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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται αριθμητική διερεύνηση της διασποράς διαμήκων κυμάτων σε
ορθογωνικά δοκίμια ξηρής άμμου, βάσει της Μεθόδου των Διακριτών Στοιχείων (ΜΔΣ). Εξετάζεται
η επιρροή του λόγου λυγηρότητας των δοκιμίων Η/Β, της διαμέτρου των κόκκων B/d, του δείκτη
κενών e2D και του μήκους κύματος d/λ των διαμήκων κυμάτων στην κυματική διασπορά σε δύο και
τρεις διαστάσεις. Αποδεικνύεται ότι τα κοκκώδη υλικά μπορεί να παρουσιάσουν ανώμαλη
διασπορά, δηλαδή αύξηση της ταχύτητας διάδοσης κύματος με την συχνότητα διέγερσης. Η
αύξηση της ταχύτητας μπορεί να υπερβεί το 10% σε βραχύκορμα δοκίμια αλλά είναι λιγότερο
έντονη σε υψίκορμα δοκίμια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μέσω αδιάστατων γραφημάτων.
ABSTRACT: Numerical studies are conducted to investigate the existence of wave dispersion in
resonant column tests on dry granular soil. The distinct element method (DEM) is employed in 2
and 3 dimensions to examine the effect of sample height, grain size, voids ratio, and wavelength,
on propagation velocities of longitudinal harmonic waves in rectangular samples consisting of
uniform grains. It is shown that granular materials may exhibit anomalous dispersion that is, wave
velocities that increase with increasing excitation frequency. This increase may be significant for
squatty samples, yet becomes less pronounced for slender samples. Results are presented in the
form of dimensionless graphs and charts that elucidate the salient features of the problem.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρμονικά κύματα σε πραγματικά υλικά
διαδίδονται με ταχύτητες που εξαρτώνται από
την συχνότητα. Τέτοια υλικά λέγεται ότι
παρουσιάζουν “διασπορά” δηλαδή “διαχέουν”
στον χώρο τις οδεύουσες διαταραχές με
αποτέλεσμα την παραμόρφωση σημάτων
ακόμα και σε μικρές αποστάσεις.
Ενώ σε υλικά που δεν εμφανίζουν
διασπορά μπορεί να οριστεί μόνο μία ταχύτητα
διάδοσης για κάθε μορφή ταλάντωσης, σε
υλικά
με
διασπορά
διακρίνονται δύο
διαφορετικές ταχύτητες: η ταχύτητα φάσης και
η ταχύτητα ομάδας. Ως ταχύτητα φάσης
ορίζεται η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται μια
συγκεκριμένη συνιστώσα της κυματομορφής
με δεδομένη συχνότητα. Η ταχύτητα ομάδας
σχετίζεται με την διάδοση του εύρους του

