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Περίληψη
Ο σχεδιασμός ευκάμπτω ν οδοστρωμάτω ν αεροδρομ ίω ν, ένα από τα βασικ ά αντικείμενα ενασ χόλησ ης του πολιτικού μηχανικού, είναι ένας τομέας για το ν οποίο
έχουν αναπτυχθεί α ρκετές μέθ οδοι. Στο πλαίσιο α υτό, στόχος της παρούσας διπλωμα τικής εργασ ίας είναι η συγκριτικ ή διερεύνηση τω ν μεθόδω ν σχεδ ιασμο ύ ευκάμπ των οδοσ τρωμάτω ν αεροδρ ομίω ν του Engineer Res earch & Deve lopment
Center (ERDC) και της Federal Aviat ion Administration (FAA). Για την υλοπο ίηση
του υπόψη σ τόχου, σε πρώτο στάδιο π ραγματο ποιή θηκε κ αταγ ραφή, διερεύνησ η
και σύ γκριση τω ν β ασικώ ν αρ χώ ν τω ν με θόδω ν. Σε δε ύτερο στάδιο, πραγ ματοποιήθηκαν δοκιμέ ς υπολογισμού διατομώ ν ε υκάμπτου οδοστρώματος με κάθε μέθ οδο
προ ς σύγκρ ιση και σχολιασμό των αποτελεσμά των. Η εργ ασ ία ολ οκλη ρώ νε ται με
σχετικά σ υμπε ράσμα τα, αλλά κα ι με σκέψεις γ ια περα ιτέρω έρευνα.

Λέξεις κλειδιά: εύκα μπτα οδοστρώματα αεροδ ρομίω ν, σχεδιασμός ευκάμ πτω ν ο δοστρωμά τω ν, σύγκριση μεθόδω ν σχεδιασμού, σ υντελεστής αθροισ τικής φθοράς,
νομοί αστοχίας, FAA RFIELD, PCase
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Abstract
T he desig n of f lexible airf ield pavements , one of the k ey objectives of the c ivil engineer, is an are a f or wh ich several design methods ha ve been developed. In this
context, the aim of this diploma thesis is the comparat ive in vestig ation of the design methods f or f lexible airf ield pavements of Engineer Res earch & Deve lopment
Center (ERDC) and Federal Aviat ion Administration (FAA). For this purpose, a
f irst step was to record, invest igate and compare the bas ic princ iples of the methods. In a secon d step, design of pavement cross section of each method was perf ormed to compare and comment on their results. T he thesis conc lud es with relevant conc lusions a nd thoughts f or f urther research.

Key words: f lexib le airf ield pavements, f le xible pavement d esign, design method
comparison, cumu lat ive d amag e f actor, strain cr iteria, FAARF IELD, PCas e
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Εισαγωγή
Αντικείμενο της έρευνας
Στη σύγ χρονη εποχή ο τομέας των αερομεταφορώ ν γνω ρίζει μεγάλη α νά πτυξη
τόσο μέσω της με ταφοράς εμ πορευμ άτω ν κα ι επ ιβα τώ ν, όσο και μέσω των στρα τιωτικών επ ιχειρήσεων που λα μβά νουν χώρα σε όλο το ν κόσ μο. Η σοβαρότητα κα ι
η επικινδυ νότητα τω ν αερ ομεταφορώ ν δεν επ ιτρέ πουν περ ιθώρια λάθους. Για τη
διασφά λισ η της άρτιας λειτο υργίας των αερομεταφορώ ν πρέπει να εξ ασφαλισ τε ί η
ποιότητα τω ν βασικ ών υποδο μών των αεροδρ ομίων, όπω ς είναι το οδόστρωμ α
πά νω στο οπ οίο κινούνται τα αεροσκάφη. Ένα αερ οσκάφο ς, στην πορε ία που ακολουθεί μέσα σ το χώ ρο του αεροδρομίο υ διέρχεται από διάφορους τύπους οδοστρωμάτων, εύκαμπτα και δύσκ αμπτα, όπως το διάδρομο προσ γείωσ ηςαπογείωσης, το διάδρομο τροχοδρόμ ησης αλλά και τα δάπεδ α στάθμευσης. Έτσ ι
λοιπόν, είναι απαραίτητος ο σωστός σ χεδιασμός κα ι η αξ ιολ όγηση τω ν διαφόρω ν
τύπω ν οδοστρωμά των του αεροδρομίου, ώστε το οδόσ τρωμα που θα κατασκευα σθεί να μ πορε ί να φέρει τα φόρ τια τω ν αεροσκαφών που πρόκ ειται να δε χθεί.
Ο όρος «σχεδιασμός οδοσ τρώματος αερο δρομίου» περιλαμβάνει την επιλ ογή
των κατάλληλω ν υλικών τω ν στρώσεων από τις οποίες απο τελείτα ι το οδόστρωμ α
καθώς και το ν προσ διορισμό του πά χους των επ ιμέ ρους στρώσεων (διαστασιολόγηση οδοσ τρώματος). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με το πέρα ς τω ν χρ όνω ν, έχουν
αναπ τυ χθεί ανά τον κόσμο πο λλές κα ι διαφορετικές μεθοδολ ογίε ς σχεδιασμ ού κα ι
αξιολόγησης οδοσ τρωμάτω ν αεροδρο μίων. Ανάμεσ α σε αυτές είναι η μέθοδος της
Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αε ροπορίας FAA (Federal Aviation Adm inistration )
(FAA, 2009) (FAA, 1995), του Γαλλικ ού Υπο υργείου Συγκ οινωνιώ ν (STBA: Servic e
T echnique des Bases Aériennes) (STBA, 2001), της Δ ιεύθυ νσης Υπηρ εσιώ ν Πολ ιτικού Μηχανικού της Μεγάλης Βρετα νίας (Directorate of Civil Engineering
Ser vices) (DCES, 1989), του Κέντρου Ανάπτυξης και Έρε υνα ς τω ν Ηνωμένω ν Πολιτειών Αμερική ς (ERDC: Engine er Research and Deve lopment Center) (ERDC,
2001), του Ινσ τιτο ύτου Ασφάλτου (Asph alt Institute) που εφ αρμόζε ται μόνο σε ασφαλτικά ο δοστρώματα και άλλες. Η παρούσ α εργασία εστιά ζει στις μεθόδους της
FAA και του ERDC, τω ν οποίω ν οι βασικ ές αρχές απο τελο ύν το κύριο αντικείμενο
διερεύ νησης.
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Στόχος της έρευνας και μεθοδολογία
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκ ριτική διερεύ νηση τω ν μεθόδων σχεδιασμού ε υκάμπτω ν οδοστρωμάτων αεροδ ρομίω ν της FAA α ναλ υτικώ ν
υπολογισμώ ν και του ERDC. Γ ια την επίτευξη του στόχου, η μεθοδολογία που α κολουθείται περιγρά φεται από δύο σ τάδια: τη βιβλιογραφ ική ανασκόπηση κ αι τον
υπολογισμό διατομώ ν. Μέσω της βιβλιογραφικ ής ανασκόπ ησ ης α ναδεικ νύονται ο ι
βασικέ ς αρχές τω ν μ εθόδω ν και προσδιορίζονται οι ομοιότητες και διαφορέ ς το υς.
Εν συνεχεία, αξιοποιώ ντας τα χαρακ τηριστικά των υπό διερεύ νηση μεθόδω ν,
πρα γματοπο ιούνται διάφοροι υπολογ ισμ οί δια τομών κ αι παρ ουσιάζ οντα ι τα απο τελέσματα που προκύπτου ν α πό αυτή τη διαδικασία, με κατάλληλο σχολ ιασμό.

Δομή της εργασίας
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασ ία, συμπερ ιλαμβ ανομέ νου το υ παρόντο ς,
απο τελε ίτα ι από επτά κεφάλα ια. Συνοπτικά:
Στο κεφάλαιο 2 α να δεικνύονται οι βασ ικ ές αρχές της μεθόδου τη ς FAA που αφορούν σ τον σχεδιασμό ευκάμ πτων ο δοσ τρωμάτω ν αεροδρομίων κα ι πε ριγράφο νται
τα τυπικά υλικά της.
Στο κεφάλαιο 3 α να δεικνύονται οι βασικ ές αρχές των μεθόδων του ERDC που α φορού ν σ τον σ χεδια σμό ευκάμπτω ν οδοστρωμάτων αε ροδρομίω ν και περιγ ράφονται τα τυπ ικά υλικά τους.
Στο κεφάλαιο 4 π ραγματο ποιείται η σύγκ ρ ιση τω ν β ασικώ ν αρχών τω ν μεθόδω ν.
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ο υπολογισμός της διατομή ς οδοστρώ ματος που προκ ύπτε ι
από κάθε μέ θοδο για κοινή κυκλοφορ ία.
Στο κεφάλαιο 6 πε ριλαμβάνονται τα σ υμπεράσμα τα της έρε υνας, κα θώς κ αι σκέψεις για μελλοντική έρευνα.
Στο τελευταίο κεφάλ αιο της ε ργασίας πε ριλαμβάνεται η βιβ λιογραφ ία που χρησιμοποιήθηκε, κατά τη διά ρκεια της διερε ύνησης.
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Η μέθοδος της FAA
Γενικά
Η FAA είναι η Ομοσ πονδια κή Διο ίκ ηση Αεροπορ ίας τω ν ΗΠΑ. Στη δικα ιοδοσία της περιλαμβά νε τα ι η ρύθμ ιση και η εποπτεία πα ντός θέματος της πολ ιτική ς
αεροπορίας, ε ντός του εθνικού εναέρ ιου χώρου, εκδίδο ντας α εροπορικού ς κα νονισμούς και προβαίνοντας σε ελέγχους. Οι ρυθμίσε ις που α ναλαμβάνει η FAA αφορούν σ την κα τασκε υή και στην λειτουργία αερολ ιμ ένω ν, στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, σ τη ν π ισ τοποίηση του προσω πικού κ αι τω ν α εροσκ αφώ ν. Η αρ χική μορφή της μεθ όδου διασ τασιολόγ ησ ης οδοσ τρωμ άτω ν α εροδρομίω ν της FAA
δημοσιεύτηκε το 1958. Το 1995 εκδόθηκε η εμπειρική μέθοδος της FAA, η οποία
δημ ιουργήθηκε μέσ α από παρα τη ρήσεις και αναλύσε ις της μετάδ οσης τω ν φορτίω ν
(FAA, 1995). Η εμπειρική μέθοδος για τον σ χεδιασμό ευκ άμ πτω ν οδοσ τρωμάτω ν
βασίζετα ι στη χρήση διαγραμμά τω ν. Στα επόμενα χρόνια, καθ ώς υπήρξαν νέα δεδομένα τόσο στον τομέα της α νάλυσης και του σχεδιασμού οδοστρωμάτω ν αερ οδρομ ίων, όσ ο κα ι τη ς κα τασκε υής νέω ν τύπων αεροσκαφώ ν, συμβαδίζοντας με τις
εξελίξε ις σ τον τομ έα τω ν αεροσκαφώ ν μ ε τα νέ α συσ τήμα τα προσγ είωσ ης, η F AA
ανέπ τυξε το 2009 μία νέα αναλυτικ ή μέθ οδο η οποία βασ ίζε ται σ τη θεωρία τω ν ε λαστικών στρώσεω ν La yered E last ic Des ign (LED) κα ι εξελίσσ εται μέ χρ ι και σήμερα (FA A, 2009).

Αναλυτική μέθοδος της FAA
2.2.1 Βασικές αρχές
Η α ναλυτική μέθοδο ς της FAA βασίζεται στην θεωρ ία τω ν ε λαστικώ ν στρώσεων για τον σχεδιασμό ευκάμ πτω ν οδοστρωμάτων. Η θεωρία τω ν ελ αστικώ ν
στρώσεων μ πορεί να αντιμετωπίσει πο λύπλοκα συστήματα προσγείωσης αεροσκαφών (Berger, 20 01). Μέσω της θεωρία ς αυτή ς υπολογίζ ονται οι τάσεις κ αι ο ι
παρ αμο ρφώσεις που εμφανίζο ντα ι στις κρίσ ιμες θέσεις του οδοστρώματος υπό τη ν
επιβολή φορτίω ν κα ι βασίζεται σ τις εξής παραδοχές (Λοϊζος & Πλατή, 2015):


Τα υλικά τω ν στρώσ εων θ εωρούνται ομοιογενή, ισ ότροπα κα ι ελαστικά.
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Η επιφανειακή στρώ ση θεωρε ίτα ι ότι εκ τείνεται πλευρ ικ ά μέ χρι το άπειρο
ενώ το βάθ ος της είναι πεπερασμέ νο.
Η υποκε ίμε νη στρώσ η εκτείνετα ι μέ χρι το άπειρο.

Στο σχεδιασμό λαμβ άνεται υπόψη η αθρ οιστική φθορά που προκαλούν τα αεροσκάφη που δέχεται το οδόστρωμα και εκφράζετα ι μέσω του δείκτη CDF (Cumula tive Damage Factor) . Ο συντελεσής φθο ράς CDF ορίζεται ως ο λόγος n/ N, όπου n
ο αριθμός τω ν προβ λεπόμε νω ν διελεύσεων και N ο αρ ιθμό ς τω ν επιτρε πόμε νω ν
διελ εύσεω ν. Ο συντελεστής αθροιστικής φθοράς CDF (Cumulative Damage Factor )
είνα ι το σ ύνολο τω ν επιμέρου ς δε ικ τών φ θοράς όλων τω ν αερ οσκαφώ ν (βλ. Εικόνα
2.1).

Εικόνα 2. 1 Αρχή δ είκτη αθροιστικ ής φθοράς
Ο συντελεσ τής αθ ροιστικής φθ οράς υπολογ ίζεται σ τις κρίσιμε ς θέσεις του
οδοστρώμα τος. Οι κρίσιμες θέσεις σε έ να εύκαμπτο οδόσ τρωμα είναι ο π υθμένας
των ασφαλτικώ ν στρ ώσεων και η επ ιφάνεια της στρώσ ης έ δρασης. Τ α α ντίσ τοιχα
κρίσ ιμα εντατικά μεγ έθη είνα ι η ορίζοντια εφελκυστικ ή παραμόρφωση γ ια ασ τοχία
λόγω κόπωσης του ασφαλτομίγματος κα ι η κατακόρυφη πα ραμόρφωση για ασ τοχία
λόγω παρ αμενουσώ ν πα ραμορφώσεω ν. Επομένως, υπολογ ίζ εται ο συντελεστή ς
αθροισ τικής φθοράς στη ν επιφά νε ια της στρώσης έ δρασ ης και ο συντελ εστής α θρο ιστικής φθορά ς στον πυθμ ένα του ασ φαλτομίγμ ατος, όπως φαίνετα ι στην Εικό να 2.2.
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Εικόνα 2. 2 Συ ντελεστές αθροιστικής φθο ράς στον πυθμένα των ασφαλτικών στρώσεων και στην κορυφή της στρώσης έδρασης.
Ο συντελεσ τής CDF έχει α να πτυχθεί σε αντισ τοιχία με τη ν θεωρία Miner που
ισχύει για τα οδοστρώματα τω ν οδώ ν. Για να μην αστοχήσει κάπο ια από τις κ ρίσ ιμες θέσε ις θα πρέ πει ο συντελεσ τή ς αθροιστικής φθοράς της θέσης αυτής να είναι
μικρότερος από τη μονάδα. Όταν ο συντε λεστής CDF γίνει ίσ ος με τη μονάδα σημαίνει ότι το οδόστρωμα έχει ολοκληρώσει τη διάρκε ια ζωής του, ενώ όσο ε ίναι μικρότερ ος της μο νά δας σημαίνει ότι έχε ι εναπομέ νουσα διάρκ εια ζωής (βλ. Πίνακα ς
2.1).

