνδζεται με τθν μικροδομι του υλικοφ (π.χ. Aifantis 1996, Bazant 1999). 

 

 
 

χιμα 7.5: Οπι με τθν μεγαλφτερθ επικινδυνότθτα ακτίνασ OCmax ςε διαταραγμζνο υλικό 
που υπόκειται ςε ομοιόμορφθ κλιπτικι φόρτιςθ. 

 

 

Στο παρόν πρόβλθμα κα κεωρθκοφν δομζσ με μεγάλο πλικοσ ρωγμϊν, κενϊν ι 
εγκλειςμάτων και δεδομζνθσ κατανομισ μεγζκουσ. Γίνονται δφο βαςικζσ υποκζςεισ: 
(α) θ δομι του υλικοφ είναι ομογενισ και ιςότροπθ και (β) θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 
των ατελειϊν τθσ δομισ είναι αμελθτζα. Θεωρείται μία ομάδα από γεωμετρικά 
όμοιεσ δομζσ που περιζχουν πολλζσ ατζλειεσ, όπου amax είναι το μζγεκοσ τθσ πιο 
επικίνδυνθσ ατζλειασ. Εάν το μζγιςτο μζγεκοσ amax είναι ανάλογο του δομικοφ 
μεγζκουσ d (Σχιμα 7.5), τότε το φαινόμενο κλίμακασ τθσ αντοχισ του υλικοφ 
παριςτάνεται από το γραμμικό διάγραμμα lnςf ςυναρτιςει ln d ςφμφωνα με τθν 
γραμμικά ελαςτικι κραυςτομθχανικι (LEFM) (Carpinteri 1986). Στο υπό εξζταςθ 
πρόβλθμα κεωρείται ζνα άπειρο ελαςτικό μζςο με μία κυλινδρικι οπι ακτίνασ a θ 
οποία μπορεί να μεταβάλλεται μζχρι το άπειρο,  
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όπου αςκείται ομοιόμορφθ κλιπτικι τάςθ ς (Σχιμα 7.5). Το πρόβλθμα ζχει 
εξεταςτεί ςτα πλαίςια τθσ βακμοελαςτικότθτασ (Κεφ. 4) και ζχει δειχτεί, μεταξφ 
άλλων, ότι θ τάςθ αςτοχίασ ελαττϊνεται αςυμπτωτικά προσ τθν κλαςικι τιμι 0.5, 
ενϊ ο ςυντελεςτισ ςυγκζντρωςθσ τάςθσ αυξάνεται αςυμπτωτικά προσ τθν κλαςικι 
τιμι 2, όςο θ ακτίνα τθσ οπισ αυξάνεται. 
 
 

 
 

 
χιμα 7.6: Λογαρικμικό διάγραμμα τθσ κανονικοποιθμζνθσ τάςθσ αςτοχίασ ςυναρτιςει τθσ 

αδιάςτατθσ ακτίνασ οπισ. 
 

Το Σχιμα 6.6, μεταξφ των άλλων, απεικονίηει ότι για μεγάλεσ τιμζσ του h  (h—
»∞), το παρόν μοντζλο βακμίδασ δίνει παρόμοια αποτελζςματα με τον πολυ-
μορφοκλαςματικό νόμο κλίμακασ που ζχει προτακεί από τον Carpinteri (1994b, 
1996b) και ότι θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ για μεγάλεσ ακτίνεσ οπισ τείνει ςτο μθδζν .  
Οι μεγάλεσ οπζσ παρουςιάηουν μία (παραμζνουςα) κανονικοποιθμζνθ τάςθ 
αςτοχίασ θ οποία είναι θ ίδια με αυτιν που προβλζπει θ κλαςικι ελαςτικότθτα. Για 
h ≥ 10 ι a ≥ 10√c’, θ προςζγγιςθ του προβλιματοσ με τθν βοικεια βακμιδϊν δεν 
παρουςιάηει καμία επίδραςθ ςτο πρόβλθμα. Από τθν άλλθ μεριά, όταν το A 
προςεγγίηει μικρζσ τιμζσ ( h < 1 ), είναι αξιοςθμείωτθ θ αφξθςθ τθσ φαινόμενθσ 
αντοχισ. Η κλίςθ τθσ καμπφλθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ βρίςκεται από το 
ςχιμα ότι είναι ίςθ κατά προςζγγιςθ με -0.325. Το παρατθροφμενο φαινόμενο 
κλίμακασ ςχετίηεται με τθν μικροδομι του υλικοφ και παρατθρείται ότι όςο θ ακτίνα 
τθσ οπισ είναι ςυγκρίςιμθ με το εςωτερικό μικοσ δθλ. τθν τετραγωνικι ρίηα του 
ςυντελεςτι βακμίδασ, √c’, θ ςυγκζντρωςθ των τάςεων γφρω από τθν οπι είναι 
αμελθτζα. Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ που θ ακτίνα τθσ οπισ είναι πολφ μεγαλφτερθ 
ςυγκριτικά με τθν ποςότθτα √c’, θ ςυγκζντρωςθ των τάςεων ςτθν 
βακμοελαςτικότθτα είναι θ ίδια με αυτιν που προβλζπει θ κλαςικι λφςθ. 
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7.4 Ποιοτικι ςφγκριςθ του πολυ-μορφοκλαςματικοφ νόμου κλίμακασ 