κύματος η οποία, εν γένει, περιλαμβάνει
μεγάλο αριθμό συχνοτήτων. Στην περίπτωση
που η ταχύτητα φάσης μειώνεται με την
συχνότητα (ή, ισοδύναμα, με τον κυματικό
αριθμό), το μέσο λέγεται ότι παρουσιάζει
“ομαλή διασπορά”. Αντίθετα αν η ταχύτητα
φάσης αυξάνεται με την συχνότητα ή με τον
κυματικό αριθμό, το μέσο λέγεται ότι εμφανίζει
“ανώμαλη διασπορά”. Οι μαθηματικοί ορισμοί
αυτών των ταχυτήτων δίνονται παρακάτω. Η
προέλευση του όρου “ομαλή” είναι από την
Οπτική καθώς η ταχύτητα διάδοσης του φωτός
σε στερεά υλικά μειώνεται με την συχνότητα
εκπομπής (Elmore and Heald, 1969).
Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζεται και σε
κύματα βαρύτητας σε υγρά (Davis, 2000).
Σχετικά με το φαινόμενο της διασποράς
κυμάτων σε υλικά που χρησιμοποιούνται από
τους Μηχανικούς έχει εκπονηθεί πλήθος
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εργασιών (Thomas et al. 2009), κάτι που
υποδηλώνει την σημασία του φαινομένου.
Αναφορικά με τα κοκκώδη υλικά έχει
αναπτυχθεί μια σχετικά απλή μέθοδος για τον
καθορισμό του μέτρου ελαστικότητας και
διάτμησης σε εδαφικά δοκίμια, μέσω της
μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης διαμήκων
και εγκαρσίων κυμάτων με την βοήθεια
πιεζοηλεκτρικών στοιχείων (Thomas et al.
2009, Vigianni and Atkinson 1995).
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πλήθος
πειραματικών εργασιών το φαινόμενο της
διασποράς δεν παρατηρείται (Yamashita et al.
2001, Anndan et al. 2002), ενώ σε άλλες το
φαινόμενο είναι υπαρκτό (Greening et al.
2004, Donald et al. 2005). Επιπλέον μερικοί
από τους ερευνητές αναφέρουν ότι οι
ταχύτητες διάδοσης είναι ανεξάρτητες από την
συχνότητα (όχι διασπορά) ενώ είναι ευδιάκριτη
η ύπαρξη του φαινομένου στα αποτελέσματα
τους (Anndan et al. 2002). Άλλοι επίσης
ερμηνεύουν το φαινόμενο βάσει της διέγερσης
των ιδιομορφών του δοκιμίου (Greening et al.
2004). Τέλος η κυματική διασπορά έχει
μετρηθεί και αποδειχτεί θεωρητικά σε εργασίες
αναφορικά με την διάδοση επιφανειακών
κυμάτων σε στρωσιγενή υλικά καθώς επίσης
και σε γεω-συνθετικά υλικά, (Ξενάκη, 2005)
Οι περισσότερες θεωρητικές μελέτες
αφορούν αποκλειστικά κυματοαγώγιμα μέσα
άπειρης έκτασης (δηλαδή υλικά χωρίς
σύνορα), και εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους
για τις σχέσεις που διέπουν το φαινόμενο
βάσει διάφορων παραδοχών ως προς την
γεωμετρία και την συμπεριφορά του υλικού.
Από την άλλη μεριά λίγες είναι οι αριθμητικές
προσεγγίσεις σχετικά με το φαινόμενο της
διασποράς σε δοκίμια από κοκκώδη υλικά
(Thomas et al. 2009).
Οι Wichtmann et al (2005) μελέτησαν το
φαινόμενο της διασποράς σε κυλινδρικά
δοκίμια ξηρής άμμου μέσω πειραματικών,
αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Για τα
πειράματα
χρησιμοποιήθηκε
τριαξονική
συσκευή και πιεζοηλεκτρικά στοιχεία. Για την
αναλυτική διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν δύο
μοντέλα. Το πρώτο στηρίζεται στην ελαστική
θεωρία ανώτερης τάξης (gradient elasticity) και
το
δεύτερο
στην
ποροελαστικότητα
(poroelasticity). Τέλος για τις αριθμητικές
αναλύσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος των
συνοριακών στοιχείων (ΒΕΜ), θεωρώντας την
ξηρή άμμο ως υλικό με σφαιρικούς πόρους. Τα
αποτελέσματα τους οδηγούν στα παρακάτω
συμπεράσματα:
(1)
Στα
πειραματικά
αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται φαινόμενα

