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1.

Εισαγωγικά

Ο προσδιορισμός της αντοχής δομικών στοιχείων με τη μέθοδο των υπερήχων είναι μια ημι-εμπειρική
τεχνική που εφαρμόζεται συχνά στη πράξη. Η μέθοδος βασίζεται στον πειραματικό ή επί τόπου
προσδιορισμό της ταχύτητας διέλευσης του υπερήχου μέσω του δομικού στοιχείου γνωστού πάχους.
Επίσης ανιχνεύονται και γεωμετρικές ατέλειες εντός του δομικού στοιχείου, π.χ. ρωγμές σε στοιχεία
σκυροδέματος ή στο σε κονιάματα (Aggelis and Shiotani, 2007, Aggelis et al., 2009, Ramamoorthy et
al., 2004).
Η μέθοδος των υπέρηχων αποτελεί ημι-καταστροφική τεχνική για τον υπολογισμό της αντοχής ενός
δομικού στοιχείου, η οποία τελικώς προσδιορίζεται από την ταχύτητα διέλευσης του υπερήχου μέσω
του υλικού (McCann and Forde, 2001, Hola and Schabowicz, 2010) .Όταν όμως το δομικό στοιχείο
έχει μεγάλο πάχος η διέλευση του υπερήχου καθίσταται αδύνατη και ο προσδιορισμός της αντοχής
του μη εφικτός. Στην περίπτωση στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου πάχους ή τοιχοποιίας αντιστοίχων
χαρακτηριστικών (π.χ. σε ιστορικά μνημεία) συχνά δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ζητούμενη
θλιπτική αντοχή με τη μέθοδο των υπερήχων. Η μέθοδος των γρύλων είναι μια εναλλακτική τεχνική
για τον προσδιορισμό της αντοχής κατασκευών τοιχοποιίας (Binda and Tiraboschi, 1999). Η εξαγωγή
πυρήνων («καρότων») σε δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα δεν είναι δυνατή στην έκταση που
απαιτούν οι Κανονισμοί ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική τουλάχιστον γνώση της θλιπτικής
αντοχής του υλικού. Επιπλέον, σε δομικά στοιχεία από λιθοδομή η μέθοδος είναι δύσκολη και μη
αποδοτική, ενώ η εφαρμογή των προσεγγιστικών σχέσεων του Ευρωκώδικα 6 (CEN, 2005) συχνά δεν
δίδει αξιόπιστα αποτελέσματα.
Επιπροσθέτως, ο προσδιορισμός της αντοχής δομικών στοιχείων μη προσβάσιμων από τη μία πλευρά,
συνήθως καλούμενων «τυφλών» δομικών στοιχείων, είναι δύσκολος για λόγους που ήδη
σχολιάσθηκαν ανωτέρω. Εάν το δομικό στοιχείο παρουσιάζει εσοχή ο πομπός και ο δέκτης μπορούν
να τοποθετηθούν υπό γωνία, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο δέκτης δεν ανιχνεύει το μέγιστης ισχύος
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διαμήκες κύμα που απαιτεί η μέθοδος προκειμένου να οδηγήσει σε ικανοποιητικής αξιοπιστίας
αποτελέσματα. Σε αυτό το άρθρο προτείνεται η τοποθέτηση παραβλημάτων τριγωνικής διατομής,
στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία που
αναλύεται ακολούθως, η μέτρηση μπορεί να αναχθεί σε αυτή που αφορά το δεσπόζον διαμήκες κύμα,
οπότε τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Η προτεινόμενη μέθοδος αρχικά ελέγχθηκε πειραματικά. Το
κεντρικό δοκίμιο, στην πειραματική διάταξη, αποτελούταν από σκυρόδεμα γνωστής αντοχής, την
οποία προσδιορίσθηκε και πειραματικά με τη βοήθεια της τεχνικής των υπερήχων.
Το ίδιο πρόβλημα επιλύθηκε αριθμητικά, π.χ. με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Κακαβάς,
2016) ώστε να επαληθευθούν οι εργαστηριακές μετρήσεις και να διερευνηθεί η πιθανότητα μόνο
αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος. Για τις ανάγκες της αριθμητικής προσέγγισης, κύμα
συχνότητας 54 Hz εφαρμόζεται στο ένα περίβλημα και ανιχνεύεται από το δέκτη ο οποίος θεωρείται
τοποθετημένος στο άλλο περίβλημα. Συγκριτικά στοιχεία των πειραματικών μετρήσεων με τα
αντίστοιχα προσδιορισμένα με πεπερασμένα στοιχεία παρατίθενται στην παρούσα μελέτη. Τα
αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τροποποιημένη πειραματική μέθοδος των υπερήχων
και/ή η τεχνική των πεπερασμένων στοιχείων μπορούν να προσδιορίσουν εύκολα και αξιόπιστα την
αντοχή δομικών στοιχείων μεγάλου πάχους και/ή μη προσπελάσιμων από το ένα μέρος.
2.