Πίνακας 2.1 Τιμές του συ ντελεστή CDF
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Καθο ριστικό κριτή ριο στο σχε διασμό το υ οδοσ τρώματος με την αναλυτική μέθοδο
της FAA ε ίναι ο σ υντελεσ τής αθροιστική ς φθοράς τη ς στρώσ ης έδρασ ης. Η σχέσ η
που χρησιμ οποιείτα ι για τον υ πολο γισμ ό του συ ντελ εστή φ θοράς κ άθε αερ οσκάφους ξεχωριστά φαίνετα ι στη ν Εξ ίσωση 2. 1:

CDF=

προβλεπόμενες διελεύσεις
επιτρεπόμενες διελεύσεις

CDF=

(ετήσιες απογειώσεις αεροσκάφους)×(περίοδος σχεδιασμού σε έτη)
(λόγος P/C)×(καλύψεις-διελεύσεις ως την αστοχία)

⇒

(2.1)

Όπου,






Ετήσιες απογειώ σεις = οι προβλε πόμε νες διελεύσεις του αεροσκάφους.
Περίο δος σχ εδιασμο ύ σε έτη = η προβλε πόμε νη διάρκεια ζ ωής, συ νήθω ς 20
έτη
Καλύψεις - διελεύσεις ως την αστοχία: Οι καλύψεις - διελ εύσ εις έχουν την
έννοια τω ν διελε ύσε ων πλή ρους φόρτισης. Υπολογίζ ονται μέσω του νόμου
κόπωσης της ασφαλτικής σ τρώση ς ή μέσ ω του νόμο υ ασ τοχία ς της σ τρώσης
έδρασ ης. Αυτοί οι νόμοι αναλύο νται στο ε πόμε νο υ ποκεφάλαιο.
Λόγος P/C: Είνα ι ο λόγος διελε ύσεων προς τις καλύψεις - διε λεύσε ις. Καθώ ς
ενα αεροσκάφος κινείται πάνω σε ένα οδόστρωμ α, είναι α δύνατον να κινηθεί
σε εντελώς ευθε ία γραμμή ή να ακολουθήσει ακ ριβώ ς την ίδια δια δρομή με
τις προη γούμενες δ ιελεύσεις του. Αυτού του είδους η απόκλ ιση περ ιγ ράφεται από τον όρο «περιπλάνηση του αεροσκάφους».
Μπ ορεί να χρε ιασ τούν αρκε τές δ ιελεύσεις ώστε έ να οδόστρω μα να δεχθεί τη ν πλήρη φόρ τιση μιας κ άλυψη ς-διέλευσης. Παρόλο που είναι εύκολ ο
να μετρ ηθούν οι δ ιελεύσεις ε νός αερ οσ κάφους, ο αριθμός τω ν καλύψεω ν
διελ εύσεων βασίζετα ι στον καθορισμέ νο λόγο 𝑃/𝐶 για κάθε αεροσκάφος. Για
τον υπολογισμο του λόγου 𝑃/𝐶 η μέθοδος α υτή χρησ ιμοπο ιεί την έ ννοια του
ενεργού πλά τους το υ ελαστικ ού. Στα ε ύκα μπτα οδοστρώματα για τον υπ ολογισμό τη ς αστοχίας της σ τρώσης έδραση, το ενεργ ό πλάτο ς του ελαστικ ού
ορίζετα ι στη ν επιφάνεια της στρώση ς έδρ ασης. Οι γ ραμμές α πόκ ρισης σχεδιάζονται με κλίση 1: 2 από τα άκρα της περιοχής επαφ ής τω ν ελαστικώ ν μέχρι την επιφά νεια τη ς στρώση ς έδρασ ης όπως φαίνεται στις Εικόνες 2.3 &
2.4 . Τα ελασ τικά θεωρού νται ε ίτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασ μό ανάλογα με
το εάν οι γραμμές απόκρισης επικ αλύπτονται ή όχι. Όλ α τα ενεργά πλάτη
των ελασ τικώ ν κα ι οι υπολογισμοί για τον λόγο P/ C πραγμα τοποιούνται μέσω του λογισμ ικό που διαθέ τει η FAA, το FAA RFIE LD (F AA, 2009).
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Εικόνα 2. 3 Ενεργά πλάτη δύο τροχών χωρίς επικ άλυψη

Εικόνα 2. 4 Εν εργό π λάτος τροχών με επ ικάλυψη

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περ ίπτωση που έ χε ι χρησιμ οποιηθεί σταθεροποιημέ νη με ασφαλτικό υλικό βάση, οι κρίσιμες θέσε ις μετατοπίζονται στην επιφά-
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νεια τη ς στρώσης έδρασης και σ το ν πυθμένα της σταθερ οποιημένης βάσης. Επομέ νως, ο συντελεστή ς αθροισ τικής φθοράς υπο λογ ίζεται στην επιφ άνεια της στρώσης έδ ρασης και στον πυθμένα της σταθεροποιημέ νης με ασφαλτικό υλ ικ ό βάσης
(βλ. Εικό να 2.5).

Εικόνα 2. 5 Κρίσιμες θέσε ις διατομ ής με σταθεροποιη μέν η με ασφαλτικ ό υλικό βάση

Σύμφωνα με την α ναλυτική μέθοδο τη ς FAA, o συντε λεστής αθ ροιστικής
φθορά ς υπολογίζεται κατά το πλάτος του οδοσ τρώματος σ ε λωρίδ ες πλ άτου ς
254mm σε συνολικό πλά τος οδοσ τρώματος 20.828mm, δηλαδή 82 λωρ ίδες. Ο συντελεστή ς CDF που καθορίζει τελικ ά το σχεδιασμό είνα ι ο μέγιστος εκ είνω ν που
έχουν υπολογιστεί και για τις 82 λωρίδες του οδοσ τρώμα τος. Ακόμα κα ι με ίδια
γεωμετρία τροχώ ν, αεροσκάφ η που έχουν διαφ ορετικά ίχνη τροχώ ν θα έχουν διαφορετικούς δείκτες P/C και συνεπώς διαφορετική συνεισφο ρά σ τον τελ ικό συντελεστή CDF. Ο λόγος P/C υπολογ ίζεται για κάθε λωρίδα με βάση την θεώρησ η ό τι
οι δ ιελεύσεις του αε ροσκάφους α κολουθ ούν κανονική κατανομή. Μέσω το υ δείκ τη
αναλύεται η φθορά του οδοστρώμα το ς από κάθε αεροσκάφος λαμβάνοντας υπόψ η
τη θέση τω ν τροχώ ν σε σχέση με τον κεντρ ικó άξονα το υ διαδρóμου, óπω ς φαίνε ται στη ν Eικόνα 2.6. Συνεπώ ς, μ ια λωρ ίδα οδοστρώμα τος α πό την ο ποία διέρχετα ι
το αεροσκάφος με τον μ εγαλύτερο CDF, δεν ε ίναι απαρα ίτητα η πιο κρ ίσιμ η λωρίδα καθώς ε νδέ χεται, σε διαφορετικό σημείο του οδοσ τρώμα τος, ο συνδυασμ ός τω ν
CDF πολλών αερ οσκαφών να επ ιφέρε ι με γαλύ τερη φθορά.
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Εικόνα 2. 6 Υπολογισμος αθροιστικης φθορας σε στρωση εδρ ασης οδο στρωματος

Έτσι λοιπόν, σύμφω να με την αναλυτική μέθοδο της FAA, η διαστασ ιολ όγηση του
οδοστρώμα τος γίνεται ώστε ο συντελεστής αθροισ τικής φθοράς CDF της στρώσης
έδρασ ης να ε ίναι ίσος με τη μονάδα.
Η διαδικασία υπολο γισμού του πάχο υς της στρώσ ης βάσης από ασύνδε το υλικ ό
απο τελε ίτα ι από δύο βήματα:
1. Υπολογισμό ς του α παρ αίτητου πά χους της σ τρώση ς βάσης από ασ ύνδετο
υλικό με θεωρητικά υποκείμενη στρώση έδρασης, η οπο ία έχει δε ίκ τη CBR
ίσο με 20%.
2. Σύγκριση του πά χους που υπολογίσ τηκε με τις ελ άχιστες α παιτήσεις πάχους
που ο ρίζει η μ έθοδο ς. Από αυτές τις δύο τιμέ ς επιλ έγεται η μεγαλύτερη.

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π

18

Εικόνα 2. 7 Ενδεικτικό σύστημα τροχών π ροσγ είω σης αεροσκάφου ς.
Άλλη μια βασική αρχή της α ναλ υτικής μ εθóδου της FA A είναι η δυνατóτητα
ανάλυσ ης του οδ οστρώματος σ ύμφω να με το πραγμα τικó σ ύστημα τρ οχώ ν το υ αεροσκάφους (βλ Εικόνα 2.7). Συγκεκριμέ να, λαμβάνεται υπόψη η επίδ ραση κάθε
αεροσκάφους της κυκλοφο ρίας μέσω της φθορά ς που προκαλεί στο οδóστρωμα
(FAA, 2014).

2.2.2 Κριτήρια σχεδιασμού
Η αναλυτική μέθοδο ς της FAA γ ια τον σχεδιασμό ευκάμ πτω ν οδοστρωμά τω ν
έχει α να πτυχθεί με β άση τα κριτήρια σχεδιασμού έ ναντι κ όπωσης για την ασφαλτική στρώση κα ι ασ τοχία ς για τη σ τρώση έδρασ ης, α πό τα οποία και π ροκ ύπτει ο
αρ ιθμό ς των επ ιτρε πόμενω ν καλύψεων – διελ εύσεω ν έω ς την αστοχία (F AA,
2004). Σ υγκεκριμένα, οι νόμοι που εφαρμόζονται κατά τη ν εφαρμογ ή της μεθό δου
είνα ι οι εξής:
1) Νόμος κόπωσης ασφαλτομίγματος
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log(C) =2,68-5× log(εh) -2,665×log(Ea)

(2.2)

Όπου,
C = οι ε πιτρεπόμε νε ς καλύψε ις - διελ εύσ εις ως την αστοχία
ε h = η οριζόντια παραμόρφωση στον πυθμένα της ασφαλ τικής στρώσης
Ε a = το μέτρο ελαστικότητα ς του ασφαλτομίγμ ατος

2) Νόμος αστοχίας στρ ώσης έδρασης

C=

0,004 8,1
εν

C≤12.100

(2.3)

C=

0,002428 14,21
εv

C>12.100

(2.4)

Όπου,
C = επιτρεπόμενες καλύψεις - δ ιελεύσεις έως την αστοχία
ε v = κατακόρυφη παραμόρφωση στην ε πιφάνε ια τη ς στρώσης έδρασ ης

Τυπικά υλικά
Τ α υλικά με βάση τα οπο ία έχει αναπτυχθεί η μέθοδος γ ια το ν σχεδιασμό οδοστρωμά τω ν φαίνοντα ι στoν Πίνακ α 2.2 (FAA, 2009).
Τ ο τυπικό υλικό της FAA για την ασφαλ τική στρώση είναι το Ρ-401 με μέτρο
ελαστικότητας 1380 ΜPa. Η τιμή του μέτρου ελ αστικότητας είναι συντηρητικά επιλεγμένη και αντιστοιχεί σε θ ερμ οκρ ασία ασφαλτομίγματος πε ριπο υ 32° C.
Για βάση από ασ ύνδετο υλικό, πρότυπο υλικό για σχεδιασμό ευκάμ πτου οδ οστρώματος θεω ρείται το Ρ-209 με μέτρο ελαστικότητας 518 MPa. Η χρήση του υλικού Ρ- 208 ω ς βάση οδοστρώματος ε ίναι αποκλεισ τικ ά γ ια ο δοστρώματα σχε δια-
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σμένα για φο ρτία μ έχρι 60.000lbs (27. 216kg s) και του Ρ-209 για οδοσ τρώμ ατα
σχεδιασμένα για φ ορτία μ έχρι 10 0.000lbs. (45.340k gs). Σε αυτό το σημείο π ρέπε ι
να σημειω θεί ότι, όταν στην κυκλοφορ ία υπάρχει αεροσκ άφος με φορτίο μεγαλύτερο από 100.000lb. ( 45.340kgs) είνα ι απ αραίτητη η χρήση σ ταθεροποιημένης με
ασφαλτικό υλικό βάσ ης από το υ λικό Ρ-401 με μέτρο ελαστικότη τα ς 2.760MPa (βλ.
Πίνακα 2.2).
Για υπόβασ η από ασύνδετο υλικό, το P-154 θεωρ είτα ι το π ρότυπο υλ ικό με
μέτρ ο ελαστικότητα ς 276 MPa. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθε ί σταθεροποιη μέ νη με ασφαλτικό υλικό βάση ε ίναι απαραίτητη η χρ ήση των υλ ικώ ν Ρ-209 ή Ρ208 ως υλικό α νώ τε ρης ποιότητας για την σ τρώσ η υπόβ ασης. Επίσης, οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο για στρώση βάσης μπορεί να χρησ ιμοποιη θεί και για την
στρώση της υπόβασ ης, α ν ε νδείκνυται α πό οικο νομ ικούς κα ι πρακτικούς λ ογούς.
Η στρώση έδρασης θεωρητικά έχει άπειρο βάθος και χαρ ακτηρίζεται είτε από
το μέτρο ελασ τικότητας, είτε α πό τον δείκτη CBR. Τ ο μέτρ ο ελαστικότητας της
στρώση ς έδρ ασης δίνεται από τον τύπο M R =1 0.3×CBR (MPa).
Σε αυτό το σημε ίο αξίζει να σημειω θεί ότι η μέθοδ ος, όταν πρόκε ιται για σχεδιασμό ευκάμπτω ν οδοστρωμάτων αε ροδρομίω ν, θεω ρεί τον λόγο Pois son όλω ν
των υλικώ ν ίσο με 0, 35.

Πίνακας 2.2 Τυπ ικά υλικ ά της FAA
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Ελάχιστες τιμές παχών
Η FAA ορίζ ει τις ελάχισ τες τιμ ές παχών των στρώσεω ν π ου θα χρησιμοποιηθούν σ τον σχεδιασμό, κυρίως για κα τασκ ευαστικούς λογούς. Συγκεκ ριμένα:


Στις περ ισσότερες περιπτώσεις για την α σφαλτική στρώση έ χει ορισ τεί η ελάχιστη τιμή πάχους να είνα ι 102mm. Στην περίπτωση που έχει χρησιμ οποιηθε ί σα ν υλικό βάσ ης το υλικό P-20 8 τότε η ελάχιστη τιμή τη ς επιφα νε ιακής
ασφαλτικής στρώση ς αυξά νετα ι στα 127m m. Στην περ ίπτωση όπου στην κ υκλοφορία υπάρχουν μόνο αε ροσκάφη μέχρι 30.00 0lbs. (13.601k gs) το ελάχισ το πάχο ς επιφανειακής ασφαλτική ς στρώσης με ιώ νεται στα 50mm.



Για βάση απ ό ασύνδετο υλικ ό προτείνε ται ελάχιστο πάχος τα 102mm. Για
αεροσκάφη μέχρι 30.000lbs (13.601kgs) η τιμ ή αυτή μειώ νε ται στα 75mm.
Αντίθε τα, για σταθερ οποιημένη με ασφαλτικό υλικ ό βάσ η το ελάχιστο πάχος
ανέρ χεται σ τα 127mm.