(MFSL) και τθσ βακμοελαςτικότθτασ (BE) 
 

Και οι δφο κεωρίεσ λαμβάνουν υπόψθ τθν εμφάνιςθ τθσ μικροδομισ κατά τθν 
αςτοχία του υλικοφ και επίςθσ τθν εξάρτθςθ τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ του 
ςχετικά με το μζγεκοσ του δοκιμίου. Και οι δφο κεωρίεσ οδθγοφν ςε παρόμοια 
φαινόμενα κλίμακασ, δθλαδι όςο mo μεγάλο το δομικό μζγεκοσ του υλικοφ τόςο 
mo μικρι θ αντοχι του. Από τθν λφςθ του προβλιματοσ τθσ οπισ παρατθρικθκε ότι 
θ μεγίςτθ τάςθ ςτθν περιφζρεια τθσ οπισ ελαττϊνεται με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ 
ακτίνασ τθσ οπισ. Αυτό γίνεται εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ τθσ μικροδομισ του υλικοφ 
(ατζλειεσ ι ανωμαλίεσ δομισ) θ οποία παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν μθχανικι 
ςυμπεριφορά του υλικοφ κατά αντίςτοιχο τρόπο με τον πολυ-μορφοκλαςματικό 
νόμο κλίμακασ. Το φαινόμενο κλίμακασ ςτο λογαρικμικό επίπεδο lnςf ςυναρτιςει 
lnh, είναι μθ-γραμμικό και ςτρζφει τα κοίλα προσ τα πάνω ςφμφωνα και με τισ δφο 
κεωρίεσ, οι οποίεσ προβλζπουν μία αςυμπτωτικι τιμι για τθν αντοχι του υλικοφ 
(κλαςικι ελαςτικότθτα) για δοκίμια μεγάλου μεγζκουσ. Για δοκίμια μικροφ 
μεγζκουσ υπάρχει επίςθσ ςυμφωνία των δφο κεωριϊν, δθλαδι αφξθςθ τθσ αντοχισ 
όςο το μζγεκοσ του δοκιμίου ελαττϊνεται, μζχρι μία ςυγκεκριμζνθ τιμι θ οποία 
αποτελεί τθν ενδογενι αντοχι του υλικοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΚΕΛΟ 
 

Στο εργαςτιριο οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ του τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ 
πραγματοποιικθκαν τα πειράματα τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ κακϊσ και τα 
απαραίτθτα αποτελζςματα για τθν διερεφνθςθ του φαινομζνου.  
Η διαδικαςία που απαιτικθκε ιταν θ εξισ: 