διασποράς. (2) η αναλυτική μέθοδος της
ελαστικής θεωρίας ανώτερης τάξης δίνει
αποτελέσματα πολύ κοντά στα πειραματικά και
υποδεικνύει μικρή διασπορά, με τις τιμές των
ταχυτήτων να είναι πάντα μεγαλύτερες από τις
πειραματικές. (3) η ποροελαστική θεωρία δίνει
αποτελέσματα σε συμφωνία με τα πειραματικά
δεδομένα για τα εγκάρσια κύματα. Για τα
διαμήκη κύματα, η θεωρία συμφωνεί μόνο σε
υψηλές συχνότητες ενώ στις χαμηλές
προβλέπει μεγάλη αύξηση της ταχύτητας και
απειρισμό της για ω = 0 και (4) η αριθμητική
μέθοδος των συνοριακών στοιχείων συμφωνεί
με τα πειραματικά αποτελέσματα μόνο για
χαμηλές συχνότητες.
Χωρίς να αμφισβητείται η θεωρητική
σημασία των προαναφερθέντων εργασιών,
είναι προφανές ότι δεν υπάρχει συμφωνία ως
προς την φύση της διασποράς κυμάτων
(ανώμαλη ή ομαλή) σε κοκκώδη υλικά. Η
έλλειψη γνώσης και τα αντικρουόμενα
αποτελέσματα μεταξύ πειραματικών και
αναλυτικών μελετών αποτέλεσαν το κίνητρο
για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Το ειδικό αντικείμενο αυτής της έρευνας
είναι η μελέτη του φαινομένου της διασποράς
σε κοκκώδη υλικά με χρήση της Μεθόδου των
Διακριτών Στοιχείων (ΜΔΣ) στο πεδίο του
χρόνου βάσει των λογισμικών PFC2D και
PFC3D, (Itasca Consulting Group INC ,2004).
Οι βασικές αρχές τις μεθόδου είναι γνωστές και
δεν θα σχολιαστούν εδώ (Cundall and Strack
1979). Αντιπροσωπευτικές εφαρμογές της
μεθόδου στη Γεωτεχνική Μηχανική, για
στατικές
ή
δυναμικές
φορτίσεις
παρουσιάζονται από τους O’ Sullivan et al.
(2004) και Fortin et al. (2005).
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις
βασικές αρχές του φαινόμενου, εξετάζεται η
εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης διαμήκων
κυμάτων από τις κύριες παραμέτρους, δηλαδή:
(1) τον κυματικό αριθμό (συχνότητα), (2) την
λυγηρότητα των δοκιμίων (3) το μέγεθος των
κόκκων και (4) τον λόγο κενών.
Εκτιμάται ότι το φαινόμενο της διασποράς
δεν
επηρεάζει
σημαντικά
τα
συνήθη
προβλήματα
του
Πολιτικού
Μηχανικού
(δυναμική ανάλυση θεμελίων, αντιστηρίξεων),
αλλά ενδέχεται να είναι σημαντικό σε
προβλήματα
μικρότερης
κλίμακας
(μικρομηχανική).
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Ας θεωρήσουμε το ζεύγος των αρμονικών
κυμάτων, (Σχ. 1),
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τα οποία έχουν το ίδιο εύρος και κατεύθυνση
διάδοσης, αλλά έχουν κυματικούς αριθμούς οι
οποίοι διαφέρουν κατά Δκ και συχνότητες που
διαφέρουν κατά Δω αντίστοιχα.

Σχήμα 1: Υπέρθεση δύο ημιτονικών κυμάτων
ίσου εύρος και ελαφρώς διαφορετικών
κυματικών αριθμών: (α) τα δύο κύματα και (β)
η υπέρθεση τους η οποία επιδεικνύει ιδιότητες
διακροτήματος στον χώρο.
Figure. 1: Superposition of two sinusoidal
waves of equal amplitude and slightly different
frequencies: (a) the two waves and (b)
superposition pattern showing a beat
phenomenon in space.
Η υπέρθεση των δύο κυμάτων γράφεται
σύμφωνα με την εξίσωση:
∆ω 
 ∆κ
u ( x, t )= Re ( u1 + u2 )= 2 A cos 
x−
t  cos (κ x − ωt )
2 
 2

αριθμών των δύο αρχικών κυμάτων και μήκος
κύματος λ=2π/κ, και μία χαμηλόσυχνη με
κυματικό αριθμό Δκ/2 και μήκος κύματος
4π/Δκ. Η γραφική απεικόνιση της Εξ. 3 δίνεται
στο Σχ. 1 (β), στο οποίο διακρίνεται ένα
φαινόμενο διακροτήματος το οποίο ελάχιστα
θυμίζει τις επιμέρους συνιστώσες του κύματος.

Σχήμα 2: Σχέση μεταξύ ταχύτητας φάσης και
ομάδας ως συνάρτηση του κυματικού αριθμού
(α) και του μήκους κύματος (β).
Figure. 2: Relation between phase and group
velocities as functions of wavenumber (a) and
wavelength (b).
Είναι προφανές από τη Εξ. 3 ότι το
χαμηλόσυχνο κύμα του Σχ. 1 (β) διαδίδεται
κατά μήκος του άξονα x, με ταχύτητα Vgroup, η
οποία είναι γνωστή ως ταχύτητα ομάδας. Το
υψισυχνο κύμα διαδίδεται με διαφορετική
ταχύτητα Vphase, η οποία ονομάζεται ταχύτητα
φάσης. Οι ταχύτητες αυτές ορίζονται ως εξής:

∆ω d ω
=
Vgroup lim
=
∆κ →∞ ∆κ
dκ

(3)

η οποία περιγράφει δύο οδεύουσες κυματικές
συνιστώσες: μία υψίσυχνη, με κυματικό αριθμό
κ που είναι ο μέσος όρος των κυματικών

V phase =

(4)

ω
κ
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Συνδυάζοντας τις σχέσεις 1-5 προκύπτει το
παρακάτω ζεύγος εξισώσεων:
dV phase
(6)
V=
V phase + κ
group
dκ

V=
V phase − λ
group

dV phase

(7)
dλ
το οποίο ορίζει το αποκαλούμενο “ευθύ
πρόβλημα” δηλαδή αυτό του υπολογισμού της
ταχύτητας ομάδας από την ταχύτητα φάσης.
Το αντίστροφο πρόβλημα, δηλαδή αυτό του
υπολογισμού της ταχύτητας φάσης από την
ταχύτητα ομάδας είναι πιο πολύπλοκο και δεν
εξετάζεται εδώ (Θωμάς 2008).
Η γραφική απεικόνιση των Εξ. 6 και 7
παρουσιάζεται στο Σχ. 2. Προφανώς, αν η
παράγωγος dVphase/dκ είναι θετική (ή
ισοδύναμα η παράγωγος dVphase/dλ είναι
αρνητική), η ταχύτητα φάσης αυξάνεται με την
συχνότητα και η ταχύτητα ομάδας είναι
μεγαλύτερη από την ταχύτητα φάσης. Το
αντίστροφο συμβαίνει όταν οι παράγωγοι
έχουν
αντίθετα
πρόσημα.
Πρέπει να
επισημανθεί ότι αυτές οι ιδιότητες είναι
ανεξάρτητες από την συμβατική ταχύτητα
διάδοσης V0 για μηδενική συχνότητα, (Σχ. 3),
όπως και με τον λόγο Vphase/Vo. Με άλλα λόγια
η φύση της κυματικής διασποράς για μια
συγκεκριμένη συχνότητα εξαρτάται από την
πρώτη παράγωγο της ταχύτητας φάσης ως
προς τις φασματικές παραμέτρους και όχι από
την τιμή της ίδιας της ταχύτητα φάσης.
Παρατηρείται επίσης ότι για την οριακή
συνθήκη ω=0, η ταχύτητα φάσης συμπίπτει με
την ταχύτητα ομάδας, όπως προκύπτει από
την Εξ. 6 για κ=0.
3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Το πρόβλημα που διερευνάται στην παρούσα
εργασία παρουσιάζεται στο Σχ. 3: Ένα
ορθογωνικό δοκίμιο από ομοιόμορφους
κόκκους άμμου διεγείρεται στο ένα του άκρο
από
αρμονικά
μεταβαλλόμενη
μοριακή
ταχύτητα
Vy=Vymaxexp(iωt).
Οι
κόκκοι
θεωρούνται ελαστικοί δίσκοι (σε δύο
διαστάσεις) ή σφαίρες (σε τρεις διαστάσεις), οι
οποίοι συνδέονται μέσω γραμμικών ελατηρίων
και αποσβεστήρων κατά την αξονική και
εφαπτομενική διεύθυνση (Itasca Consulting
Group, 2004, Cundall and Strack. 1979).
Ο υπολογισμός της ακτινικής στιφρότητας
των ελατηρίων kn στηρίζεται στην αντιστοίχηση
των
παραμέτρων
συνέχειας
με
τις
παραμέτρους
των
σωματιδίων
(Itasca

Consulting Group 2004, Θωμάς 2008). Για την
περίπτωση
της
διδιάστατης
ανάλυσης
(παρόμοια διαδικασία εφαρμόζεται και για την
τριδιάστατη), θεωρείται διάταξη μήκους L από
σωματίδια κυλινδρικής μορφής, δίσκοι με
μοναδιαίο μήκος, πυκνότητα ρp, και διάμετρο
d. Η διάταξη αυτή αντιστοιχίζεται από ελαστική
συμπαγή ράβδο πυκνότητας ρ, ίδιου μήκους L
και ορθογωνικής διατομής διαστάσεων d×1.