Για την υπόβαση από ασ ύνδετο υλ ικό έχει οριστεί ελάχισ το πάχος ίσο με
102mm.
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Οι μέθοδοι του ERDC

Εισαγωγή
Τ ο Κέντρο Ανάπτυξης και Έρευνας των Ηνωμένω ν Πολιτειώ ν Αμερικ ής ERDC
δημ ιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 199 9 από το Σώμα Μηχανικώ ν τω ν Ηνωμέ νω ν
Πολιτειών ως μ ια ενοπο ίηση ε πτά επιμέρους εργαστηρίω ν. Το ERDC έχει ως σκ οπό την πα ροχή υπηρ εσιώ ν επιστήμης κα ι τεχνολογίας σε θέμα τα μηχα νικ ού για τον
στρατό, την πολεμική αεροπορία κα ι το πολεμικό ναυτικ ό των Ηνωμέ νω ν Πολιτειών. Τ ο ERDC για τον σχεδιασμό ευκάμπτων οδοσ τρωμάτων αε ροδρο μίω ν έχε ι
αναπ τύ ξει δύο δια δικασίε ς σχεδιασμού, με την πρώτη να βασίζεται στην μέθο δο
Ca lif ornia Bearing Ratio (CBR) κ αι τη δ εύτερη να β ασίζε τα ι στη θεω ρία ελασ τικώ ν
στρώσεων Layered Ela stic Design (LED) . Οι μέθοδοι του ERDC έχου ν αναπτυχθε ί
με βάση συγκεκριμ ένα υλικά και ακολ ουθο ύν σ υγκεκρ ιμέ νους κανονισ μούς ω ς
προ ς τον σχεδιασμό του οδοστρώματο ς (ERDC, 200 1). Ο σκοπός είνα ι, με τη χρ ήση των μεθ όδων CBR και LED, να δίνε τα ι η δυνατότητα της σ ύγκρισης τω ν αποτελεσμάτων και της επ ιλογής της καταλλ ηλότε ρης διατομής σύμ φωνα με τις α νάγκες
του κάθε έργου. Σε α υτό το κεφάλαιο θα αναδειχθούν οι βασικές αρ χές και το θεω ρητικό υπόβαθρο τόσο της μ εθόδου CBR, όσο και της μ εθόδου LED.

Μέθοδος CBR
3.2.1 Βασικές αρχές
Η μέθοδος CBR έχει υπάρξει η βασ ική δ ιαδικασ ία σχεδιασμού οδοστρωμάτω ν
στρατιωτικώ ν δρόμω ν και αε ροδρομίων από τη δεκαετία του 1940 για να υ ποσ τηρίξει τα καινούρια μα χητικά αεροσκάφη της εποχής. Η μέθοδ ος CBR το υ ERDC για
τον σχεδιασμό ε υκάμπτω ν οδοσ τρωμάτων α εροδρομίω ν έχει α να πτυχθεί σύμφω να
με βασικές αρχές που αφορούν την κυκλοφορία, τις περ ιοχές κυκλοφορίας του οδοστρώμα τος, καθως και τα δ ιαγράμματα σχεδιασμο ύ.

 Κυκλοφορία
Η κυκλοφορία που πρόκειται να δε χθεί ένα οδόστρωμα αποτελείται από δ ιαφορετικούς τύπου ς αερ οσκαφώ ν με διαφορ ετικό σύστημα τρ οχών, διαφορε τικά βά ρη
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και διαφ ορετικές διελεύσεις. Έτσι λ οιπόν, υπάρχε ι η ανάγκη για τον προσδιορισμ ό
ενός αεροσκάφ ους σχεδιασμού για το οποίο θα σχεδιαστεί το οδόστρωμα. Ως αεροσκάφος σχε διασμ ού στα εύκαμπ τα οδοστρώμ ατα ορ ίζεται αυτό που, μέσω τω ν
νομογραφημάτω ν, απαιτεί το μέ γισ το π άχος ο δοστρώματος. Στην περ ίπτωση που
δύο ή περισσότερ α αεροσκάφη απαιτούν το μέγ ιστο πάχος οδοστρώματος, ως αε ροσκάφος σχεδιασμ ού επιλέγεται συνήθως αυτό με το μεγα λύτερο μέγ εθος αλλ ά
είνα ι απαραίτη το να ελεγχθεί ο σ χεδιασμός με όλα τα αεροσκ άφη που απαιτούν το
μέγιστο π άχος. Στην συνέχεια, αφού β ρεθο ύν οι συντελεσ τές ισοδυναμίας κ άθε
αεροσκάφους ως προς το αεροσκάφος σχεδιασμού, προ κύπτο υν ο ι ισοδύναμες
διελ εύσεις τω ν επιμέρους αεροσκαφών οι οπο ίες πρ οστίθενται για το ν υπολο γισμ ό
τον σ υνολικώ ν ισ οδύναμω ν διελεύσεω ν του αεροσκάφους σ χεδιασμού. Η διαδικα σία υπολογισμού τω ν συ ντελεσ τών ισοδ υναμία ς αναλύετα ι σ το επόμε νο υποκεφά λαιο 3.2.2.
 Περιο χές Κυ κλοφορίας
Σε ένα αεροδρ όμιο ε ντοπίζο νται δ ιάφορες κατηγορίες καταστρωμάτω ν. Σύμφωνα με το ERDC, σ τα αεροδρόμια το ο δόστρωμα μ πορε ί να χωρισ τεί σε τέσσε ρις
περ ιοχές κυκλοφορ ία ς, την περιοχή Α, Β, C και D (βλ. Ε ικόνα 3.1).
i.

Περιοχή κυκλοφορί ας Α είναι εκε ίνο το τμήμ α του οδοστρώμ ατος που δέχεται όλο το φορτίο σχεδ ιασμο ύ του αεροσκάφους. Αεροσκάφ η που μπορού ν
να στρίψο υν και να εκτελούν ελιγμούς στο οδόστρωμ α, συμπερ ιλαμβανομένων και πολεμικώ ν αεροσκαφώ ν, διέρχονται από μ ια σχετικά στενή λω ρίδα
στο οδόσ τρωμα προ καλώ ντας αρκετές καλύψεις - διελεύσεις ώστε να απαιτείτα ι ειδικός σχεδ ιασμός αυτής της π εριοχής. Α υτέ ς οι π εριοχές απα ιτούν
μεγαλύτε ρο πάχος ο δοστρώματος από ότι άλλες πε ριοχές όπου η κυκλοφορία είναι π ιο ομο ιόμορφα κατα νεμ ημέ νη.

ii.

Περιοχή κυκλοφορί ας Β είναι αυτή όπου η κυκλοφορία είνα ι πιο ομοιόμορφα κατανεμ ημένη σε όλο το πλ άτος του οδοστρώματος α λλά θα δεχτεί επίσης ολόκληρο το φορτίο σχε διασμού του αεροσκάφους. Εφόσ ον, δέχεται πιο
ομοιόμορφα την κυκλοφορ ία, οι τάσεις που θα αναπτυχθο ύν λόγω αυτής θ α
είνα ι αρκε τά μ ικρότερες από ότι στην περιοχή κυκλ οφορ ίας Α. Για τον λόγο
αυτό, επιτρέ πεται μια μείωση του πάχους του οδοσ τρώματος.

iii.

Περιοχή κυκλοφορί ας C είναι εκείνη η περιοχή όπου το μέγεθος της κυκλοφορία ς είναι σχετικά πιο μικ ρό ή το φ ορτίο του αεροσκ άφο υς που δέχεται
το οδ όστρωμα είναι μικρότερο από το φο ρτίο για το οπο ίο σχεδιάστηκε. Στο
εσωτερικό τω ν διάδρομω ν υπάρχει αρκετή ά νωσ η απ ό τα πτερύγ ια του αεροσκάφους, όταν αυτό διέρ χεται με ορισμένη ταχύτητα πά νω από το οδό-
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στρωμα, ώστε ο ι τάσεις που αναπ τύσσ ονται να είνα ι αισθητά πιο μ ικρές.
Συνεπώ ς, το πάχος του ο δοστρώματος σε αυτέ ς τις περιοχές μπο ρεί να
μειωθεί σε σχέσ η με το απα ιτούμενο πάχος οδοστρώμα τος.
iv.

Περιοχή κυκλοφορί ας D είναι εκείνη η περιοχή όπου το μέγεθος της κυκλοφορία ς είναι πολύ π ιο μικ ρό ή το φορτίο του αε ροσκάφ ους που δέχεται
το οδόστρωμα είνα ι πολύ μικ ρότερο από το φορ τίο για το ο ποίο σχεδιάσ τηκε. Τέτοιε ς περ ιοχές είναι τα άκ ρα του οδοστρώμ ατος του δ ια δρόμου.

Εικόνα 3. 1 Τυπική κάτοψη περιοχών κυκλοφορίας αεροδρομίου πολε μικ ής αεροπορίας
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 Διαγρ άμματα σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός ενός εύκαμ πτου οδοστρώμ ατος με την μέθοδο CBR γίνεται με τη
χρήση διαγραμμ άτων σ χεδιασμού (νομο γραφήματα). Ο ι αρχικές κάμπ υλε ς σχε δια σμού οδ οστρωμάτω ν αεροδρομ ίω ν ήταν μια επέκ ταση τω ν ε μπειρικώ ν καμπ ύλω ν
σχεδιασμού αυτοκιν ητοδρόμω ν. Αυτές οι κ αμπύλε ς σχε δια σμού οδοστρωμά τω ν
αεροδρομίω ν χρ ησιμοποιούσαν τη θεωρία του Bo uss inesq γ ια την κ ατα νομ ή της
τάσης σε ομοιογε νή ημίχω ρο και τρο ποποιήθηκαν χρησ ιμοπ οιώ ντας τα απο τελέσματα δοκ ιμώ ν πε δίου και εκτε νέσ τερες μελέτε ς της συμπε ριφοράς τω ν οδοστρω μάτων σε συνθήκες πραγματικής φόρτισής τους (Gonzale z, Bark er & Bianchin i,
2012). Τα διαγράμ ματα βασ ίζο ντα ι στο στατικό προσομοίωμ α της Εικ όνας 3.2 και
έχουν αναπτυχθεί με τη ν μέθο δο CBR, σ υνδυ άζοντας το θεω ρητικ ό υπόβαθρ ο τη ς
μεθόδου με τα απ οτελέσματα εκτενώ ν ε ρευνών που έχουν π ραγμα το ποιη θεί ώσ τε
να διασφαλιστε ί η α ξιο πισ τία τη ς διαδικα σίας σχεδιασμ ού (Choudhary 2014).

Ασφαλτική στρώση

Βάση από ασ ύνδετο υλικό

Υπόβ αση από ασύ νδετο υλικ ό

Εδαφ ική Στρώση

Εικόνα 3. 2 Διατο μή οδοστρώματος

Στην Εικόνα 3.3 φαίνε ται έ να νομογράφ ημα της μεθόδου CBR σύμφω να με
το οπ οίο υπολογίζεται το απαιτούμενο π άχος οδοσ τρώματος για περιοχή κ υκλοφορίας A σε συσχέτιση με τον τύπο τη ς κυκλοφορ ίας, το βά ρος και τις διελεύσεις
του αεροσκάφους. Επιπρόσθε τα, στην Εικόνα 3.4 φ αίνεται έν α νομογ ράφη μα σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται το πά χος το υ οδοστρώματος για διαφ ορετικό τύπο
κυκλοφορ ίας και συγ κεκριμέ νο σύστημα τροχών ανάλογ α με την πίεση τω ν ελαστικών, το βάρος το υ αεροσκάφου ς, τις διελεύσεις και την πε ριοχή κ υκλοφ ορ ίας.
Διαφορετικά διαγράμ ματα έχουν αναπ τυχθεί για το υ διάφορου ς τύπους κυκλ οφορίας, τύπους αερ οσκαφών, περ ιοχές οδοσ τρώμα τος και μήκ η διαδρόμω ν. Τ α νομο Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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γραφήμ ατα που α ντιστοιχούν στις δοκιμές που γ ίνονται στη συγκεκ ριμένη έρ ευνα
παρ ατίθ ενται σ το Πα ράρ τημα.

Εικόνα 3. 3 Ενδεικτικό νομογράφη μα μεθό δου CBR του ERDC
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Εικόνα 3. 4 Ενδεικτικό νομογράφη μα μεθό δου CBR του ERDC
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3.2.2 Διαδικασία σχεδιασμού
Ο σχεδιασμ ός με την μέθοδο στον προσδιορ ισμό του πά χους της στρώσης
που απα ιτείται να τοποθετηθεί πά νω από μια στρωση με συγκεκ ριμένο δ είκ τη
CB R, πρ οκε ιμέ νο υ να αποφευχθεί κ ατακόρυφη παραμόρφωση λόγω κυκλ οφορ ίας
σε αυτή τη στρώσ η. Ο προσδ ιορ ισμός του απαιτού μενου πά χους πραγ μα τοποιείτα ι
μέσω των νομογραφ ημάτω ν της μεθό δου. Τα βήματα π ου ακολουθούντα ι κατά τον
σχεδιασμό είναι τα ε ξής:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

Ο προσδ ιορισμός του δείκτη CBR σχεδιασμού της εδαφικ ής σ τρώσης
Ο προσδιορισμ ός του συνολ ικού πάχο υς πά νω α πό την εδαφική στρώση
Ο προσδιορισμός του δείκτη CBR σχεδιασμού της υπόβ ασης
Ο προσδιορ ισμός του π άχους των στρώσ εων πο υ απα ιτούνται πά νω από
την υπόβ αση π ηγα ίνοντας στο κατάλλ ηλο νομογράφημα χρησιμοποιώντας το CBR σχεδιασ μού τις υπόβασης.
Ο προσδιορισμό ς τω ν ελάχιστων πα χών της ασφαλ τικής στρώσης και της
βάσης από τους πίνακες του υποκ εφαλα ίου 3.5. Όταν τα ελάχιστα πάχη
της ασφαλτικής σ τρώσης και της β άσης είνα ι μικ ρότερα από τα αντίστοιχα απα ιτούμε να πά χη τότε τα ελά χισ τα π άχη αυξάνονται σ τα πραγμα τικ ά
πάχη που απα ιτούνται
Η αφαίρεση τω ν πα ραπ άνω π αχώ ν βάσ ης και ασφαλ τικής στρώσης από
το συ νολικό α παιτούμε νο πάχος πά νω από την εδαφικ ή στρώση που
προ έκυψε στο βήμα ii). Από τη διαδ ικασ ία αυτή προκύπτει το απαιτούμενο πάχος υπόβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα διαγ ράμματα διασ τασ ιολόγησης ευκάμπτω ν οδοστρωμάτων αναφέρο ντα ι σε οδόσ τρωμα με βάση κα ι υπόβασ η από ασύνδετο υλικό. Στη ν περίπ τωση που χρησ ιμο ποιηθεί σταθεροποιημένη στρώση, ο σχεδ ιασμός
γίνεται για βάση και υπόβ αση από ασύνδετο υλικ ό και στην σ υνέχε ια τα πάχη τω ν
στρώσεων που υπ ολογίσ τηκα ν μετατρέ πονται σε πάχη σταθεροποιημένω ν στρ ώσεων με τους κατά λληλους σ υντε λεστές ισοδυναμίας. Οι συντελεσ τές αυτοί προκύπτουν από διερευ νήσ εις που έ χο υν γ ίνει στα οδοστρώματα και εξαρτώ νται α πό
παρ αμέ τρους ό πως η θέση της σταθεροπο ιημέ νης στρώση ς και η κ υκλοφο ρία γ ια
την οποία σχεδιάζε ται το οδόστρωμα πχ. στρατός, πολεμικ ό ναυ τικ ό, πολ εμ ική αε ροπ ορία (βλ. Πίνακας 3.1 & 3.2).
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Πίνακας 3.1 Πίνακας με συντελεστές ισοδυναμίας μετατροπής από α σύνδετο υλικό σε σταθεροποιημένο γ ια ο δοστρώματα του στρατού και της
πολεμικής αεροπορ ίας (ERDC 2001)

Πίνακας 3.2 Πίνακας με συντελεστές ισοδυναμίας μετατροπής από α σύνδετο υλικ ό
σε σταθεροποιημένο για οδοστρώ μα τα πο λε μικού ναυ τικ ού (ERDC 2001)

Στην πε ρίπτωσ η που δίνο ντα ι πολλοί διαφορετικ οί τύποι α εροσκαφώ ν γ ια
τον σ χεδιασμ ό του οδοστρώμα τος, πρέπει να υπολογιστο ύν οι συ ντελεστές ισοδυΕ ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π

30

ναμίας των αερ οσκα φών ως προς το αε ροσκάφος σχεδιασμού για τον προσδιορισμό των συνολικών ισοδύναμω ν διελε ύσε ων. Τα βήματα τη ς διαδικ ασίας που ακ ολουθούνται είναι τα εξής:
1. Προσ διορ ισμός τω ν αεροσκαφών που θα χρησ ιμ οποιηθούν στο σχε διασμό.
2. Προσ διορ ισμός του φορτίο υ κάθε αεροσκάφους.
3. Προσ διορ ισμός το υ νομογραφήματο ς που θα χρησ ιμοποιηθε ί για το σχεδιασμό του οδοστρώ ματος γ ια κάθε αεροσκάφος ξεχωριστά.
4. Προσ διορ ισμός τω ν διελ εύσεων κάθε αε ροσκάφους.
5. Υπολογισμό ς του πά χους οδοστρώματος που απαιτε ί κάθε αεροσκάφος.
6. Υπολογισμό ς τω ν ε πιτρεπόμε νων διελεύσεω ν γ ια κάθε αερ οσκάφος στο
οδόστρωμα π ου απαιτεί το αε ροσκ άφος σχεδιασμού. Ο ι επιτρεπόμενες
διελεύσεις κάθε αεροσκάφους προκ ύπτουν με χρήση του κατάλληλου νομογραφ ήματος μ έσω του δείκτη CBR τη ς στρώσης έ δρασης, του φορτίου
του αεροσκάφους που εξετάζουμε κα ι του π άχους οδοστρώματο ς που
απα ιτεί το αεροσκάφος σχεδιασμού.
7. Διαίρεση τω ν επιτρεπόμενων διελεύσεων κ άθε αεροσκάφου ς με τις διελεύσεις του αεροσκάφους σ χεδιασμ ού. Αυτό που προκύ πτει είναι ο
συντελεστής ισ οδυναμίας.
8. Διαίρεση τω ν διελεύσεων κάθε αε ροσκά φους μ ε τον α ντίστοιχο συντελεστή ισ οδυναμίας για τον υπολογισμό τω ν ισοδύ ναμω ν διελεύσ εων.
9. Προσ θέτοντας όλες τις ισοδύναμες διελε ύσεις προκύπ το υν οι συνολικ ές
ισοδύ ναμ ες διελεύσεις του αεροσκάφους σχεδιασμού και πλ έον από το
αντίστοιχο νομογρά φημα υπολογίζε ται το απαιτούμενο πάχος οδοστρώματο ς για το αεροσκάφος σχεδιασμού για τις σ υνολ ικές ισ οδύναμες διελεύσεις.