Διάδοση κυμάτων σε στερεά σώματα

Η μηχανική συμπεριφορά των ανισότροπων υλικών αποδεικνύεται καλύτερα μέσω της απόκρισης
διάδοσης των κυμάτων. Κύματα μπορεί να διαδίδονται σε ομογενή σώματα απείρων διαστάσεων και
διαδίδονται χωρίς να διακόπτονται από τα όρια ή τις διεπιφάνειες των υλικών (Nayfeh 1995). Οι
ιδιότητες των κυμάτων αυτών προσδιορίζονται από τις σχέσεις ανάμεσα στην κατεύθυνση διάδοσης
και τις καταστατικές ιδιότητες του υλικού. Γενικά τρεις τύποι κυμάτων είναι δυνατοί, οι οποίοι
(k)

σχετίζονται με τις κατευθύνσεις των τριών διανυσμάτων μετατοπίσεων u (k=1, 2, 3), οριζόμενα ως
ακουστικά πολωμένα κύματα.
Ένα κύμα διαδιδόμενο σε στερεό σώμα ορίζεται ως «καθαρό» όταν η πολωμένη διεύθυνση
κατευθύνεται είτε κατά μήκος ή κάθετα της κατεύθυνσης διάδοσης η. Σε ισότροπα υλικά μόνο
καθαροί τρόποι είναι δυνατόν να διαδοθούν. Ένα από τα κύματα είναι γνωστό ως αξονικό με
κατεύθυνση πόλωσης κατά μήκος του η. Τα υπόλοιπα δύο είναι εγκάρσια κύματα με κατεύθυνση
πόλωσης κάθετη του η. Από μαθηματική σκοπιά τα u  n  0 και u  n  0 ορίζουν καθαρά αξονικά
και εγκάρσια κύματα αντίστοιχα. Για ισότροπα υλικά με ελαστικές σταθερές , και πυκνότητα
είναι γνωστό ότι τα αξονικά κύματα διαδίδονται με ταχύτητα u L 
διαδίδονται με ταχύτητα u L 

  2
ενώ τα εγκάρσια κύματα



. Μεταβάλλοντας την κατεύθυνση διάδοσης δεν αλλάζουν τα


χαρακτηριστικά αυτών των κυμάτων και μάλιστα τη ταχύτητα τους. Οι ταχύτητες διάδοσης των
κυματικών τύπων σε ανισότροπα μέσα είναι έμμεσα εξαρτημένες από την κατεύθυνση διάδοσης.
Επιπλέον, η ενέργεια και οι επιφάνειες καθυστέρησης (slowness curves) δεν συμπίπτουν μεταξύ τους ή
με τις αντίστοιχες επιφάνειες των μετώπων του κύματος και δεν συμπίπτουν επειδή τα μέτωπα των
επιφανειών σχετίζονται με τις εγκάρσιες κινήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον
οποίο διαδίδονται τα μέτωπα των κυμάτων και οι σχετιζόμενες ενεργειακές επιφάνειες.
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Συνδυασμός των εξισώσεων ροπών , καταστατικών σχέσεων και σχέσεων παραμόρφωσης επιμήκυνσης παρέχει την διαφορική εξίσωση, γνωστή ως εξίσωση Christoffel:

 2ul
x j x k
t 2
Για κύματα διαδιδόμενα σε στερεά οι λύσεις της εξίσωσης (1-1) στο μιγαδικό επίπεδο είναι:



 2ui

 C ijkl

ui  U i e

1 (n j x j t )

(1)

(2)

όπου ξ και nj είναι ο κυματάριθμος και η κατεύθυνση διάδοσης του κύματος αντιστοίχως ω
παριστάνει την κυκλική συχνότητα και Ui τη μέγιστη μετατόπιση του κύματος.
Η εξίσωση ιδιοτιμών είναι:

 2U i  ijkl  2 nk n jU l
όπου ijkl 

c ijkl



(3)

.

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι

(ijkl nk n j  v 2 ij )U l  0

(4)

1, i  j

(ταχύτητα ομάδας) και δij παριστάνει το δέλτα Kronecker, δηλαδή  ij  
.

0 , i  j
Η εξίσωση (4) μπορεί να γραφτεί και

όπου v 

il  v 2 ij )U l  0

(5)

όπου il  ijkl n k n j .
Η εξίσωση (1), γνωστή ως εξίσωση Christoffel, ορίζει μια ομάδα τριών ομογενών γραμμικών
εξισώσεων για το Ul. Οι ιδιοτιμές της (5) είναι ν2 και σε κάθε ιδιοτιμή αντιστοιχεί μια ιδιοσυνάρτηση
Ul η οποία επίσης ορίζει μια κατεύθυνση πόλωσης. Ο πίνακας Λij είναι συμμετρικός με πραγματικά
στοιχεία, οι ιδιοτιμές του είναι πραγματικές και τα ιδιοδιανύσματα είναι ορθογώνια.
Για συμμετρικές περιπτώσεις είναι εύκολα να επιλυθεί αναλυτικά η χαρακτηριστική εξίσωση. Γενικά
όμως απαιτείται αριθμητική επίλυση για να υπολογιστούν οι κυματικές επιφάνειες. Δυο μέθοδοι είναι
περισσότερο προσφιλείς: (α) η πρώτη χρησιμοποιεί το σύστημα συντεταγμένων αναφοράς και
βασίζεται στην κατασκευή κυματικών καμπυλών για τη διάδοση σε επίπεδα τα οποία είναι κάθετα σε
έναν προεπιλεγμένο άξονα και (β) η εναλλακτική μέθοδος βασίζεται στις ιδιότητες σε γραμμικό
ορθογώνιο μετασχηματισμό. Σε αυτή την περίπτωση, λύσεις αρχικά λαμβάνονται για τη διάδοση σε
ένα επίπεδο το οποίο σχηματίζει αζιμούθια γωνία φ με τον άξονα x. Κατωτέρω εξετάζεται ο τύπος της
λύσης της εξίσωσης (2) για n2 = 0. Η επιλογή των επιπέδων διάδοσης σκοπεύει στην ανάδειξη των
γενικών χαρακτηριστικών των καμπυλών καθυστέρησης (slowness curves) και γραφικά να
απομονώσει και παρουσιάσει τις ιδιότητες απλών περιπτώσεων.
Ο εύκολος τρόπος υπολογισμού του προφίλ της ταχύτητας ομάδας είναι μέσω γραφικής τεχνικής.
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το αντίστροφο της ταχύτητας φάσης σχεδιάζεται στη κατεύθυνση του
διανύσματος του κυματάριθμου (Σχ. 1). Το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως καμπύλη καθυστέρησης. Η
κάθετος στην επιφάνεια είναι η διεύθυνση της ταχύτητας ομάδας. Η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης της
ταχύτητας ομάδας και του διανύσματος του κυματάριθμου παράγει την κλίση ψ. Η σχέση μεταξύ της
ταχύτητας φάσης, V, και της ταχύτητας ομάδας, c, είναι:

c  V cos( )

(6)
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Σχ. 1 Γραφικός τρόπος υπολογισμού της ταχύτητας ομάδας από την καμπύλη καθυστέρησης
3.