Σχήμα 3: Το υπό εξέταση πρόβλημα:
Γεωμετρία δοκιμίου, ιδιότητες υλικού (V0, ρ, ν,
e2D, e3D) και διάταξη κόκκων.
Figure 3: Problem under consideration:
Specimen geometry, material properties (V0, ρ,
ν, e2D, e3D) and particle configuration.
Επομένως στην αξονική διεύθυνση κάθε
σωματίδιο ισοδυναμεί με συμπαγές ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο διαστάσεων d×d×1. Αν F
και u η αξονική δύναμη και παραμόρφωση
αντίστοιχα, τότε η τάση και η ανοιγμένη
αξονική παραμόρφωση είναι:

σ =F / (d ×1),

ε =u / d

(8α,β)

Μέσω του νόμου του Hooke προκύπτει

=
E σ=
/ ε F / (1× u )

(9)

Η ακτινική στιφρότητα της διεπαφής είναι kn/2
(Itasca Consulting Group, 2004), οπότε από
την Εξίσωση 9 προκύπτει,
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=
E kn / (1× 2)

(10)

Η ταχύτητα διάδοσης διαμήκους κύματος για
μηδενική συχνότητα στην συμπαγή ράβδο
είναι,
(11)
V0 = E / ρ
Από τις Εξισώσεις 10,11 προκύπτει η
στιφρότητα των αξονικών ελατηρίων,

kn = 2 Vo2 ρ

παραμετρικών αναλύσεων παρατίθεται στον
Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Οι υπό εξέταση περιπτώσεις
Table 1: Cases under consideration

(12)

Η ισοδύναμη πυκνότητα σωματιδίου ρp
υπολογίζεται εξισώνοντας την μάζα του με το
ισοδύναμο στοιχείο της ράβδου,

1× π d 2 ρ p / 4 =
1× d 2 ρ ⇒ ρ p =
ρ 4/π

(13)

H στιφρότητα των εφαπτομενικών ελατηρίων
ορίζεται με προσεγγιστικό τρόπο μέσω ενός
αδιάστατου λόγου, (Εξ. 14), ίσου με αυτόν του
μέτρου διάτμησης προς το μέτρο ισότροπης
συμπίεσης σε γραμμικώς ισότροπο μέσο με
λόγο Poisson v

ks 3 (1 − 2ν )
=
kn 2 (1 +ν )

(14)

Από το Σχ. 3 προκύπτει εύκολα (Thomas et
al. 2009), ότι ο αριθμός των διαστατικών
παραμέτρων που περιγράφουν το πρόβλημα
είναι έξι. Δεδομένου ότι αυτές οι παράμετροι
περιλαμβάνουν τρεις θεμελιώδεις μονάδες,
(μάζα, χρόνο, μήκος), το θεώρημα του
Buckingham (1914), ορίζει ότι ο αριθμός των
αδιάστατων παραμέτρων που απαιτείται για να
περιγραφεί πλήρως η κυματική διάδοση είναι
τρεις (6-3=3). Αν κάποιος προσθέσει και τις
τρεις αδιάστατες παραμέτρους (e, v, β), τότε ο
συνολικός αριθμός των μεταβλητών του
προβλήματος είναι έξι.
Με βάση τα παραπάνω, ορίζονται οι
παρακάτω αδιάστατες μεταβλητές για να
περιγράψουν το πρόβλημα (Thomas et al.
2009): λόγος λυγηρότητας Η/Β, λόγος πάχους
δοκιμίου προς μέγεθος κόκκων Β/d, μέγεθος
κόκκων προς μήκος κύματος (αδιάστατος
κυματικός αριθμός) d/λ, λόγος Poisson v,
δείκτης κενών (e2D ή e3D), και συντελεστής
ιξώδους απόσβεσης β. Συνολικά διερευνώνται
37 διαφορετικές διατάξεις, με το Η/Β να
κυμαίνεται από 1 έως 16, το Β/d από 25 έως
100, το e2D από 0.1 έως 0.67, e3D=0.91 και το
β από 0% έως 3%. Το σύνολο των