Μέθοδος LED
Το ERDC έχει α να πτύξει, εκτός από τη μέθοδο CBR, μ ία επ ιπλέον δια δικ ασία σχεδιασμού και αξιολόγησης ευκά μπτων οδοσ τρωμάτω ν αεροδρ ομίω ν, τη μέθοδο LED. Στη συνέχεια πα ρατίθενται οι βασικές αρχές στις οπο ίες στηρίζ εται η
μέθοδος, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιείται ο σχε δια σμός.
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3.3.1 Βασικές αρχές
Η μέθοδ ος βασ ίζεται στη θεωρία των ελαστικών στρώσεω ν για το σχεδιασμό
των ε υκάμπτω ν οδοστρωμά τω ν αεροδρ ομίων, όπως και η α ναλυτικ ή μέθοδος τη ς
FAA. Η θεωρία των ελαστικώ ν στρώσεων μ πορεί κ αι αντιμε τωπίζ ει προβλ ήματα με
πολύπλοκα συστήματα προσγείωσης. Αξίζει να σημε ιωθεί ότι παρόλ ο που είνα ι
μηχα νισ τική διαδικα σία, είναι απαρα ίτητη ακόμα η κ ρίσ η του μηχανικού. Για τη ν
εφαρμογή της μεθόδου, ο υπολογισμός των τάσεων που θα α να πτυχθούν στον
πυθμένα τω ν ασφα λτικώ ν σ τρώσεων κα ι στην κορ υφή της στρώσης έδ ρασης προκύπτει χρησ ιμοποιώντα ς τη θεωρ ία Burmister για συνεχές μέ σο πολλαπλώ ν σ τρώ σεων μέσω του υπολογιστικού κώ δικα J ULEA. Ο κώδ ικας JULEA συμπεριλαμβά νεται στο λογισμικό PCASE που διαθέτει το ERDC. Στο σχεδιασμό γίνονται οι εξή ς
υποθέσε ις:






Το οδόστρω μα αποτελείτα ι α πό π ολλέ ς στρώσεις και κ άθε σ τρώση α ντιπροσωπεύετα ι από το μέτρο ε λαστικότη τας κ αι τον λόγ ο Poisson της.
Η επ ιφάνεια μεταξύ τω ν στρώσεων ε ίναι συνεχή ς, δηλαδ ή η αντίσ ταση της
τριβής μεταξύ τω ν στρώσεων είναι μεγ αλύτερη από τη ν δ ια τμητική δύ ναμ η
που α να πτύσσεται.
Η στρώση έ δρασης έχει απε ριόρ ιστο πάχος.
Όλα τα φορτία είναι στατικά, κυκλικ ά και ομο ιόμορφα πάνω στην περιο χή
επαφής.

Στη μέθοδο LED του ERDC για τον σχεδ ιασμό λαμβά νεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς των αε ροσκαφώ ν. Για τον αθροισ τικό συντελεστή CDF ισχύουν όσα
αναφέρ θηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για την ακρ ίβε ια, υπά ρχουν τρία κριτή ρια για το ν υπολογισμό τω ν επιτρεπόμενων διελεύσεω ν. Αυτά είναι ο ε πιτρεπόμε νος α ριθμός διελε ύσεων σαν σ υνά ρτηση της ορ ιζό ντιας τάση ς στον πυθμέ να τω ν
ασφαλτικών στρώσεων, ο επιτρε πόμε νο ς αρ ιθμό ς διελεύσεω ν σαν συνάρτηση τη ς
κατακόρυφης τάσης στη ν κορ υφή της στρώσης έδρασ ης και ο επιτρεπόμενο ς αριθμός δ ιελεύσεων σαν συνάρ τηση της οριζόντιας τάσης στον π υθμέ να σταθεροποιημέ νης βάσης ή στα θερο ποιημένης υπόβασης. Αξίζε ι να σημειωθεί ότι δεν υπ άρχε ι
νόμος αστο χίας για βάση απ ό ασύνδετο υλικό καθώς θεωρείται ό τι μια βάσ η ή υπόβασ η από ασ ύνδετο υλικό, που πληρε ί τις π ροϋπο θέσεις για την ποιό τη τα τω ν
υλικών σχεδιασμ ού, επαρκεί κα ι θα λειτουργεί ικανοποιητικά. Η μέθοδ ος για τον
υπολογισμό τω ν επιτρεπόμενω ν διελεύσεων λαμβ άνει υπόψη τις κ αλύψε ιςδιελ εύσεις κάθε α εροσκάφους όπω ς α ναφ έρονται στην αναλ υτική μέθοδο της F AA.
Στη συγκεκριμένη μέθοδο, καθορισ τικό κριτήριο μπορε ί να είνα ι ε ίτε ο συντελεστή ς αθροισ τικής φθοράς της στρώσης έδρασης, ε ίτε σ υντελεστής αθροιστικής φθορά ς σ τον πυθμένα τω ν ασφαλτικών σ τρώσεω ν, είτε κ αι τα δύο α υτά κριτήρια ταυτόχρονα. Συνεπώς, υπολογ ίζε ται το απ αιτούμενο π άχος της ασφαλτική ς
στρώση ς ώστε να μπορεί να φέρε ι την κ υκλοφορία σχεδιασμού για δ ιάρκε ια ζωής
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20 ετών κα ι ταυτό χρονα υπ ολογίζετα ι το πάχος της στρώση ς που βρ ίσκεται πάνω
από τη στρώση έδρασης, κα θώς α πό οικονομ ική άποψη αυτή είναι πιο επωφελέ ς
να μεταβληθεί.
Τέλος, μια ακόμα βα σική α ρχή της μεθόδου είνα ι ότι παύε ι να υπάρχει ο όρος «α εροσκάφος σχεδ ιασμο ύ» όπως αναφέρθηκε στην προα ναφερόμενη μέθοδο
CB R. Πλέ ον λαμβάνεται υπόψη η επ ίδρ αση κάθε αε ροσκάφ ους της κυκλοφορία ς
μέσω της φθορ άς που προκαλεί στο οδόσ τρωμα. Η κυκλοφορία για την οποία σχεδιάζετα ι ένα οδόστρωμα πρέπει να εκφ ραστε ί μέσω του αναμενόμε νου αριθμ ού
καλύψεων-δ ιελεύσεω ν. Γ ια την μετατροπή αυτή ε ισάγ εται η έννοια του ενεργού
πλάτους του τροχού που χρησ ιμοποιείτα ι στον υπολογ ισμό του λόγου τω ν διελε ύσεων προς τις καλύψεις - διελεύσ εις. Για τον λόγο διελε ύσε ων π ρος τις καλ ύψεις διελ εύσεις ισ χύουν όσα α ναφέρονται σ την αναλυτική μ έθοδο τη ς FAA. Τ ο ενεργό
πλάτος τροχο ύ είναι το πλάτος του οδοστρώματος που θα υποστεί μια ενεργή κάλυψη - διέλευση σε ένα συγκε κρ ιμέ νο βάθος. Το ε νε ργό πλ άτος τροχού είνα ι σ υνάρτηση το υ αρ ιθμ ού τω ν τρο χώ ν εγκα ρσίως, της εγκάρσ ια ς απόσ τασης τους, του
πάχους της περ ιοχής επαφής και του ενεργού πάχους του οδοστρώμα τος πάνω
από το σ ημείο που εμφανίζετα ι η πα ραμό ρφωση (βλ. Εικόνες 3.5 & 3. 6). Τ ο ενεργό πάχος οδοστρώμ ατος είναι το άθρ οισ μα του πά χο υς του ασύνδε του υλικο ύ κα ι
του διπλάσ ιου του π άχους της ασφαλτικής στρώσης ή και της σταθε ροποιημέ νη ς
βάσης, όταν αυτή χρησιμοπο ιείται.

Εικόνα 3. 5 Ενεργό π λάτος μ ονού τροχού χωρίς επικάλυψη
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Εικόνα 3. 6 Ενεργό π λάτος δ ίδυμων τροχών με επ ικ άλυ ψη
Για παράδε ιγμα, σε ένα οδόστρωμα με πάχος ασφαλ τικής σ τρώσης 76mm και
πάχος βάσης ασύνδετου αμμοχάλικο υ 381mm, το ενεργό π άχος οδοσ τρώματος ω ς
προ ς την πα ραμ όρφ ωση στην κορυφή της στρώσης έδραση ς υπολογ ίζ εται 381 +
(2×76) = 533𝑚𝑚, ενώ το ε νε ργό πάχος οδοσ τρώματο ς ω ς π ρος την παρ αμό ρφωση
στο ν π υθμένα της ασ φαλτικής στρώσης ε ίναι 2×76 = 152𝑚𝑚.

3.3.2 Κριτήρια σχεδιασμού
Η μέθ οδος LED του ERDC για το σχεδιασμό ευκ άμπτω ν οδοστρωμάτω ν έχε ι
αναπ τυ χθεί με βάση τα κριτήρια σχεδ ιασμού έναντι κό πωσ ης για την ασφαλτικ ή
στρώση κα ι αστοχίας για τη σ τρώση έδρα σης, από τα οποία κ αι προκ ύπτει ο αριθμός των ε πιτρε πόμε νω ν καλύψεων – διελεύσεω ν έως την ασ τοχία. Συγκεκ ριμένα,
οι νόμ οι οι οπο ίοι χρησιμοποιούντα ι για την εφαρμ ογή της μεθόδου LED του ERDC
είνα ι οι εξής:
A. Νόμος αστοχίας στρώσης έδρ ασης
Ο νόμος αστοχίας της στρώσ ης έδραση ς α να πτύχθηκε α πό την ανάλ υση
στοιχείων δοκιμών πεδίου και παρουσ ιάζει τον επιτρεπ όμενο α ριθμό διελεύσεων
ως συνά ρτηση του μέτρ ου ελαστικότητα ς της στρώσης έδρασ ης και της κ ατακόρ υφης παραμόρφωσης στην κορυφή της σ τρώση ς έδ ρασης ( ERDC, 20 01). O νόμο ς
παρ ουσ ιάζεται σε γραφική μορφή στην Εικ όνα 3.7 και μπο ρεί να εκφραστεί α πό
την Εξίσωση 3.1.
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A B

Επιτρεπόμενες Διελεύσεις = 10.000 × ( Ss )

(3.1)

Όπου
Α= 0.000247 + 0.000245log MR
MR = μετρό ελαστικότηταςτης στρώσης έδρασης σε psi

Ss= η κατακόρυφη παραμόρφωση στην κορυφή της στρώσης έδρασης (in./in.)
B=0,0658 MR0,559

Εικόνα 3. 7 Διάγραμμα σχέσης επιτρεπ όμενων διελεύ σεων κ αι κατακόρυφης παραμόρφωσης στην κορυ φή της στρώσης έδρ ασης

B. Νόμος κόπωσης ασφαλτομίγματος
Ο νόμος κόπωσης του ασφαλτομίγματος προκ ύπτει από τη χρήση εργ αστη ριακώ ν
δεδομένων που χρησιμοποίησαν οι Heuk elom και Klomp (ERDC, 2001). Ο επιτρεπόμενος α ριθμός δ ιελεύσεω ν προσε γγίζεται από την Εξίσωση 3.2.

Επιτρεπόμενες Διελεύσεις = 10Χ
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Όπου
X = 2,68 - 5,0 log SA - 2,665 log E
SA = παραμόρφωση στην ασφαλτική στρώση

in
in

E = μέτρο ελαστικότητας ασφαλτoμίγματος (psi)

Τυπικά υλικά
Για το σχεδιασμ ό του οδοσ τρώματος, κά θε στρώση σ την περίπτωση της μεθόδο υ LED α ντιπροσωπεύε ται από ένα μέτρ ο ελασ τικότητας και ένα λόγο Poisson
ή από ένα δείκτη CBR στη ν περ ίπτωση της μεθό δου CBR. Oι μέθοδοι έχουν α ναπτυχθεί με β άση τα εξής τυπικά υλ ικά:
Στα εύκαμ πτα ο δοστρώματα η κ ύρια επ ιφ ανειακή σ τρώση είνα ι η ασφ αλτική.
Όσον αφορά στο σχε διασμ ό οδοστρωμάτων αεροδρομίω ν, το ERDC προτείνει τιμή
του μέ τρου ελαστικότητας ίση με 2 413ΜP a.
Βάση από ασύνδετο θραυστό αμμοχά λικο είνα ι το τυπικό υλικό που χρησ ιμοποιε ίται στη μέθοδο για τη σωστή κατανομή του φορτίου στο οδόστρωμα κα ι την
προστασ ία απ ό τον παγετό. Η βάση από ασύ νδετο αμμ οχάλικ ο παρέ χε ι ε πίσης μια
ομοιόμορφη ε πιφά νε ια σ τή ριξης για τη ν ασφαλτική σ τρώσ η του οδοστρώμα το ς κα θώς ταυτόχρο να αυξ άνει την αντοχή του. Σύμφωνα με το E RDC, π ροτείνεται βάσ η
από ασ ύνδετο αμμ οχάλικο με δείκτη CBR ίσο με 100% ή τουλάχιστον μεγαλύτε ρο
ή ίσο του 80% και μέ τρο ελαστικότητας 421MPa.
Σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βά ση χρησ ιμοποιείται στο οδόσ τρωμ α
για τί προσδ ίδει μεγά λη αντοχή ε νώ τα υτόχρονα μειώνει το απαιτούμενο πάχος του
οδοστρώμα τος. Ένας ακόμα λόγος που χρησιμοποιείτα ι σταθεροποιημέ νη βάσ η
είνα ι για να γίνει εφικτή η χρήση των υλικών που είναι δ ιαθέ σιμα τοπικ ά στην πε ριοχή του έργου αλλά δεν πλη ρούν τις α παρ αίτητε ς απαιτήσε ις και τα κρ ιτήρια γ ια
χρήση στον σχεδιασ μό του οδοστρώματος. Σύμφωνα με το ERDC, το κύριο κριτή ριο επιλογή ς α ναμεσ ά σε σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλ ικ ό βάση και βάση από
ασύνδετο αμμοχάλικο είναι ο οικο νομ ικός παρά γοντας και τίθετα ι σ την κρ ίση του
μηχα νικού κα ι τις α νάγκες του έργ ου. Σύμφωνα με το E RDC, προτείνεται δείκτης
CB R ίσος με 10 0% κ αι μέ τρ ο ελασ τικότητας μεγαλύτερο από 690ΜPa.
Υπόβ αση από ασύνδετο α μμοχάλ ικο σε ένα εύκαμπτο οδόστρ ωμα επιλέγεται
κυρίως για τη ν καλύτερ η κατανομή των φορτίω ν στο έδ αφος και για να χρησ ιμοποιηθούν τοπικά δια θέσιμα ή άλλα άμεσα διαθέσ ιμα υλ ικά αναμεσά στη βάση κα ι
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στη ν εδαφ ική στρώση τα οπ οία δεν πλ ηρούν τις πρ οϋποθέσεις ώστε να χρησ ιμ οποιηθούν ως υλικά σ τρώσης βάσης. Με α υτόν το ν τρόπο, προσφέρεται μια οικ ονομικό τε ρη λύση για το ν σχεδιασ μό του οδοστρώματο ς. Σύμφωνα με το ERDC, προτείνεται δείκτης CBR ίσο με 20% και μέτρο ελαστικό τη τα ς ίσο με 166 MPa.
Τ έλος, υπε νθ υμίζ εται ότι η σχέση που συνδέε ι ο μέτρο ελ αστικότητας με το ν δε ίκτη
CB R της στρώσ ης έ δρασης δίνεται από τον τύπο M R =10. 3×CBR ( MPa).
Ο λόγος Poisson των υλικώ ν φα ίνεται στους Πίνακες 3.3 & 3. 4.
Πίνακας 3.3 Λόγος Poisson των υλικών (ERDC 2001)

Πίνακας 3.4 Λόγος Poisson σταθ εροποιημένων υλικών

Παρατηρείτα ι ότι ο δείκτης Po isso n ασφαλτικής στρώσης διαφοροποείται ανάλογ α
με το μέτρο ελαστικό τητας της.