 Κοςκίνιςμα Αδρανϊν 

 Καταςκευι Καλουπιϊν 

 Ραραγωγι Δοκιμίων ςτο εργαςτιριο  

 Υποβολι δοκιμίων ςε μονοαξονικι κλίψθ και καταγραφι 
αποτελεςμάτων 
 

8.1 Κοςκίνιςμα Αδρανϊν 
 

Το πρϊτο βιμα για τθν ςωςτι εφαρμογι των πειραμάτων ιταν το κοςκίνιςμα 
ϊςτε να γίνει θ διαχϊριςθ των αδρανϊν ςτισ επικυμθτζσ διαμζτρουσ που κζλαμε. 
Στον οριηόντιο άξονα του παρακάτω διαγράμματοσ βλζπουμε το μζγεκοσ των 
αδρανϊν και ςτον κατακόρυφο άξονα βλζπουμε το ποςοςτό των αδρανϊν που 
πζραςε ςτο επόμενο κόςκινο. Από το διάγραμμα αυτό λοιπόν,  ςυμπεραίνουμε πωσ 
το βιμα αυτό ζγινε με επιτυχία διότι ςε κάκε κόςκινο παρζμεινε θ επικυμθτι 
διάμετροσ αδρανϊν που κζλαμε. 
 

 

 
Διάγραμμα 1: Κοκκομετρίεσ - 

Ποςοςτό 
 

Ζπειτα από τθν διαβάκμιςθ των αδρανϊν, ζγινε θ διαβροχι τουσ ϊςτε να 
αποφευχκοφν αςτοχίεσ ςτα δοκίμια λόγω μθ καλισ ςυνεργαςίασ τςιμζντου – 
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αδρανϊν με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ αντοχισ. Στθν ςυνζχεια ζγινε θ 
αποκικευςι τουσ ςε 5 διαφορετικά βαρζλια (ζνα βαρζλι ανά κοκκομετρία) ϊςτε να 
αποβάλλουν τθν υγραςία και να είναι ζτοιμα για να τα χρθςιμοποιιςουμε ςε 
επόμενο ςτάδιο. 
Οι κοκκομετρίεσ που επιλζχκθκαν ιταν: 
12,7mm 
4,76mm 
2,38mm 
1,19mm 
Και θ τελευταία όπου είναι θ ανάμιξθ όλων των υπολοίπων με dmax=12,7mm. 
 

8.2 Καταςκευι Καλουπιϊν 
 

Το υλικό που χρθςιμοποιικθκε για τθν καταςκευι των καλουπιϊν ιταν ςωλινεσ 
PVC. Οι λόγοι όπου προτιμικθκε αυτό το υλικό ιταν κακαρά για καταςκευαςτικοφσ 
λόγουσ διότι ιταν εφκολο για εμάσ να το φζρουμε ςτισ επικυμθτζσ διαςτάςεισ με 
ζνα απλό τρόχιςμα και ο δεφτεροσ λόγοσ ιταν θ διατομι των καλουπιϊν (ςωλινων) 
που κζλαμε να ζχουν τα δοκίμιά μασ (κυκλικι διατομι).  
Τα καλοφπια  τροχίςτθκαν με τροχό ςτο εργαςτιριο  και αλείφτθκαν με λάδι ςτθν 
εςωτερικι τουσ παρειά οφτωσ ϊςτε να είναι εφκολθ αργότερα θ αποκόλλθςθ τουσ 
από τα δοκίμια.   
Οι διαςτάςεισ όπου κζλαμε να πετφχουμε δεν ιταν προφανϊσ ενιαίεσ. 
Καταςκευάςτθκαν 3 καλοφπια για κάκε διάμετρο δοκιμίων (7 διαφορετικζσ 
διαμζτρουσ) επί 5 διαφορετικζσ κοκκομετρίεσ. Συνολικά, φτιάξαμε ςτο εργαςτιριο 
105 καλοφπια (όςα δθλαδι και τα δοκίμιά μασ).  
       