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΦΙΞΗΣ
Θεμελιώδες στις παρούσες αναλύσεις είναι το
πρόβλημα του καθορισμού του χρόνου άφιξης
του κύματος σε συγκεκριμένες θέσεις-δέκτες
μέσα στο δοκίμιο. Ο καθορισμός του
παραπάνω χρόνου δεν είναι τετριμμένος
καθώς η άφιξη του κύματος δεν εκδηλώνεται
ως μια απότομη αύξηση της ταχύτητας ενός
σωματιδίου ξεκινώντας από την απόλυτη
ηρεμία. Αντίθετα η ταχύτητα αυξάνεται
σταδιακά (Σχ. 4β), κάτι που οφείλεται σε
κυματική διασπορά. Επίσης οι αποκρίσεις των
σημείων δεκτών είναι διαθέσιμες με τη μορφή
διακριτών δεδομένων.
Για να οριστεί ο χρόνος άφιξης εξετάστηκαν
διαφορετικές τεχνικές, (Thomas et al. 2009).
Επιλέχτηκε ως χρόνος άφιξης ta (Σχ. 4), ο
χρόνος που απαιτείται ώστε η ταχύτητα ενός
σωματιδίου-δέκτη
να
αποκτήσει
ένα
συγκεκριμένο ποσοστό (Vpar, a) της μέγιστης
ταχύτητας διέγερσης στην κορυφή του
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δοκιμίου (Vymax). Εξετάστηκαν διαφορετικές
τιμές για το όριο N= Vpar,a/Vymax,οι οποίες
κυμαίνονται από 10–2 έως 10–4. Διαφορετικές
τιμές του ορίου οδηγούν σε διαφορετικά
αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν είναι
αποδεκτό από φυσικής πλευράς. Μια πιο
συνεπής λύση μπορεί να προκύψει μέσω της
παρακάτω επεξεργασίας των δεδομένων.

Σχήμα 4: Ορισμός χρόνου άφιξης κύματος.
Figure. 4: Definition of time of first wave arrival.
Έστω τα αριθμητικά αποτελέσματα:

{( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) , ( x3 , y3 ) ,..., ( xN , yN )}

(15)

όπου xi =ω/ω1 και yi=Vi/V0
Το ανάπτυγμα Taylor της y(x) για μια
δεδομένη τιμή xi γύρω από την τιμή x=0 είναι:
y '' ( 0 ) x 2
2

+ ... +

y n ( 0) xn
n

(16)

Οι άγνωστες τιμές της συνάρτησης y(x) και
των παραγώγων της για x=0, (μηδενική
συχνότητα
διέγερσης)
μπορούν
να
υπολογιστούν από το γραμμικό σύστημα:
1 x1

1 x2

1 x3

x12   y (0)   y1 

  
x22   y ' (0)  =  y2 

  
x32   y '' (0)   y3 

(18)
V / V0 (ω → 0) =
1
Τα αριθμητικά δεδομένα μπορούν να
προσαρμοστούν διαιρώντας τις ταχύτητες με
την υπολογισμένη τιμή y(0), ώστε να
ικανοποιείται το κριτήριο της Εξ. 18, (Σχ. 5). Η
ταχύτητα που υπολογίζεται με αυτή την
μέθοδο θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ταχύτητα
ομάδας για την συγκεκριμένη συχνότητα
διέγερσης.

Σχήμα 5: Προσαρμογή των αριθμητικών
αποτελεσμάτων για διαφορετικές ακρίβειες Ν
στον χρόνο άφιξης.
Figure. 5: Adjustment of numerical results for
different levels of accuracy Ν at the arrival
time.
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

T

y ( x=
) y (0) + y' (0) x +

το οποίο προκύπτει για τα τρία πρώτα ζεύγη
τιμών των αριθμητικών δεδομένων.
Καθώς είναι φυσικώς επιβεβλημένο ότι:

(17)