Ελάχιστες τιμές παχών
Στο σχεδιασμό ευκάμπτω ν οδοσ τρωμάτων αεροδρομίω ν τα ελάχιστα πάχη
των στρώσεων εξαρτώ νται από τον τύπο του αεροσκ άφους, την κυκλ οφορία κα ι
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τον δείκτη CBR των στρώσεω ν. Με την πάροδο του χρό νου και την εξέλιξη τω ν
αεροσκαφώ ν σε μεγαλύτερα κα ι βαρύτε ρα μοντέλα τα ελάχιστα πάχη αυ ξήθηκαν
χρησ ιμοποιώ ντας μ ια εμπε ιρική προσέγ γιση. Επίσ ης, ο ι α παιτήσε ις γ ια τα ελάχιστα πάχη τω ν στρώ σεων καθ ιερώ θηκαν ώστε να ε ξαλειφθούν οι ανάγκες γ ια υλικ ά
με πολύ μεγάλο δείκ τη CBR ή μεγάλο μέτρο ελασ τικότητας πχ. στη ν υπόβαση.
Θεωρούντα ι λοιπ όν οι εξ ής ελάχιστες τιμ ές παχώ ν (ERDC, 2011) :






Το ελάχισ το πάχος της ασφαλτικ ής ε πιφ α νειακής στρώσης ε ξαρ τά ται
από παράγο ντες όπως ο τύπος αεροσκάφους, το μέγεθος της κυκλοφορίας και η περιοχή της κυκλ οφορία ς (T raff ic Area A,B, C ή D) και οι
τιμ ές του κυμα ίνονται από 50 εως 127mm, όπως φ αίνεται στο υς Πινάκες 3.5 & 3.6 & 3.7.
Για το πάχος της σταθεροπ οιημένης με ασφαλτικό υλ ικό βάσης θεωρείται ελάχιστη τιμή τα 20 3mm ενώ γ ια πάχος της βάσης από ασύνδετο αμμοχάλικο η ελά χισ τη τιμή εξαρ τάται επίσης από α ρκετούς παράγοντε ς όπως ο τύπος αεροσκάφ ους, το μέγεθος της κυκλ οφορ ία ς και η
περ ιοχή της κυκλοφορίας.
Τα ελάχισ το πάχος της υπ όβασης από ασύνδε το αμμο χάλ ικ ο θεωρε ίται ίσο με 102mm

Πίνακας 3.5 Ελάχιστο πάχος επιφαν ειακή ς στρώσης κα ι βάσης από αμ μοχάλικο
για εύκαμπτο οδόστρωμα στρα τιωτικού αεροδρομίου σε ίντσες (ERDC 2001)
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Πίνακας 3.6 Ελάχιστο πάχος επιφαν ειακή ς στρώσης κα ι βάσης από αμ μοχάλικο
για εύκαμπτο οδόστρωμα πολεμικού ναυτικού (ΕRDC 20 01)

Πίνακας 3.7 Ελάχιστο πάχος επιφαν ειακή ς στρώσης κα ι βάσης από αμ μοχάλικο
για εύκαμπτο οδόστρωμα πολεμικής αερ οπορίας σε ίντσες (ERDC 2001)
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Όπως φαίνεται, οι ε λάχιστε ς τιμ ές των παχών τω ν σ τρώσεων ε ξαρτώ νται
από την π εριοχή και το είδος της κυκλ οφορίας, τα χαρακ τηριστικά τω ν αερ οσκαφών αλλά κα ι την ποιό τητα τω ν υλικώ ν.
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Σύγκριση μεθόδων
Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται σύγκρισ η των μεθόδω ν της FAA και του ERDC.
Ανάλογα λοιπ όν με τις απαιτήσ εις και τις προ ϋποθέσεις ενός έ ργου αλ λά και με τα
εφόδια που έχει σ την ευχέρεια του ο μηχανικ ός, όπως ο τύ πος τω ν υλ ικώ ν πο υ είναι διαθ έσιμα στην περιο χή του έργου, μπορεί να γ ίνει λόγος για καταλληλότε ρη
μέθοδο. Για να συμβεί α υτό, πρέπει αφε νό ς να συγκ ριθούν οι βασικές α ρχές τω ν
μεθόδων κα ι αφετέ ρου, να διερευνηθούν οι μέ θοδοι ω ς π ρος τις διατομές, δημιουργώντα ς μια ολοκληρω μένη εικόνα για το πως οι βασικ ές αρχές επηρεάζου ν
στο σχεδιασμό.

Σύγκριση βασικών αρχών
Για την σ ύγκριση τω ν βασ ικών αρχών θα γίνει π ροσδιο ρισμός τω ν ομοιοτήτων και τω ν διαφ ορών τω ν βασικών αρχώ ν τω ν μεθόδω ν. Προκειμένου να γ ίνε ι
καλύτερα κατανοητή η σύγκριση, στο πρώτο μέρος του κ εφαλαίου θα γίνει ο
προσδιορισμός τω ν διαφο ρώ ν της μεθόδου CBR κα ι τω ν γ ε νικών αρχώ ν της μεθο δου LED του ERDC, ενώ σ το δεύτερο μέ ρος θα γ ίνει η σύγκ ριση τω ν βασ ικώ ν αρχών α ναμεσά στη μέ θοδο LED του ERDC και την α να λυτική μέθοδο της FAA.

4.2.1 Σύγκριση βασικών αρχών μεταξύ των μεθόδων CBR και LED
του ERDC
Η μέθοδος LED β ασίζεται στην θεωρία πολλαπλώ ν ελ αστικώ ν στρώσεω ν γ ια
τον σχεδιασμ ό ευκάμ πτω ν οδοστρωμάτων σε αντίθεση με τη μέθοδο CBR, η οποία
βασίζετα ι κατ’ε ξοχήν στη φέρουσα ικανότητα της σ τρώση ς έδρ ασης.
Όσον αφορά στις δια δικασίες σχεδιασμού, παρατηρούνται αποκλίσε ις μετα ξύ
των μεθόδων. Η κύρια δ ιαφορ ά στο σχεδιασμό ε ίναι η κατάρ γηση της έ ννοιας «αεροσκάφος σχεδ ιασμού». Σε α ντίθεση με τη μέθοδο CBR λοιπό ν, σύμφωνα με την
οπο ία η επίδρασ η της κυκλοφορ ίας λαμβά νεται υπόψη μέσω της μετατρο πής τω ν
διελ εύσεω ν όλων των αεροσκαφώ ν σε ισοδύναμες διελεύ σεις του αεροσκ άφους
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σχεδιασμού, σύμφωνα με τη μέθοδο L ED λαμβά νε τα ι υπόψη το πραγ ματικ ό σύστημα των τροχώ ν προσγείωσ ης κ άθε α εροσκάφ ους κα ι υπολογίζ εται η επίδ ρασ η
κάθε αεροσκ άφους ξεχωριστά.

Εικόνα 4. 1 Σύ γκριση θεωρίας ελαστικών στρώσεων - Μέθοδος CBR

Στη μέθο δο LED, η κύρ ια ιδιότητα των υλικών σχεδιασμού του οδοστρώματος
εκφράζεται μέσω του μέτρο υ ελαστικότητας, ενώ α ντίθετα στην μέθοδο CBR χαρακτηρίζεται από τον δείκτη CBR (βλ. Εικόνα 4.1). Πλέο ν παρέχεται εξίσωση μετα τροπή ς του δείκτη CBR τη ς στρώσης έδρασης σε μέτρο ελ αστικ ότητας, καθώς το
μέτρ ο ελαστικό τητας της σ τρώσης έδρασ ης δε ν είχε μ ετρηθε ί σε δοκ ιμέ ς πλ ήρους
κλίμακα ς μέχρι το 1974. Επιπλέον, στο σχεδ ιασμό με τη μέθ οδο CBR γ ια τον υπ ολογισμό του συνολικού πάχους το υ οδοστρώμα το ς λαμβάνεται υπόψη κ ατ’εξοχήν
ο δείκτης CBR της στρώσης έδρασης, ε νώ στη μέθοδο LED ο υπολογ ισμός γίνετα ι
με βάση τα χαρακτηρισ τικά τω ν υλ ικών των επιμέρο υς στρώσεων, όπω ς είνα ι ο ι
τιμ ές του μέτρου ελα στικότητα ς και του λόγου Poisson.

4.2.2 Σύγκριση βασικών αρχών μεταξύ των μεθόδων LED του
ERDC και αναλυτικής μεθόδου της FAA
Η μέθοδος LED του ERDC κα ι η α ναλ υτική μέθοδος της FAA βασίζο νται σε νόμους κόπωσ ης του α σφαλτομ ίγματο ς κα ι αστοχίας της στρώσ ης έδ ρασης. Στις δύο
αυτές με θόδους ο νόμος κόπωσης του ασφαλτομίγματος είναι ακρ ιβώς ο ίδιος, ο
οπο ίος είναι γνωστό ς ως νόμος κόπωσης Heuk elom & Klomp. Στο νόμο αστοχία ς
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της στρώσης έδρασης όμω ς, οι δύο μέθοδοι φαίνεται να διαφ έρουν κα θώς στο νό μο αστοχίας της σ τρ ώσης έδ ρασης της μεθόδου LED του ERDC υπεισέρχεται το
μέτρ ο ελασ τικότητας της σ τρώσης έδ ρασης.
Μια ακό μα βασ ική διαφορά μεταξύ της μεθόδου LE D του ERDC κα ι της α ναλυτικής μεθόδου της FAA ε ίναι η αρχή με την οπο ία σχεδ ιάζ εται το οδ οστρώμα.
Σύμφωνα με τις μεθ όδους, θεω ρείτα ι ότι το οδόστρωμα έχει ολοκληρώσε ι την ζω ή
του όταν ο συντελεσ τής αθροισ τικής φθοράς γίνει ίσος με την μονάδα. Στην α ναλ υτική μέ θοδο της FAA τα πάχη των στρώσεων υπολογ ίζονται έτσ ι ώστε, γ ια διάρκεια ζωής οδοστρώ ματο ς ίση μ ε 20 έ τη, ο συντελεστής α θροιστικ ής φθοράς CDF
της σ τρώση ς έδρασης να ισ ούται με τη ν μονάδα. Με τη μέθο δο LED του ERDC το
οδόστρωμα σχεδιάζετα ι ώστε, για διάρκ εια ζωής επίσης 20 χρόνια, είτε ο CDF της
στρώση ς έδρασης, ε ίτε ο CDF της ασφαλ τικής στρώσης, είτε και οι δύο ταυτόχρονα να ισούντα ι με την μο νάδα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στη μέθοδο της F AA
μπο ρεί να προκύψει διατομ ή όπο υ για «βαριά» κυκλοφορία ο CDF της ασφαλτικής
στρώση ς είνα ι μεγαλ ύτερο ς της μο νά δας καθώς η δια δικασ ία σχεδιασμού ολ οκληρώνεται όταν ο CDF της στρώσης έδρασης γίνει ίσ ος με τη μονάδα. Για το λόγ ο
αυτό, είνα ι πά ντα απ αιραίτητο ς ο έλεγχος του σ υντε λεστη αθροιστικ ής φθορά ς της
ασφαλτικής στρώσης κατά τον σ χεδιασμό. Σε μ ια α ντίστο ιχη πε ρίπτωσ η, στη μέ θοδο του ERDC θα προέκυπτε διατομ ή με το ν CDF της ασφ αλτικής στρώσης ίσ ο
με την μονάδα και τον CDF τη ς στρώσης έδρασης μ ικ ρότερ ο τη ς μονάδας αφού η
διαδικασία σχεδιασμού ολοκληρώνεται όταν ένας από τους δύο συντελεσ τέ ς αθρο ιστικής φθο ράς γίνει ίσος με τη ν μ ονά δα (βλ. Εικόνες 4.2 & 4.3 & 4.4).
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Εικόνα 4. 2 Συ ντελεστές αθροιστικής φθο ράς στη στρώσης έδρασης κ αι στην ασφα λτική στρώση