Πειραματική διαδικασία

Η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων μέσω των στερεών σωμάτων συνδέεται με το μέτρο
ελαστικότητας και την πυκνότητά του υλικού:

V  ( E /  )1 / 2

(7)

Η ανωτέρω εξίσωση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας του
υλικού το οποίο σχετίζεται με τη θλιπτική αντοχή του. Ο υπολογισμόq της αντοχής, μέσω της
πειραματικά προσδιορισμένης ταχύτητας του ήχου διαμέσου του υλικού, δίδεται από τις κάτωθι
σχέσεις:
(1   )(1  2 )
Ed  V 2 
(8)
(1   )

 st  0.83E d
f c  ( E st / 4.73) 2

(9)

(10)

όπου Εd ορίζει το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας του υλικού (εν προκειμένω του σκυροδέματος ή
τοιχοποιίας), Εst το στατικό μέτρο ελαστικότητας, ν παριστάνει τον λόγο Poisson του υλικού της
τοιχοποιίας και fc ορίζει την ζητούμενη αντοχή σε θλίψη. Για συμβατικές τοιχοποιίες και στοιχεία
(1   )(1  2 )
ισούται με 0,9 και
σκυροδέματος όπου η τιμή του ν είναι περίπου 0,20 ÷ 0,30 ο λόγος
(1   )
η (8) απλοποιείται ως εξής:
E d  0.9V 2 

(11)

Η μέτρηση της ταχύτητας των υπερήχων απαιτεί το πάχος του δομικού στοιχείου να μην είναι πολύ
μεγάλο, ώστε ο ήχος να μην «χάνεται» μέσω των ατελειών που τυχών υπάρχουν στην τοιχοποιία.
Επιπλέον, η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος απαιτεί την τοποθέτηση πομπού και δέκτη της συσκευής
στις απέναντι παρειές του δομικού στοιχείου. Ωστόσο, σε πραγματικές κατασκευές αυτό δεν είναι
πάντοτε εφικτό, καθώς ενδέχεται η μία εκ των δύο παρειών να είναι «τυφλή» δηλαδή μη
προσπελάσιμη από τον χειριστή (π.χ. λόγω όμορων κτιρίων σε περιοχές όπου η δόμηση είναι
συνεχής). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να αναζητηθεί μία εναλλακτική μέθοδος
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τοποθέτησης πομπού και δέκτη της συσκευής υπερήχων που θα επιτρέπει τη μέτρηση της ταχύτητας η
οποία, μέσω κατάλληλης επεξεργασίας, θα οδηγεί στη ζητούμενη αντοχή. Η αξιοπιστία μίας τέτοιας,
εναλλακτική διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου των υπερήχων διερευνήθηκε αρχικά πειραματικά.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μέθοδος των υπερήχων για τον προσδιορισμό των μηχανικών
χαρακτηριστικών των υλικών σε κατασκευές βασίζεται στη στοιχειώδη αρχή της μέτρησης της
ταχύτητας του υπερήχου εντός του υπό εξέταση δομικού στοιχείου. Σημειώνεται ότι, δεδομένης της
τοποθέτησης τω στελεχών της συσκευής σε απέναντι παρειές του δομικού στοιχείου, η μετρούμενη
ταχύτητα αφορά το δεσπόζων διαμήκες κύμα, καθώς η επιρροή των εγκαρσίων και διατμητικών
κυμάτων στη μέτρηση είναι αμελητέα.
Στις περιπτώσεις που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, όπου τα στελέχη της συσκευής
τοποθετούνται υπό γωνία επί του δομικού στοιχείου χρησιμοποιώντας παρεμβλήματα (Σχήμα 2), μία
σειρά από παράμετροι ενδέχεται να επηρεάσουν την μετρούμενη ταχύτητα. Η πλέον σημαντική
παράμετρος είναι η κλίση θ υπό την οποία το εκπεμπόμενο κύμα προσπίπτει τόσο στο δομικό στοιχείο
όσο και στο βοηθητικό παρέμβλημα. Αυτή η γωνία επηρεάζει την τιμή της μετρούμενης ταχύτητας Vθ
που είναι διαφορετική από αυτήν του διαμήκους κύματος, έστω V0, που μετράται όταν τα στελέχη της
συσκευής τοποθετούνται χωρίς κλίση. Επιπλέον, αφού ο εκπεμπόμενος υπέρηχος διέρχεται από τη
διεπιφάνεια μεταξύ του παρεμβλήματος και του δομικού στοιχείου, είναι κρίσιμο να διερευνηθεί η
επίδραση της διεπιφάνειας στα χαρακτηριστικά του κύματος. Τέλος, είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί η
επίδραση του ιδίου του υλικού του παρεμβλήματος στα χαρακτηριστικά του υπερήχου και, τελικώς,
στη μέτρηση.
Για να εκτιμηθεί ποσοτικά η επιρροή του υλικού του παρεμβλήματος στη μέτρηση, απαιτείται να είναι
γνωστή με υψηλή αξιοπιστία η ταχύτητα διάδοσης του υπερήχου στο υλικό αυτό. Ως εκ τούτου, η
προτεινόμενη μέθοδος προϋποθέτει αρχικά τη μέτρησή της σε συνθήκες εργαστηρίου
χρησιμοποιώντας τυπικά δοκίμια. Εάν το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανομοιογενές απαιτούνται
μετρήσεις της εν λόγω ταχύτητας σε διαφορετικές διευθύνσεις.
Για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν παρεμβλήματα από ξύλο, συγκεκριμένης
συγκέντρωσης υγρασίας και προέλευσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι πρόκειται για υλικό χαμηλού
κόστους, ευρέως διαθέσιμο στην πράξη και σε εργοτάξια, που μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί στο
επιθυμητό σχήμα (Σχ. 2). Δεδομένου ότι το υλικό που επελέγη είναι ανισότροπο και ανομοιογενές,