Η επιρροή των παραπάνω παραμέτρων στην
ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων κυμάτων
εξετάζεται στα Σχήματα 6 έως 8 απεικονισμένη
σε όρους ταχύτητας ομάδας.
Το Σχ. 6 απεικονίζει την ταχύτητα ομάδας
συναρτήσει του αδιάστατου κυματικού αριθμού
για διαφορετικές τιμές του λόγου λυγηρότητας
Η/Β σε δοκίμια χωρίς απόσβεση. Είναι
προφανές ότι η ταχύτητα ομάδας αυξάνεται με
τον κυματικό αριθμό έως και περίπου 8% σε
σχέση με την ταχύτητα για μηδενική συχνότητα
V0. Αυτό υποδηλώνει ανώμαλη διασπορά κάτι
που βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες
μελέτες, (Thomas et al. 2009). Επισημαίνεται
ότι η διασπορά είναι λιγότερο εμφανής σε
τριδιάστατες αναλύσεις απ’ ότι σε διδιάστατες.
Η επιρροή του μεγέθους των κόκκων στην
ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων κυμάτων
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παρουσιάζεται στο Σχ. 7 σαν συνάρτηση του
κυματικού αριθμού. Παρατηρείται ότι η
ταχύτητα ομάδας Vgroup μειώνεται όσο μικραίνει
το μέγεθος των κόκκων, κάτι αναμενόμενο,
αφού το φαινόμενο της διασποράς εξασθενεί
όσο το διακριτό μέσο πλησιάζει ένα συνεχές
μέσο, λόγω της μείωσης των διαστάσεων των
σωματιδίων.
Η
επιρροή
του
λόγου
κενών,
(συμπύκνωση), στην κυματική διασπορά
εξετάζεται στο Σχ. 8 ως συνάρτηση του
κυματικού αριθμού d/λ. Προκύπτει ότι χαλαρές
διατάξεις τείνουν να ενισχύσουν το φαινόμενο
της διασποράς ειδικά σε χαμηλές συχνότητες.
Αντίθετα πιο πυκνές διατάξεις παρουσιάζουν
μικρότερη διασπορά. Πρακτικά όμως ο βαθμός
συμπύκνωσης δεν φαίνεται να επηρεάζει
σημαντικά το φαινόμενο.

particle configuration; (e2D=0.27, e3D=0.91,
B/d=25 and β=0).

Σχήμα 7: Μεταβολή ταχύτητας ομάδας με τον
κυματικό αριθμό d/λ για διαφορετικά μεγέθη
κόκκων και για χαλαρή ορθογωνική διάταξη,
(e2D=0.27, e3D=0.91, Η/Β=2 και β=0).
Figure 7: Group P-velocity versus d/λ for
different B/d ratios and loosest possible
particle configuration; (e2D=0.27, e3D=0.91,
H/B=2 and β=0).

Σχήμα 6: Μεταβολή ταχύτητας ομάδας με τον
κυματικό αριθμό d/λ για διαφορετικούς λόγους
λυγηρότητας Η/B και για χαλαρή ορθογωνική
διάταξη κόκκων, (e2D=0.27, e3D=0.91, B/d=25
και β=0).
Figure 6: Group P-velocity versus d/λ for
different H/B ratios and loosest possible

Σχήμα 8: Μεταβολή ταχύτητας ομάδας με τον
κυματικό αριθμό d/λ για διαφορετικές διατάξεις
σωματιδίων (δείκτης κενών), (Β/d=25, Η/Β=2,
β=0).
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Figure 8: Group velocity versus d/λ for different
particle configurations (voids ratio); Β/d=25,
Η/Β=2, β=0.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κύρια συμπεράσματα από την εργασία
αυτή είναι τα παρακάτω:
(1) Παρατηρήθηκε ανώμαλη διασπορά για
μήκη κύματος έως και διπλάσια από την
διάμετρο των κόκκων.
(2) Σε βραχύκορμα δοκίμια η ταχύτητα
ομάδας ενδέχεται να ξεπεράσει την συμβατική
ταχύτητα διάδοσης.V0 κατά περίπου 10%. Για
υψίκορμα δοκίμια αποτελούμενα από λεπτούς
κόκκους, το φαινόμενο είναι λιγότερο έντονο.
Αυτό υποδηλώνει ότι η διασπορά είναι
γεωμετρικής προέλευσης. Σημειώνεται ότι για
μήκη κύματος συγκρίσιμα με την διάσταση των
κόκκων η μέθοδος δεν είναι ακριβής καθώς η
διάδοση κυμάτων μέσα στους κόκκους δεν
προσομοιώνεται.
(3) Το φαινόμενο της διασποράς είναι πιο
έντονο σε διδιάστατες αναλύσεις απ’ ότι σε
τριδιάστατες.
(4) Αναφορικά με πρακτικές εφαρμογές,
προτείνεται στην δοκιμή συντονισμού η χρήση
υψίκορμων δοκιμίων με λόγο ύψους προς
πλάτος τουλάχιστον ίσο με 2 και κατά
προτίμηση μεγαλύτερο του 4, ώστε να
περιοριστεί η εκδήλωση του φαινομένου της
κυματικής διασποράς.
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