Όπως φα ίνεται στη ν Εικό να 4.3, στο σχεδιασμό μ ε τη μέθοδο LED του ERDC
καθορισ τικό κριτή ριο , εκτός το υ συντελε στή αθροιστικ ής φθ οράς της στρώση ς έ δραση ς, μπορεί να ε ίναι και ο σ υντε λεστής αθ ροιστικής φθορ άς στον πυθμένα τω ν
ασφαλτικών σ τρώσε ων. Σ υνεπώς, ο σχεδιασμός του οδοστρώματος γίνε ται ώστε ο
συντελεστής CDF είτε της στρώσ ης έδρασης, είτε της ασφαλτικης στρώσης να ισούται μ ε τη μο νά δα. Άρα, το οδόστρωμα που σχεδιάζετα ι με τη μέθοδο LED του
ERDC ε παρκεί σε κά θε πε ρίπτωσ η.
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Εικόνα 4. 3 ERDC: Π ερίπ τωση που καθοριστικό κριτήρ ιο είναι ο συντελε στής αθροιστικής φθοράς στον πυθμένα των ασφαλτικών στρώσεων
Αντίθε τα, στο παράδειγμ α τη ς Εικόνας 4. 4, το οδόσ τρωμα που σχεδιάσ τηκ ε
σύμφωνα με την α να λυτική μέθοδο της FAA έχει συντελεστή CDF της στρώσης έδραση ς ίσο με τη μονάδα αλλά ο CDF της ασφαλτικής στρώσ ης έχει υπ ερβε ί αυτή
τη τιμ ή. Συνεπώς, στην αναλυτική μέθοδο της FAA απ αιτε ίται έλεγχος του συντελεστή CDF της ασφ αλτικής στρώσης κα θώς ο σχεδιασμό ς δεν εξασφαλ ίζ ει ό τι το
οδόστρωμα που σχεδιάσ τηκε επαρκεί. Στην πε ρίπ τωση που ο συντελεστής CDF
της ασφαλτικής σ τρ ώσης είνα ι με γαλύτε ρος της μονάδας, απαιτε ίται διαστασ ιολόγηση εκ νέο υ.
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Εικόνα 4. 4 FAA: Καθοριστικό κριτήριο είναι ο συν τελεστής αθροιστικής φθορ άς της
στρώσης έδρασης
Μία επ ιπλέον διαφορά ανάμεσα στις δύ ο μεθόδ ους αφορά στο σύνο λο τω ν
διελ εύσεω ν που λαμ βάνονται υπόψη σ το σχεδιασμ ό. Σύμφω να με τη μέ θοδο της
FAA, προτείνε ται να λαμβάνονται υπόψη οι αφ ίξεις τω ν αεροσκαφών. Για λογούς
οικο νομ ία ς, τα αερο σκάφη ταξιδεύουν με τα απαραίτητα καύσ ιμα ώσ τε να φτάσ ουν
στο ν προο ρισμό προκειμένου να μειώσουν το βάρος του ς κατά την α πογείωση κα ι
συνεπώς το κόστος της μετακίνησ ης το υς. Έτσι, κατά την άφιξη, το αεροπλάνο
προσγειώνεται με ελ άχισ τα καύσ ιμ α κα ι το ελάχιστο βά ρος, οπότε πρ οτείνετα ι να
αγνοηθε ί ο αριθμός τω ν αφίξεω ν στις διε λεύσε ις. Αντίθετα, σ ύμφωνα με το ERDC,
λαμβάνονται υπόψη και οι α ναχωρήσε ις και οι αφίξεις σ το σύνολο τω ν δ ιελ εύσεω ν.
Τέλος, σύμφωνα με την FAA, ο σχεδιασ μός γ ίνεται για ενιαία περ ιοχή κ υκλοφορία ς. Αντιθέ τω ς, στο σχεδιασμό με το ERDC πραγμ ατοποιείτα ι επ ιμε ρισμός
των περ ιοχώ ν κυκλοφορίας τω ν οδοστρωμάτω ν του αε ροδρ ομίου α νάλο γα με το
ποσοσ τό του φορτίου που δέχε ται κάθε περ ιοχή του οδ οστρ ώματος αλλά κ αι τον
τρόπο κατα νομής του φορτίο υ.
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Υπολογισμός διατομών
Γενικά στοιχεία
Σε αυτό το κεφάλα ιο θα γίνει ο υπολογισ μός τω ν διατομώ ν π ου προκ ύπτουν
με τη ν χρ ήση τω ν μεθόδω ν. Τόσο το E RDC όσο κι η FAA έχου ν α να πτύξει πρ ογράμματα για τον υπολογισμό της διατομής του οδοστρώματος που πρόκε ιτα ι να
σχεδιαστεί, το PCase για το ERDC (Ado lf , 2010) και το FAARFIELD γ ια την FAA
(FAA, 2009). Αυτά τα πρ ογράμματα λειτουργ ούν με τις μεθόδου ς σχεδιασμού κά θε
οργανισμ ού αντίσ τοιχα, φέροντας στο υπόβα θρό τους το ύς κανονισμούς και τις
βασικέ ς α ρχές που α ναλύθηκα ν στα πρ οηγούμε να κεφάλαια . Αρχικά πραγμα τοποιείτα ι υπολογισ μός διατομώ ν με τα τυπικά υλικά κάθε μεθόδου κ αι στη συνέχεια
ο υπο λογισμός τω ν δια τομώ ν χρησ ιμ οποιώ ντας ίδ ια υλ ικά σε κάθε μέθοδο. Έτσ ι,
επιτυγχά νεται μ ια πιο απτή εικό να των μεθόδων και τω ν αποτελεσμά τω ν τους.
Πίνακας 5.1 Μοντέλο κυκλοφορ ίας που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές
Τύπος α εροσκάφους

Φορτίο (Kg)

Συνολ ικές Διελε ύσε ις

C-17A GLOBEMASTER III

2653 52

1000

F-15C EAGLE

30844

50000

P-3C

64410

40000

Για τους υπολογισμούς που θα ακολ ουθήσουν χρησιμοπο ιήθη κε κοινή κυκλ οφορία
η οπο ία φα ίνεται στον Πίνακα 5.1 και περ ιοχή κυκλοφορ ίας σπουδα ιότητα ς Α.

Σχεδιασμός με τα τυπικά υλικά του ERDC
Τ ο ERDC δε ν ορίζε ι πότε πρέπε ι να χρησιμοποιηθε ί σταθεροποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάση και πότε βάση από ασύνδετο υλ ικ ό, σε αντίθεση με την FAA
που απαιτεί τη χρ ήσ η σταθεροποιημέ νης με ασφαλτικό υλ ικό βάσης όταν σ την κ υκλοφορία
υπά ρχει
αεροσκάφος με
φορτίο μεγαλ ύτε ρο από 4 5.360Kgs
(100.000lbs.). Το ERDC αφήνει αυτή τη ν ε πιλογή στην κ ρίση του μηχα νικού, τις
ανάγκες του έργου και σ τον οικο νομ ικό π αράγο ντα. Γι’ α υτό το λόγο, σ τον υπ ολο-
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γισμό των δ ιατομών με τα τυπ ικά υλ ικά του ERDC, θα πραγ ματο ποιη θούν δ ύο υπολογισμοί: έ να ς με βάση από ασύνδετο υλικ ό και ένας με σταθερ οποιημένη μ ε
ασφαλτικό υλικό βάση για την οποία θεωρείτα ι μέ τρο ελαστικ ότητας 1000MPa.

5.2.1 Σχεδιασμός με τη μέθοδο CBR
Για τον σ χεδιασμ ό με τη μέθοδο CBR, χρησιμο ποιώ ντας τα τυπικ ά υλ ικά του
ERDC, π ραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές υπο λογισμού διατομών: η π ρώτη με βάσ η
από ασύνδετο αμμοχάλικο και η δεύτερη με σταθεροποιημένη με ασφαλτικ ό υλ ικό
βάση.
Η διατομή που προέκυψε α πό τον σ χεδιασμό με βάση απ ό ασύνδε το αμμοχάλικο φαίνεται στην Εικόνα 5.1.

Ασφαλτική στρώση
(102mm)

Βάση από ασ ύνδετο θρα υστό αμμοχάλικο
(228mm)
CB R=100%

Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(185mm)
CB R=20%

Εδαφ ική Στρώση
CB R=10%
Σύνολο: 515mm
Εικόνα 5. 1 Υπολογ ισμός δ ιατομής
Στη ν Εικόνα 5.2 φαίνε ται η δ ιατομ ή που πρ οέκ υψε από τον σχεδιασμ ό μ ε
σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάσ η.
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Ασφαλτική στρώση
(102mm)

Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση
(203mm)
CB R=100%

Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(175mm)
CB R=20%

Εδαφ ική Στρώση
CB R=10%
Σύνολο: 480mm
Εικόνα 5. 2 Υπολογ ισμος δ ιατομης
Παρότι και στις δύο περ ιπώσεις ο δε ίκ της CB R τη ς στρώσης έδρασ ης είνα ι ίδιος και ίσος με 10%, οι διατομές που προέκυψαν ε ίναι δ ιαφορετικές μεταξ ύ τους
ως προς τη στρώση της βάσ ης και της υπόβασης. Η διαφορά αυτή οφείλεται στους
συντελεστές ισοδυνα μίας τω ν υλικών κ αι των στρώσεω ν που θεωρεί η μέθο δοςγια
τη μετατροπή του πάχους στρώσεων από ασύνδετο αμ μοχάλ ικο σε π άχος σταθεροπ οιημένω ν σ τρώσ εων (βλ. Πίνακα ς 3.1 & 3.2).

5.2.2 Σχεδιασμός με τη μέθοδο LED
Για το ν υπολογισμό τω ν διατομών με τη μέθοδο LED, χρησιμοπο ιήθηκα ν τα
τυπικά υλικά με τα α ντίστοιχα μέτρα ελα στικότητας (βλ. Εικό νε ς 5.3 & 5.5). Όσ ον
αναφορ ά στη ν αλληλεπ ίδραση των στρώσεων, θεωρείται ότι υπ άρχει πλήρης σ υνεργασ ία μετα ξύ τους (slip=1). Οι τιμές του λόγου Poisson τω ν υλικώ ν κάθε σ τρώσης φαίνονται στις διατομέ ς (βλ. Κεφαλα ιο 3.5). Εν συ νεχε ία, πρα γματοποιήθηκαν
επίσ ης δύο δοκιμές υπολογισμών, η πρώτη γ ια βάση από ασύνδετο αμμο χάλ ικ ο
και η δ εύτερη για σταθερ οποιημένη με ασφαλτικό υλικ ό βάση.
Η δια τομή πο υ προέκυψε για β άση από ασύνδετο αμμοχάλ ικο, καθώς κα ι ο ι
συντελεστές αθροισ τικής φθορά ς στις κρ ίσιμες θέσε ις το υ οδοστρώμα το ς φαίνο ντα ι
στις Ε ικόνες 5.3 & 5.4.
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Ασφαλτική στρώση
(149mm)
ν=0.5

2413 MPa

Βάση από ασ ύνδετο θρα υστό αμμοχάλικο
(203mm)
ν=0.3
421MPa

Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(235mm)
ν=0.3
165ΜPa

Εδαφ ική Στρώση
ν=0.4
103MPa
Σύνολο: 587mm
Εικόνα 5. 3 Υπολογ ισμός δ ιατομής

AC CDF

1.00

SUBG RADE
CDF

0.97

Εικόνα 5. 4 Συ ντελεστες CDF διατομής

Παρατηρείτα ι ότι ο συ ντελεστής αθροιστικής φθορ άς της ασ φαλτικής στρώσης ισο ύται με τη μ ονάδα. Αυτό σημαίνει ότι το καθοριστικό κριτήριο για τη διαστασιολόγηση σ τη σ υγκεκριμέ νη πε ρίπτωση ήταν ο συ ντελεστής αθ ροιστικής φθ οράς της ασφαλτικής στρώσης.
Στις Εικόνες 5.5 & 5.7 φαίνεται η διατομή οδοσ τρώμα το ς που προέκυψε για
σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάσ η.
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Ασφαλτική στρώση
(102mm)
ν=0.5

2413 MPa

Σταθ. με ασφαλτικό υλικό βάση
(203mm)
ν=0.5
1000 MPa

Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(234mm)
ν=0.3
165ΜPa

Εδαφ ική Στρώση
ν=0.4
103MPa
Σύνολο: 539mm
Εικόνα 5. 5 Υπολογ ισμός δ ιατομής
Οι συντελεστέ ς αθροιστικής φθορά ς CDF στις κρίσιμες θέσ ε ις του οδοστρώματο ς
φαίνο νται στη ν Εικό να 5.6.

AC CDF

0.45

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 6 Συ ντελεστές CDF διατομής
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Εικόνα 5. 7 Στιγμιότυ πο του προγράμματος PCas e του ERDC
Στις δύο περιπτώσε ις της μεθόδου LED, με σταθεροποιημένη με ασφαλτικό
υλικό β άση και με βάση α πό ασυ νδετο αμμοχάλικο, τα πά χη τω ν στρώσεω ν τη ς
βάσης κα ι της υπόβ ασης προέκυψα ν σχεδόν ίδια. Η διαφορά που παρατηρε ίτα ι
βρίσκετα ι στο πάχος της επιφανειακής στρώση ς καθώς κα ι στον συ ντελεστή αθρο ιστικής φθορ άς της ασφαλτικής στρώσης. Στη ν πρώ τη πε ρίπτωση, χρειάστηκε
μεγαλύτε ρο παχος ασφαλτικής στρώσης ώστε το οδόσ τρωμα με τα υλικ α που επιλέχθηκαν να φέρε ι την κυκλοφορία σχεδιασμού για διάρκε ια ζωής 20 έτη. Επίση ς,
στη ν πρώ τη περ ίπτωση ο συντελεστής αθροισ τικής φθοράς της ασφαλ τικής στρ ώσης π ροέκ υψε μεγαλύτερο ς απ ό αυτόν της δεύτερης περ ίπτω σης.

Σχεδιασμός με τα τυπικά υλικά της FAA
Σύμφωνα με τη ν FAA, για την συγκε κρ ιμ ένη κυκλοφορία θεω ρείτα ι απαραίτητη η χρήση σταθεροποιημένης με ασφαλτικ ό υλικό βάσης. Χρησιμοποιώ ντα ς λοιπόν τα τυπικά υλικά της μεθόδου, πραγματοποιήθ ηκε ο σχεδιασμός με την α ναλ υτική μέθοδο της FAA (Εικόνα 5.8 & 5. 10).
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Ασφαλτική στρώση P401
(102mm)
ν=0.35 1379MPa
Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση P401
(196mm)
ν=0.35 2758MPa

Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
P209 (1 87mm)
ν=0.35 260ΜPa

Εδαφ ική Στρώση
ν=0.35
103 MPa
Σύνολο: 485mm
Εικόνα 5. 8 Υπολογ ισμός δ ιατομής
Οι συντελεστές αθροιστικής φθοράς στις κρίσ ιμες θέσεις του οδοστρώματος φαίνονται σ την E ικόνα 5.9.

AC CDF

0.09

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 9 Συ ντελεστές CDF διατομής
To αποτέλεσμα διαφ έρε ι από αυτό της μ εθόδου LED του ERDC ω ς προς το
συνολικό πά χος του οδοστρώματος. Αντίθετα, από τη ν αναλ υτικ ή μέθοδο της F AA
πρό εκυψε παρόμοιο αποτέλεσμα με αυτό της μεθόδου CB R του ERDC.
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Εικόνα 5. 10 Σ τιγμ ιότυπο του προγράμματος FAARFIELD της F AA

Εικόνα 5. 11 Σύ γκριση σχεδιασμού με τυπικά υ λικά
Παρατηρείτα ι ότι, στο σχεδιασμό με τα τυπικά υλ ικά της κάθε μεθόδου, η
διατομή με το μικρότερ ο συνολικό πάχο ς προ έκυψε απ ό το ν σχεδιασμό με τη μέ θοδο CBR του ERDC κα ι τη ν αναλυτικ ή μέθοδο τη ς FAA. Στις δοκ ιμές που χρησ ι-
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μοποιε ίται σταθε ροποιημ ένη με ασφαλτικό υλικ ό βάση, α ντί της βάσης από ασ ύνδετο αμμο χάλικο, το συνολικό πάχος ε ίναι αρκετά μικ ρότερ ο (Εικό να 5.1 1).
Συνεπώ ς, στην πε ρίπτωση που ο σχεδιασμός γ ίνει με τα τυπικά υλ ικά, η μέθοδο ς CBR του ERDC και η αναλυτική μέθοδο ς της FAA είναι λιγότε ρο συντηρητικές σε σύγκρισ η με την μέθοδο LED του ERDC. Αυ τέ ς οι διαφορές οφείλονται αρ χικά στις διαφορές των τυπικώ ν υλικώ ν, όπως το μέτρο ελαστικότητα ς κα ι ο λόγο ς
Poisson. Σ το επ όμενο υπ οκεφάλαιο θα πραγματο ποιηθεί ο σχεδιασμό ς με χρήσ η
ίδ ιω ν υλικώ ν σε όλε ς τις μ εθόδους, προκειμέ νο υ τα α ποτελέσματα να είναι σ υγκρ ίσιμ α και να α ναδειχθεί καλύτερα που οφείλονται οι διαφορές.