Σχ. 2 Η προτεινόμενη εναλλακτική διάταξη για τον προσδιορισμό της αντοχής σκυροδέματος ή
τοιχοποιίας με τη μέθοδο των υπερήχων.
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στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις υπερήχων για τις δύο δεσπόζουσες διευθύνσεις
παράλληλα και κάθετα στις ίνες. Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια του υλικού
μορφής κύβου ακμής 8.0 cm, όπως φαίνεται στο Σχ. 3. Από τις εργαστηριακές μετρήσεις
υπολογίστηκαν οι τιμές της ταχύτητας διάδοσης του ήχου στην αξονική και εγκάρσια κατεύθυνση. Η
διαμήκης ταχύτητα διάδοσης υπολογίστηκε V0 = 4762 m/sec και η εγκάρσια ταχύτητα διάδοσης είναι
V90 = 2046 m/sec για διεύθυνση παράλληλα και κάθετα στις ίνες αντιστοίχως. Αντίστοιχες ενδεικτικές
τιμές από τη βιβλιογραφία (Xu et al., 2014) είναι 4095 m/sec και 680 m/sec. Η παρατηρούμενη
απόκλιση στην περίπτωση της μέτρησης κάθετα στις ίνες ενισχύει την απαίτηση για ακριβείς
μετρήσεις σε ελεγχόμενες συνθήκες πριν από την εφαρμογή της μεθόδου στο πεδίο.
Με γνωστές τις ταχύτητες διάδοσης σε δύο κύριες διευθύνσεις, V0 και V90, είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί η αντίστοιχη ταχύτητα Vθ για την περίπτωση όπου το κύμα προσπίπτει και διαδίδεται
μέσω του υλικού υπό τυχούσα, γνωστή γωνία θ ως προς τη διεύθυνση των ινών (για την περίπτωση
του ξύλινου παρεμβλήματος). Για τον προσδιορισμό της εν λόγω ταχύτητας χρησιμοποιείται η
κλασσική εξίσωση (12) (Hankinson, 1921, and Armstrong et al., 1991)
V0 V90
(12)
V 
n
V0 sin   V90 cos n 
Στην εξίσωση (12), n είναι ένας εμπειρικός συντελεστής, ο οποίος για την περίπτωση του ξύλου
κυμαίνεται από 1.5 έως 2.5. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στο Σχ. 4 για
γωνίες διάδοσης περί τις 45ο ή μεγαλύτερες, η εύλογη επιλογή n = 2 οδηγεί σε τιμές τoυ Vθ που δεν
διαφέρουν σημαντικά από τις ακραίες εκτιμήσεις της εξίσωσης (12) (~15% απόκλιση από τη μέγιστη
και ελάχιστη τιμή που προέκυψαν για n = 1.5 και 2.5 αντιστοίχως). Ως εκ τούτου, στην παρούσα
εργασία η εφαρμογή της εξίσωσης (12) για τα ξύλινα στοιχεία της διάταξης έγινε θεωρώντας ότι
n = 2.
Για την προτεινόμενη στην παρούσα εργασία διάταξη μέτρησης η γωνία πρόσπτωσης και διάδοσης
του υπερήχου στα ξύλινα παρεμβλήματα είναι 45ο, οπότε με βάση τις μετρηθείσες V0 και V90 (Σχ. 3),
από την (12) υπολογίστηκε η μέση τιμή Vw,45 = 2862 m/sec. Συνεπώς, είναι δυνατόν να υπολογισθεί το
τμήμα του χρόνου που αφορά τα ξύλινα στοιχεία της διάταξης και να «αφαιρεθεί» από τη μέτρηση.
Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών συνιστάται προφανώς η χρήση παρεμβλημάτων ίσων
διαστάσεων και η συμμετρική τοποθέτησή τους επί του δομικού στοιχείου (Σχ. 2). Η συμμετρία της