8.3 Παραγωγι Δοκιμίων 
Αφοφ ολοκλθρϊκθκε το κοςκίνιςμα των αδρανϊν και θ καταςκευι των 

καλουπιϊν, ακολοφκθςε θ παραγωγι των δοκιμίων. Χρθςιμοποιικθκε τςιμζντο, 

νερό (με λόγο Ν/Τ 0,4), αδρανι και υπερρευςτοποιθτισ για τθν αφξθςθ τθσ 

εργαςιμότθτάσ του. Η παραγωγι των δοκιμίων ζγινε ςταδιακά λόγω τθσ 

ιδιαιτερότθτασ των 5 διαφορετικϊν παραγωγϊν, όπου αυτι  ιταν ο διαφορετικόσ 

τφποσ αδρανϊν ςε κάκε παραγωγι. Πςο αναφορά τισ διαςτάςεισ των δοκιμίων, 

δίνονται ςυγκεντρωτικά παρακάτω: 
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Πίνακασ 1: Διαςτάςεισ δοκιμίων 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επιφάνεια 

των δοκιμίων με προςοχι ςτθν διαμόρφωςθ τουσ ϊςτε να μθν υπάρχουν 

εξογκϊματα και ανωμαλίεσ όπου κα επθρζαηαν αρνθτικά τα αποτελζςματά μασ 

κατά τον ζλεγχο τθσ μονοαξονικισ κλίψθσ. Η ςφνκεςθ του τςιμζντου και ο τφποσ 

του υπερρευςτοποιθτι που χρθςιμοποιιςαμε παρουςιάηονται παρακάτω. 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σφνθεςη Τςιμζντου                                                          Εικόνα 3: Υπερρευςτοποιητήσ ADIUM 150 
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8.4 Αποτελζςματα 
 

Για το ζδαφοσ 1 (Dmax κοκκου 1,27mm) προζκυψαν τα παρακάτω αποτελζςματα 

που εμφανίηονται ςτo διάγραμμα 2 

 

 

 Διάγραμμα 2: Αποτελζςματα για ζδαφοσ 1 

 

Ραρατθροφμε ότι οι αναμενόμενεσ τιμζσ βρζκθκαν πολφ κοντά ςτισ πραγματικζσ 

τιμζσ, δθλαδι θ αντοχι των δοκιμίων ιταν θ αναμενόμενθ από τθν εξίςωςθ του 

Carpinteri ςυ(d) = ft (1+lch/d)1/2  και προζκυψε πωσ θ διάμετροσ για το ζδαφοσ 1 

είναι b=18,5cm με R2=0,976 και ελάχιςτθ αντοχι a=2,194MPa. 

 

 

 

Ομοίωσ καταγράφτθκαν τα αποτελζςματα και για τα υπόλοιπα 4 εδάφθ. 
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Το ζδαφοσ 2 είχε Dmax κόκκου 0,476mm με b=10,48cm, R2=0,956 και a=3,395MPa. 

 

 Διάγραμμα 3: Αποτελζςματα για ζδαφοσ 2 

 

Το ζδαφοσ 3 είχε Dmax κόκκου 0,238mm με b=7,5cm, R2=0,95 και a=6,465MPa. 

 

 Διάγραμμα 4: Αποτελζςματα για ζδαφοσ 3 
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Το ζδαφοσ 4 είχε Dmax κόκκου 0,119mm με b=6cm, R2=0,982 και a=20,367 MPa. 

 

 Διάγραμμα 5: Αποτελζςματα για ζδαφοσ 4 

Το ζδαφοσ 5 είχε Dmax κόκκου 1,27mm με b=11,96cm, R2=0,952 και a=11,388 MPa. 

 

 Διάγραμμα 6: Αποτελζςματα για ζδαφοσ 5 
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Από τθν γραμμικι εξίςωςθ y=ax+b αντικακιςτϊντασ όπου x το Dmax κόκκου 

παίρνουμε  τθν τιμι τθσ χαρακτθριςτικισ διαμζτρου του δοκιμίου (lch) όπου από το 

lch και από το d δοκιμίου εξαρτάται θ επίδραςθ τθσ διαταραχισ τθσ δομισ ςτισ 

μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ. 

 

 Διάγραμμα 7: Χαρακτηριςτική δίαμετροσ lch 
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8.5 υμπεράςματα 

 Το μοντζλο του Carpinteri ιςχφει διότι θ εξίςωςθ του επαλθκεφτθκε  

ςυ(d) = ft (1+lch/d)1/2 
και πιραμε τα αποτελζςματα που αναμζναμε να 

πάρουμε. 

 Πςο μειϊνεται θ διάμετροσ τθσ κοκκομετρίασ μειϊνεται και θ διάμετροσ του 

δοκιμίου (Ππωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