Σχεδιασμός με ίδια υλικά
Για την εξ αγωγή ακριβέσ τερων συμπερ ασμάτων από τον υπολογισμό δια τομών πρέπει οι υπολογισμ οί να γίνοντα ι για ίδιε ς συνθήκες σε όλες τις π εριπτώ σεις. Έτσ ι λοιπόν, περιο ρίζ ονται ο ι διαφορετικές μεταβλητές που επηρεάζ ουν τα
απο τελέσμ ατα κάθε μεθόδ ου. Αυτό επιτυγχάνεται κ ά νοντας συγκεκριμέ νε ς παρα δοχές.
1. Λόγος Poisson. Σύ μφωνα μ ε τη μέθοδο LED του ERDC, ο ρίζ οντα ι οι τιμές
του λόγου Po isso n των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν α νά λογα με τον τύπο τω ν υλικώ ν αλλά και το μέτρο ελαστικ ότητα ς τους. Παρόλα αυτά, η μέθοδος δίνει την δυνατότητα να οριστούν αυθαίρετα οι τιμέ ς του λόγου Poisson
των υλικών. Αντίθετα, η μέθοδος της FAA ορίζ ει ότι όλ α τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κα τασ κευή ευκ άμπτω ν οδοστρωμά τω ν χαρακτηρ ίζονται από λόγο Poisson ίσο με 0,35. Συνεπώ ς, γίνε ται η παραδοχή
παρ αδοχή ότι σε όλες τις μεθόδο υς ο λόγος Poisson τω ν υλικώ ν είνα ι ίσος
με 0,35.
2. Κυκλοφορία. Κάθε μέθοδ ος περιλαμβ άνει βιβλ ιοθήκη με πολλούς και διαφορετικούς τύπους αεροσκαφώ ν, τόσο στρατιω τικώ ν όσο κα ι επιβατικώ ν, μ ε
τα αντίστοιχα χαρ ακτηρισ τικά κάθε αεροσκάφους. Για να ε πιτε υχθεί η σύγκρ ιση των μεθόδω ν θα πρέπει να χρησ ιμοποιη θεί η ίδια κυκ λοφορία για τον
υπολογισμό τω ν διατομώ ν. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπ ει να επιλεχθούν τα
ίδ ια αε ροσκάφη, με το ίδιο σύστημα τροχών προσγε ίωσης, την ίδια πίεσ η
ελαστικώ ν και τον ίδιο αριθμό διελεύσεων σε περίο δο σχεδιασμού 20 ετώ ν.
Επιπλέον, θα πρέπει τα αεροσκάφη που θα χρησ ιμοποιηθού ν στις μεθόδους
να φέρου ν και το ίδιο φορτίο. Μεταξύ της FAA κ αι του ERDC παρα τηρήθηκαν μικρές απ οκλίσεις στο φορτίο αρκετών αεροσκ αφώ ν και χρειάστηκε
προσαρμογή του φορτίου ώστε να συμφωνεί με τις τιμέ ς τω ν άλλω ν μεθόδων. Έτσ ι, επιλέχθη κε το υπ όδειγμ α κυ κλοφορ ίας NAVY-II του ERDC το οΕ ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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ποίο διαθέτει έ τοιμ α υποδείγμ ατα για διαφορε τικούς τύπους κ υκλοφορ ίας
(Πίνακας 5.2)
3. Συνεργασία στρώσεων (slip). T o ERDC επιτρέ πει την ε πιλ ογή του βαθμού
της συνε ργασ ία ς των στρώσεων. Α ντιθέτως, η FAA στον σχεδ ιασμό ευκ άμπτω ν οδοστρωμάτων θεω ρεί πλήρη συ νεργασία μετα ξύ τω ν στρώσεω ν,
οπό τε γίνεται η παραδοχή ότι σε όλες τις μεθόδ ους υπάρ χει πλήρης συνεργασία μ εταξύ τω ν στρώσεων.

4. Υλικά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθο ύν στον υπολ ογισμ ό τω ν διατομώ ν
για κάθε μεθόδο πρέ πει να ε ίναι να ίδια και να έχουν ίδια μέτρα ελαστικότητας και ίδιους δείκτε ς CBR (στη ν ομώνυμη μέθοδο). Αυτό επ ιτυγχάνεται θέτοντας σ τις μεθόδους του ERDC τα μέτρα ελαστικότητας που προέκυψαν
από τον σ χεδιασμ ό με την FAA. Στη μέθοδο CBR, το ERDC ορίζει γ ια σταθεροποιημένη μ ε ασ φαλτικό υλικό β άση δείκτη CBR ίσο με 100% γ ια υπόβαση από ασύνδετο αμμοχάλικο ίσο με 20%. Θεωρήθηκε ότι ο δείκ της CBR
της στρώσης έδρασ ης είναι ίσος με 10% ή αντίστοιχα, μέσ ω της εξίσωσης
𝛦𝑠𝑢𝑏 = 10.3×𝐶𝐵𝑅 (𝛭𝑃𝑎)=103,42MPa (Πίνακ ας 5.3 & 5.4).
5. Σταθεροποιημέ νη με ασφαλτικό υλικό βάση. Όταν στην κυ κλοφορία σχεδιασμού υπάρχε ι αεροσκάφος με φορ τίο μεγαλ ύτερο ή ίσο από 45.360k gs
(100.000lbs.), η FAA απαιτεί την χρήση σταθεροποιημένης μ ε ασφαλτικό υλικό βάσης. To ERDC αφή νει αυτή την α πόφαση στη ν κρίση του μη χα νικού
όπο υ εισέρχεται κα ι ο οικονο μικός παράγοντας. Σ υνεπώς, στους υπολ ογ ισμούς τω ν διατομώ ν που θα α κολουθήσουν και εφόσον στην κ υκλοφ ορία
σχεδιασμού υπάρχε ι αερ οσκάφος με φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο από
45.360kg s, σε όλες τις μεθόδ ους χρησ ιμοποιή θηκε στα θερ οποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάση.

Σύμφωνα με αυτέ ς τις παρ αδοχές π ροέκ υψαν οι υπολ ογ ισμοί τω ν διατομώ ν γ ια
τα υλικά και τη ν κυ κλοφορία που φα ίνονται στους πίνα κες που ακ ολο υθούν. Τ ο
υπόδειγμα κυκλοφο ρίας NAVY-II περ ιλαμβάνει τα αεροσκάφη F-15C, C-17A
GLOBEMASTER III και P-3C για περιο χή κυκλοφορίας Α.
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Πίνακας 5.2 Κυκλοφορία σχεδ ιασμού NAVY-II για τον υπολογ ισμό των διατομών

Τύπος α εροσκάφους

Φορτίο (Kg)

Διε λεύσε ις

C-17A GLOBEMASTER III

265352

1000

F-15C EAGLE

30844

50000

P-3C

64410

40000

Πίνακας 5.3 Υλικά FAA και μέτρα ελαστικότητας για τον υπολογισμό των διατομών
Υλικά FAA

Μέτρα Ελαστικότητα ς
(MPa)

Ασφαλτική στρώση

P-401 HMA

1.379

Σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάσ η

P-401 Stab

2.758

P-209

260

-

103

Υπόβ αση από ασύ νδετο υλικό
Στρώση έ δρασ ης

Πίνακας 5.4 Δείκτες CBR των υλικών του ERDC για τον υπολογισμό των διατομών
Δείκτης CBR
(%)
Ασφαλτική στρώση
Σταθερο ποιημένη με
σφαλτικό υλικό βάση

α-

100

Υπόβ αση από ασ ύνδετο
υλικό

20

Στρώση έ δρασ ης

10
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Σύμφωνα λοιπόν με τις παραδοχές που έγιναν ώστε να είναι συγκρίσ ιμα τα απο τε λέσματα, πραγμα τοποιείτα ι ο υπολογισ μός τω ν διατομώ ν γ ια τα υλ ικά των Πινάκων 5.3 & 5.4.
Η δια τομ η που προέ κυψε από το σχεδιασ μό με την αναλ υτική μέθοδο της FAA, καθώς και οι α ντίστιχοι συ ντελεστές αθροισ τικής φθοράς φα ίνον ται στις Εικόνες 5. 12
& 5.13.

Ασφαλτική στρώση P401
(102mm)
ν=0.35 1379MPa
Σταθ. με ασφαλτικό υλικό βάση P401
(196mm)
ν=0.35 2758MPa
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο P209
(187mm)
ν=0.35
260 MPa
Εδαφ ική Στρώση
ν=0.35
103 MPa
Σύνολο: 485mm
Εικόνα 5. 12 Υπολογισμός δ ιατομής της α ναλυ τικής μεθόδου της FAA

AC CDF

0,09

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 13 Συ ντελεστές αθροιστικής φθοράς CDF της αν αλυ τικής μεθόδου της
FAA
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο σχε διασμός με τη μέθο δο LED του ERDC, τα
απο τελέσμ ατα του οποίου φα ίνονται σ τις Εικόνες 5. 14 & 5.15 .

Ασφαλτική στρώση
(102mm)
ν=0.35 1379MPa
Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση
(203mm)
ν=0.35
2758MPa
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(184mm)
ν=0.35
260 MPa
Εδαφ ική Στρώση
ν=0.35
103 MPa
Σύνολο: 489mm
Εικόνα 5. 14 Υπολογισμός δ ιατομής της μ εθόδου LED του ERDC

AC CDF

0,00

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 15 Συ ντελεστές αθροιστικής φθοράς CDF της μεθόδου LED του ERDC

Τ έλος, από το σχεδιασμό με τη μέθ οδο CBR του ERDC, προ έκυψε η διατομή
οδοστρώμα τος της Εικόνας 5.16.
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Ασφαλτική στρώση
(102mm)
Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση
(203mm)
CB R=100%
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(175mm)
CB R=20%
Εδαφ ική Στρώση
CB R=10%
Σύνολο: 480mm
Εικόνα 5. 16 Υπολογισμός δ ιατομής της μ εθόδου CBR του ERDC
Παρατηρείτα ι ότι τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδ ια με ελ άχιστες α ποκλ ίσεις
στο συ νολ ικό πάχος του οδοστρώμ ατος. Σύμφωνα και με την Εικό να 5.17, ό που
συνοψίζ οντα ι τα αποτελέσματα των τελευταίων υπ ολογ ισμώ ν, παρατηρείτα ι ότι ο ι
μέθοδοι συγκλίνουν καθώς ο ι αποκλίσεις, τόσο στο πάχος κάθε στρώσης αλλ ά κα ι
στο συνολικό πάχος του οδοσ τρώματος, είνα ι της τάξης τω ν 5-10mm. Στην α ρχή
του κεφαλαίου έγινε η παραδοχή ότι η στρώση έδραση ς έχει δείκτη CBR ίσο με
10%, το ο ποίο μέσ ω της εξ ίσωσης Esub=1.500xCBR (psi) ισοδυναμει με 15.000psi ή
αλλιώς 103ΜPa. Αναδε ίχθηκε ότι οι δύο μέθοδοι LED, της FAA και του ERDC, έ χουν ίδιο νόμο κόπωσης ασφαλτομίγμα τος κα ι διαφο ρετικό νόμο αστοχίας της
στρώση ς έδρασης, κ αθώς στο νόμ ο αστο χίας τη ς στρώσης έδρασης του ERDC υπεισ έρχεται και το μέτρο ελαστικότητας της στρώση ς έδρασης. Στις συγκεκ ριμένες
δοκιμές, πο υ έγινε η παραδ οχή ό τι το μέτρο ελασ τικότητας της σ τρώσης έδραση ς
ισούτα ι με 1 03MPa, οι μέθοδοι συγκλίνουν.
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Εικόνα 5. 17 Σύ γκριση διατομών
Στη συνέχεια π ραγματο ποιήθ ηκε μελ έτη ευαισ θησ ίας του νό μου αστοχίας της
στρώση ς έδ ρασης της αναλυτικής μεθό δου της FAA και της μεθόδο υ LED του
ERDC. Σ τις Εικόνες 5.18 & 5.19 παρο υσιάζεται το διάγραμμα του νόμου αστοχίας
της στρώσης έδρασης της μεθόδου LED του ERDC και τη ς α ναλυτικής μεθόδου τη ς
FAA αντίστοιχα. To διάγραμμ α του νόμου αστοχίας της στρώσης έδρασης του
ERDC προέκυψε δίνοντα ς στο μέτρο ελα στικότητα ς της σ τρώ σης έδραση ς την τιμή
M R =1 00MPa (14.500psi) κα ι επιλύθ ηκε ως προς την κατακ όρυφη παραμόρφωση
στη ν κορυφή της στρώσης έδρ ασης δίνοντα ς στις επιτρεπόμ ενες διελεύσεις τιμέ ς
από το 10.000 έως το 250.0 00 (βλ. Εικόνα 5.18)
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Κατακόρυφη παραμόρφωση στην κορυφή
της στρώσης έδρασης (in/in)

0,0013
0,00125
0,0012
0,00115
0,0011
0,00105
0,001
0,00095
0,0009
10000

50000

90000

130000

170000

210000

250000

Επιτρεπόμενες Διελευσεις

Εικόνα 5. 18 Διάγραμμα σχέσης επ ιτρεπ όμενων διελεύσεων και κατακόρυφης παραμόρφω σης στην κορυφή της στρώσης έδρασης σύμφωνα με το νόμο αστοχίας
της στρώσης έδραση ς του ERDC

Κατακόρυφη παραμόρφωση στην κορυφή
της στρώσης έδρασης (in/in)

To διάγραμμα του νόμου αστο χίας της στρώσης έδ ρασης της FAA προέκ υψε
λύνο ντα ς ως πρ ος την κατακόρυφ η παρ αμόρφωση στην κορ υφή της σ τρώσης έδραση ς κα ι δίνοντας στις επ ιτρεπόμενες διελεύσεις τιμές από το 10.000 έω ς το
250.00 0 (βλ. Εικόνα 5.19).
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0,00115
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0,00105
0,001
0,00095
0,0009
10000

50000

90000
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170000

210000

250000

Επιτρεπόμενες Διελευσεις

Εικόνα 5. 19 Διάγραμμα σχέσης επ ιτρεπ όμενων διελεύσεων και κατακόρυφης παραμόρφω σης στην κορυφή της στρώσης έδρασης σύμφωνα με το νόμο αστοχίας
της στρώσης έδραση ς της FAA
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Για μια καλύτερη εικόνα της σύγκρ ισης, παρ ουσ ιάζοντα ι οι δύο καμπύλε ς στο ίδιο
διάγραμμα, όπου παρα τηρείται σχεδόν πλήρης ταύτιση τω ν αποτελεσμάτω ν (βλ .
Εικόνα 5.2 0).

Κατακόρυφη παραμόρφωση στην κορυφή
της στρώσης έδρασης (in/in)

ERDC

FAA

0,00135
0,0013
0,00125
0,0012
0,00115
0,0011
0,00105
0,001
0,00095
0,0009

Επιτρεπόμενες Διελευσεις

Εικόνα 5. 20 Σύ γκριση διαγραμμάτων σχέσης επ ιτρεπόμενων διελεύσεων και κα τακόρυφης παραμόρφωσης στην κορυ φή της στρώσης έδρασης της FAA και του
ERDC
Μπ ορεί οι καμπύλες να ταυτίζονται αλλά έπα ιξε ρόλο η υπόθεση πο υ έγ ινε
για το μέτρο ελαστικότητας M R της στρώσης έδρασης (Εικ όνα 5.20). Γ ια κάπ οια
άλλη τιμή του μέτρου ελαστικό τητας οι καμπύλες ε νδε χομέ νω ς να είχα ν απόκλ ιση.
Πιο συγκεκρ ιμέ να, για τιμές του μέτρου ε λαστικό τη τας τη ς στρώσης έ δρασης μεγα λύτερες από 14.50 0psi (100MPa) η κα μπύλ η το υ ERDC μ ετατοπίζετα ι π ρος τα πάνω, ενώ αντίθε τα για τιμέ ς μικρότερες από 14.500psi ( 100MPa) η καμπύλη του
ERDC μετατοπίζεται προς τα κάτω.Η επ ίδραση της μεταβ ολής του μέτρου ε λαστικότητας της στρώση ς έδρασης σ τη σχέσ η κατακόρυφω ν παραμορφώσεω ν – επιτρεπόμενων διελε ύσεων φα ίνεται καλύτερα στο δ ιάγ ραμμα της Εικ όνα ς 5.21. Σ υνεπώς, οι δύο α υτέ ς μέθοδ οι έ χουν διαφο ρετικό νόμο αστοχία ς της στρώσης έ δρασης, κα θώς ο νόμος αστοχίας της μεθόδου του ERDC εξαρτάται σ ημα ντικά από το
μέτρ ο ελασ τικότητας της σ τρώσης έδ ρασης.
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FAA

ERDC CBR=5%

ERDC CBR=10%

ERDC CBR=20%

Εικόνα 5. 21 Σύ γκριση καμπυ λών σχέσης επιτρεπόμενων διελεύ σεων και κ ατακόρυφης παραμόρφω σης στην κορυφή της στρώσης έδρασης μεταξύ της FA A κ αι του
ERDC
Στη συνέχεια πραγματοποιε ίται ένας υπολογισμός διατομώ ν με ίδια υλικά
για στρώση έδραση ς με μικρότερο μέτρο ελαστικό τη τας ώσ τε να εξακ ριβωθε ί η
παρ απά νω δια πίσ τω ση. Η κυκλοφορ ία σχεδιασμο ύ είναι αυτή του Πίνακα 5.1, ενώ
τα υλικά που χρησιμ οποιήθηκαν φαίνονται στους Πίνακ ες 5.5 & 5.6.