(α)
(β)
Σχ. 3 Μετρήσεις υπερήχων σε κυβικά δοκίμια ξύλου όμοιου με αυτού των παρεμβλημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν στην προτεινόμενη διάταξη (α) κάθετα και (β) παράλληλα στις ίνες.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10‐12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 4 Μεταβολή της τιμής της ταχύτητας διάδοσης του κύματος (υπερήχου) Vθ σε δοκίμιο ξύλου
σχέση με τη γωνία θ – V0 και V90 από τη βιβλιογραφία (αριστερά) και έπειτα από εργαστηριακές
μετρήσεις (δεξιά).
διάταξης εξασφαλίζει ότι ισχύει:
t tot  2t w  t c

(13)

όπου tw και tc οι χρόνοι για τα ξύλινα παρεμβλήματα και το δομικό στοιχείο αντιστοίχως και ttot ο
χρόνος που μετράται κατά το πείραμα, προφανώς:
t w  d w / Vw,
(14)
όπου η απόσταση dw προκύπτει εύκολα γεωμετρικά (Σχ. 2) και η Vw,θ υπολογίζεται από την εξίσωση
(12).
Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας η προτεινόμενη διάταξη εφαρμόσθηκε σε ελεγχόμενες συνθήκες
στο εργαστήριο, όπου τα δομικά στοιχεία αντιπροσωπεύονται από τυπικά κυβικά δοκίμια (ακμής 150
mm) σκυροδέματος (Σχ. 5). Χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα παρεμβλήματα με διαστάσεις πλευράς d1 = 6
cm (Σχ. 2), οπότε dw = 3 cm. Ο συνολικός χρόνος προέκυψε ttot = 53.20 μsec (μέση τιμή μετρήσεων).
Για το υλικό των παρεμβλημάτων είχε προσδιοριστεί πειραματικά, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, η
ταχύτητα Vw,45 = 2862 m/sec. Οπότε ο αντίστοιχος χρόνος είναι tw = 10.48 μsec (εξίσωση (14)) και
τελικά tc = 32.24 μsec, ο χρόνος που αφορά μόνο το δομικό στοιχείο και απαιτείται προκειμένου να
υπολογισθεί η αντίστοιχη ταχύτητα που σχετίζεται με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Η παρεμβολή των ξύλινων στοιχείων συνεπάγεται ότι το διάμηκες κύμα προσπίπτει υπό γωνία 45ο
στη διεπιφάνεια ξύλινου παρεμβλήματος και στοιχείου σκυροδέματος ή τοιχοποιίας. Η γωνία
διεύθυνσης του διαδιδόμενου διαμήκους κύματος, του οποίου η ταχύτητα συνδέεται με την αντοχή
του δομικού μέλους που ζητείται να προσδιορισθεί, είναι γενικά άγνωστη και συνδέεται με την
αντίστοιχη του προσπίπτοντος κύματος σύμφωνα με την εξίσωση (15), νόμος του Snell (Nayfeh,
1995):

sin  ( w) sin  ( c )

Vw,
Vc ,

(15)

όπου θ(w) και θ(c) οι γωνίες διεύθυνσης των διαμηκών κυμάτων στο ξύλινο στοιχείο (45ο) και στο
στοιχείο του σκυροδέματος (ή τοιχοποιίας) αντιστοίχως και Vw,θ, Vc,θ οι αντίστοιχες ταχύτητες. Για την
απλοποίηση του προβλήματος και με δεδομένη τη συμμετρική τοποθέτηση των ξύλινων στοιχείων
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Σχ. 5. Εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης σε ελεγχόμενες, εργαστηριακές συνθήκες με δοκίμια
σκυροδέματος για την αντιπροσώπευση της τοιχοποιίας.
στο δομικό στοιχείο μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι και η θ(c) = 45ο. Η υπόθεση αυτή μέσω της σχέσης
(15) εισάγει εμμέσως την παραδοχή ότι Vw,θ ≈ Vc,θ, η ορθότητα της οποίας εξαρτάται κυρίως από τα
μηχανικά χαρακτηριστικά των δύο υλικών που επηρεάζουν την ταχύτητα του υπερήχου. Σημειώνεται
ότι αποκλίσεις της τάξεως του 5% είναι αναμενόμενες και θεωρούνται αποδεκτές σε περιπτώσεις
εμμέσων μεθόδων μέτρησης της αντοχής δομικών υλικών όπως η προτεινόμενη. Σε κάθε περίπτωση η
εξίσωση (15) μπορεί ενδεχομένως να αξιοποιηθεί για τη διόρθωση των τιμών των υπολογιζόμενων
μεγεθών, εάν βέβαια κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο (μεγάλη απόκλιση στην τιμή της γωνίας θ(c)).
Με βάση την παραπάνω παραδοχή εύκολα προκύπτει γεωμετρικά ότι d c  2d 2 και, ανάλογα με την
εξίσωση (15), μπορεί να υπολογισθεί η ταχύτητα του υπερήχου στο δομικό στοιχείο:
Vc,  d c / t c

(16)
ο

Ωστόσο, η ως άνω προσδιορισθείσα ταχύτητα αφορά το διαδιδόμενο υπό γωνία θ (εδώ 45 ) κύμα, ενώ
η γνωστή διαδικασία μέτρησης λαμβάνει υπ’ όψιν την ταχύτητα του δεσπόζοντος διαμήκους κύματος,
η οποία και μετράται όταν τα στελέχη της συσκευής τοποθετούνται ιδανικά (σε απέναντι παρειές). Η
ζητούμενη ταχύτητα Vc δύναται να υπολογιστεί από τη Vc,θ θεωρώντας ότι η σχέση τους εκφράζεται
από την παραπάνω εξίσωση (12). Για την εφαρμογή της σχέσης αυτής στο δομικό στοιχείο θεωρείται
ότι V0 = V90 = Vc, υπόθεση η οποία ισχύει για την περίπτωση υλικών που θεωρούνται ομογενή (όπως
το σκυρόδεμα) και είναι αποδεκτή υπό συνθήκες σε στοιχεία τοιχοποιίας από άλλα υλικά, για τα
οποία συνήθως θεωρείται ένα «ισοδύναμο» ομοιογενές υλικό για τις ανάγκες των υπολογισμών.
Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές από τη εξίσωση (12) προκύπτει για την περίπτωση του δομικού
υλικού:
Vc ,  Vcn / 2 1