Πίνακας 5.5 Mέ τρα ελαστικό τητας των υλικών της FAA για τον υπολογισμό των
διατομών
Υλικά FAA

Μέτρα
(MPa)

Ασφαλτική στρώση

P-401 HMA

1.379

Σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάσ η

P-401 Stab

2.758

Υπόβ αση από ασύ νδετο υλικό

P-209

282

Στρώση έ δρασ ης

-
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Πίνακας 5.6 Mέ τρα ελαστικό τητας και δε ίκ τες CBR των υλικών του ERDC για τον
υπολογισμό των διατομών
Δείκτης CBR
(%)
Ασφαλτική στρώση

-

Σταθερο ποιημένη με ασφαλτικό υλικό βάση

100

Υπόβ αση από ασύ νδετο
υλικό

20

Στρώση έ δρασ ης

5

Για τα καινού ρια δεδομένα, τα αποτελ έσματα που προέ κυψαν από το σ χεδ ιασμό με
την αναλυτική μέ θοδο της FAA πα ρουσιά ζονται στις Εικ όνες 5.22 & 5.23

Ασφαλτική στρώση P401
(102mm)
ν=0.35 1379MPa
Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση P401
(196mm)
ν=0.35 2758MPa
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
P209
(489mm)
ν=0.35
282 MPa
Εδαφ ική Στρώση
ν=0.35
52 MPa
Σύνολο: 787mm
Εικόνα 5. 22 Υπολογισμός δ ιατομής της α ναλυ τικής μεθόδου της FAA
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AC CDF

0,04

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 23 Συ ντελεστές αθροιστικής φθοράς CDF της αν αλυ τικής μεθόδου της
FAA
Παρατηρείτα ι ό τι η επιφ ανειακή στρώση και η βάσ η έ χουν το ίδιο πάχος με
πριν ενώ η υπόβαση έχει σχεδ ιασ τεί με π άχος 489mm, αφού η υποκε ίμε νη στρώση
έδρασ ης πλέον είνα ι χαμηλότερης ποιότητας. Οι συντελεστές αθροιστική ς φθορά ς
υπολογίστηκαν 0, 04 και 1, 00 για τον πυθμένα της σ ταθε ροπο ιημένη ς με ασφαλ τικό
υλικό βάσης και την κορυφ ή της στρώσ ης έδραση ς α ντίσ τοιχα.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο σχε διασμός με τη μέθο δο LED του ERDC, τα
απο τελέσμ ατα του οποίου δίνονται σ τις Εικ όνες 5.24 & 5.25.
Ασφαλτική στρώση
(102mm)
ν=0.35 1379MPa
Σταθ. με ασφαλτικό υλικό βάση
(203mm)
ν=0.35
2758MPa
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(539mm)
ν=0.35
282 MPa

Εδαφ ική Στρώση
ν=0.35
52 MPa
Σύνολο: 844mm
Εικόνα 5. 24 Υπολογισμός δ ιατομής της μ εθόδου LED του ERDC
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AC CDF

0,00

SUBG RADE
CDF

1,00

Εικόνα 5. 25 Συ ντελεστές αθροιστικής φθοράς CDF της μεθόδου LED του ERDC
Τ ο πάχος της επιφανειακής σ τρώσης και της βάσης έχουν επίσης τις ιδίες τιμές
με τις προ ηγο ύμενες δοκιμέ ς αλ λά το πάχος τη ς υπόβασ ης έχει αυξηθεί στα
539mm, δηλα δή 50mm μεγαλύτερη απ ό ότι προέκυψε από τον σχεδ ιασμό με την
FAA. Για την σ υγκεκ ριμ ένη δ ιατομ ή προέ κυψε ο συντελεσ τής αθροισ τικ ής φθοράς
στο ν πυθμένα τω ν ασφαλτικώ ν στρώσεω ν και στη ν κορυφή της στρώση ς έδραση ς
0,00 και 1,00 αντίστοιχα
Τ έλος, η δια τομή οδοστρώματος που προέκυψε α πό το σχεδ ιασμό με τη μέθοδο
CB R του ERDC φαίνεται στην Εικόνα 5.2 6.
Ασφαλτική στρώση
(102mm)
Σταθ. με ασφαλ τικό υλικό βάση
(203mm)
CB R=100%
Υπόβ αση από ασύ νδετο αμμοχάλικο
(483mm)
CB R=20%

Εδαφ ική Στρώση
CB R=5%
Σύνολο: 788mm
Εικόνα 5. 26 Υπολογισμός δ ιατομής της μ εθόδου CBR του ERDC
.
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Εικόνα 5. 27 Σύ γκριση διατομών
Στη μέθοδο CBR προέκυψε επίσ ης ίδιο με το προηγο ύμενο πάχος επιφανεια κής στρώσης και βάσης αλλά το πάχος της υπ όβασ ης έχε ι αυξηθεί στα
483mm, αφού ο δε ίκτης CBR της έδρ αση ς μειώθηκε στο 5%. Αξίζ ει να σημε ιωθε ί
ότι, μεταξύ τω ν μεθόδω ν του ERDC, η διατομή π ου σ χεδιάστηκε σ ύμφω να με την
μέθοδο CBR έχει μικρότερο πάχο ς υπόβ ασης κατά 56mm. Σύμφωνα και με την ά μεση σύγκριση τω ν δια τομώ ν, η διαφορά των μεθόδων LED στο νόμο αστοχία ς τη ς
στρώση ς έδρασ ης έ γινε εμφα νής σε αυτή την περ ίπτωση που ο δείκτης CBR της
στρώση ς έδρ ασης μ ειώθηκε αισθητά. Όπως επισημ άνθηκε στη μελέτη ευαισθη σίας, η καμπύλη το υ διαγράμματος του νόμου αστοχίας του ERDC ταυτίζετα ι με αυτή
της FA A για τιμές μέτρου ελαστικότητας της σ τρώσης έδρασης της τάξη ς τω ν
100MPa. Για χαμηλό τερες τιμέ ς, η καμπύλη με τατοπίζεται προς τα κά τω ε νώ για
υψηλό τερες τιμές με τατοπίζεται προ ς τα πά νω. Στη συγκεκ ριμένη περίπτωση, που
δόθηκε τιμή χαμηλότερη τω ν 100MPa, η καμπ ύλη βρέθηκε χα μηλότερ α από αυτή
της FAA. Έτσι λοιπόν, χρειάστηκε μεγ αλύτερο πάχος για να φέρει το φορτίο κα ι τις
διελ εύσεις που χρησ ιμοποιήθ ηκα ν για τον σχεδιασμό. Αντίθετα, η δια τομή της με θόδο υ CBR συγκλίνε ι περισσότερο με τη ν α να λυτική μέθοδο της F AA ανεξά ρτητα
από τη ν τιμή του δε ίκτη CBR της στρώση ς έδρασης (βλ. Εικ όνα 5.27).
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Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα-Προτάσεις
Στις βασικέ ς αρχές των μ εθόδων FAA αναλυτικώ ν υπολο γισμώ ν και του
ERDC παρ ατηρού νται ομ οιότητε ς κα ι δια φορές, οι οπο ίες π αίζ ουν σημαντικό ρόλ ο
στο σχεδ ιασ μό. Η συγκεκριμέ νη έρευνα, λ οιπόν, ανέδειξε τις υ πόψη ομοιότητες και
διαφορέ ς κα ι εσ τίασε στο πώς αυτές ο ι διαφορές επηρε άζου ν το σχεδ ιασμό ευκ ά μπτων οδοσ τρωμάτω ν α εροδρομίων, μέσω δοκιμών υπολογ ισ μού δ ιατομώ ν.
Συγκεκριμένα, από την ενδελεχή βιβλιογραφική α νασκόπηση για τις μεθόδους του ERDC πρ οέκυψε ότι η μία διαδικασ ία βασ ίζ εται στη μέθοδο CBR ενώ η
άλλη β ασίζε ται στη θεωρία τω ν ελαστικ ών σ τρώσεω ν LED. Στη μέθοδο CBR οι υπολογισμοί πρα γματοποιούνται με βάση το αεροσκάφος σχεδιασμού, ενώ στη μέθοδο LED λαμβ άνεται υπόψη όλη η κυκ λοφορία που π ρόκειτα ι να δεχθ εί το οδό στρωμα. Επιπλέον, στο σχε διασμό με τη μέθοδο CBR για τον υ πολογ ισμό του σ υνολικού πάχους το υ οδοστρώματος λαμβά νεται υπόψη κα τ’εξοχή ν η φέρουσα ικανότητα της στρώσης έδρασης, ε νώ στη μέθοδο LED ο υπολ ογισμός γ ίνεται με βά ση τα χαρ ακτηριστικ ά των υλικών των ε πιμ έρους στρώσεω ν. Στη μέθοδο LED τα
υλικά των στρώσ εων χαρακτηρίζονται α πό το μέ τρ ο ελαστικ ότη τας και τον λόγο
Poisson, ε νώ α ντίθετα στη μέθοδο CBR χαρακτηρίζο νται από το ν δε ίκ τη CBR.
Από τη σ ύγκριση της αναλυτικ ής μεθόδου της FAA με τη μ έθοδ ο LED του
ERDC προέ κυψε ότι ο νόμος κόπωση ς α σφαλτομ ίγματο ς ε ίναι ακριβώ ς ίδ ιος, αλλ ά
ο νόμ ος αστοχία ς της στρώσης έδρασης είναι διαφορετικός, αφού στη μέθοδο του
ERDC λαμβά νετα ι υ πόψη κα ι το μέτρο ε λαστικό τη τας τη ς στρώσης έ δρασ ης, ενώ ο
νόμος αστοχία ς της αναλυτικής με θόδου της FAA περιγ ράφεται μ όνο από τη σχέσ η
διελ εύσεω ν και πα ραμορφώσεων. Σημα ντική επίδρασ η στο σ χεδιασμό έχει το γεγονός ότι καθορισ τικό κριτήριο για το ν σχεδιασμό με την αναλυτική μέθοδο τη ς
FAA είναι ο σ υντελεστής αθρο ιστικής φ θορά ς της στρώσης έδρασης. Αντιθέτω ς,
στο σχεδιασμό με τη μέθοδο LED του ERDC καθοριστικό κριτήριο μπο ρεί να είνα ι
είτε ο συντελεστής α θροιστική ς φθοράς της στρώσης έδρασης, είτε ο συντελεστή ς
αθροισ τικής φθορά ς στον πυθμένα τω ν α σφαλτικώ ν στρώσεω ν, ε ίτε κ αι τα δυο α υτά κρ ιτήρια τα υτόχρονα. Επιπ λέον, σύμφωνα με την α ναλυ τική μέθοδο της FAA, ο
σχεδιασμός γίνετα ι για ενιαία περιο χή κυκλοφορία ς. Αντιθέ τω ς, στο σχεδιασμό με
το ERDC πραγματοπ οιε ίται επ ιμερισμό ς των πε ριοχών κυκλοφ ορίας του οδοστρώματο ς του αε ροδρομίου.
Η διερε ύνηση τω ν διαφορών στις βασικέ ς αρχές τω ν μεθόδω ν συνδυάστηκε
με τη σύγκρ ιση τω ν διατομώ ν οδοσ τρώματος που προ κύπτουν χρησ ιμοποιώ ντα ς
τα τυπικά υλικά κάθ ε μεθόδ ου. Από αυτή τη δ ιαδ ικ ασία σ υμπεραίνεται ό τι από το
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σχεδιασμό με τη μέθ οδο CBR του ERDC και την α να λυτική μέ θοδο τη ς FAA προέκυψε οδόστρωμ α με μικρότερο συνολ ικό πάχος συγκριτικά μ ε τη μέθοδο L ED του
ERDC.
Ενδιαφέροντα συμ περάσματα πρ οέκυψα ν κ αι απ ό τα αποτελέσματα μ ιας
σειρ άς δοκιμώ ν υπολογισμού διατομών χρησ ιμο ποιώ ντας ίδια υλικά σχεδιασμού
για λόγους άμεσης συγκρισ ιμότητας. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη ευαισ θησίας
που πραγμα τοποιήθηκε αποδε ίχθηκε ότι οι μέθοδοι σ υγκλ ίνο υν για στρώσ η έδρα σης με δείκτη CBR με τιμ ές κοντά στο 1 0%. Ως εκ τούτου, ακολούθησε η διερεύνηση της ε πίδρασ ης του μέτρου ελ αστικότητας της στρώσης έδρασης στους νόμους αστοχίας και σ το σχε διασμό. Α ποδείχθηκε ότι, για μικρότε ρες τιμές του δείκτη CBR της στρώσ ης έδρασης η αναλυτικ ή μέθοδος της F AA συγκλ ίνει με τη μέ θοδο CBR του ERDC, ενώ α ντίθετα, η μέθοδος LE D του ERDC είναι πιο συ ντηρ ητική.
Τέλος, α ντικε ίμε νο μ ελλοντικής έρευνας θα μπ ορούσε να αποτελέσ ει η διερεύ νηση τω ν μεθόδων ως προ ς τις βασικέ ς αρχές της διαδικασίας ενίσχυσης ε υκάμπ των οδοστρωμάτω ν με επίστρωση (overlay design). Τ ο αντικείμε νο αυτό χρήζει ιδ ιαίτερου ε νδιαφ έροντος καθώς η συντή ρηση τω ν οδοστρ ωμάτω ν εν λε ιτουργ ία
αεροδρομίω ν απο τελεί καίριο ζήτημα διεθ νώς.
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Παράρτημα
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Εικόνα Π-1 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκά μπτου οδοστρώ ματος γ ια αερ οδρόμια Army Class III
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Εικόνα Π-2 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκάμπτου οδοστρώ ματος γ ια αερ οδρόμια Army Class IV (C-17) με μήκος διαδρόμου >1525m, περιοχή κυκλοφορίας Α

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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Εικόνα Π-3 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκάμπτου οδοστρώ ματος γ ια αερ οσκ άφος πολε μικού ναυ τικού μονού τροχού, π εριοχές κυκλοφορίας Α και Β

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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Εικόνα Π-4 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκάμπτου οδοστρώ ματος α εροδρομίου
πολεμικής αεροπορ ίας κυκλοφορίας τροποποιημέν ου βαρέος φορτίου

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π

77

Εικόνα Π-5 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκάμπτου οδοστρώ ματος α εροδρομίου
πολεμικής αεροπορ ίας, αερ οσκάφους C- 17 για ζώνη βραχείας προσγείωσης

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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Εικόνα Π-6 Νο μογράφημα για σχεδιασμό ευκάμπτου οδοστρώ ματος α εροδρομίου
πολεμικής αεροπορ ίας για α εροσκά φος F -15, π εριο χής κυκλοφορίας A

Ε ΡΓ Α ΣΤ Η ΡΙΟ Ο ΔΟ ΠΟ Ι Ϊ Α Σ ΕΜ Π
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