(17)

Σημειώνεται ότι η παραπάνω σχέση αφορά το στοιχείο σκυροδέματος, επομένως οι τιμές της
εμπειρικής σταθεράς n που αναφέρθηκαν προηγουμένως δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο,
μία ενδεικτική τιμή για τη σταθερά αυτή μπορεί να προκύψει από τα αποτελέσματα των δοκιμών
θλίψης που ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται κατά τις μελέτες αποτίμησης της ικανότητας
υφιστάμενων κτιρίων. Οι σχετικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός Επεμβάσεων, ΟΑΣΠ, 2013)
απαιτούν να συνοδεύονται οι έμμεσες μέθοδοι διακρίβωσης των ιδιοτήτων των δομικών υλικών στο
πεδίο από άμεσες, εργαστηριακές, σε μικρό αριθμό δοκιμίων που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό. Τα
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αποτελέσματα των αμέσων μεθόδων χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των εμμέσων
διαδικασιών (π.χ. υπερήχων) με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.
Αξιοποιώντας την παραπάνω λογική, στην παρούσα μέθοδο προτείνεται η λήψη τριών τυπικών
δοκιμίων σκυροδέματος από το υπό μελέτη κτίριο. Στα δοκίμια αυτά πραγματοποιούνται μετρήσεις
υπερήχων με την προτεινόμενη διάταξη ώστε να προκύψει η εκτιμώμενη ταχύτητα υπό γωνία Vc,θ,
σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάσθηκε παραπάνω. Ακολούθως τα δοκίμια υποβάλλονται σε
δοκιμές άμεσης θλίψης με στόχο τον υπολογισμό μίας ενδεικτικής τιμής της θλιπτικής αντοχής fc,est.
Χρησιμοποιώντας την τιμή αυτή προσδιορίζεται αρχικά το εκτιμώμενο στατικό μέτρο ελαστικότητας
Est (εξίσωση (9), ακολούθως το εκτιμώμενο δυναμικό μέτρο ελαστικότητας Ed (εξίσωση (8)) και,
τέλος, η εκτιμώμενη, συμβατή με τη θλιπτική αντοχή των δοκιμίων, ταχύτητα Vc,est (εξίσωση (7)).
Οπότε από την εξίσωση (17) μπορεί να εκτιμηθεί η τιμή του n για το σκυρόδεμα του υπό μελέτη
κτιρίου:

 log Vc , 

n  21 
(18)

Vc ,est 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόσθηκε στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας μία
παρτίδα τυπικών κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος (ακμής 150mm) και σφηνοειδή παρεμβλήματα από
ξύλο. Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί που αφορούν τα ξύλινα στοιχεία αναφέρθηκαν σε
προηγούμενη ενότητα της παρούσης. Για τα δοκίμια σκυροδέματος, αρχικά παρατίθενται τα
αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τη δοκιμή άμεσης θλίψης με στόχο
τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης ταχύτητας Vc,est (Πίν. 1) και, ακολούθως, η διαδικασία
βαθμονόμησης της εμπειρικής σταθεράς n (Πίν. 2).
Έχοντας πλέον βαθμονομήσει την εμπειρική σταθερά της μεθόδου, είναι δυνατή η πολλαπλή
εφαρμογή της για την αποτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος (ή της τοιχοποιίας) σε
υφιστάμενες κατασκευές. Σε κάθε θέση εφαρμογής η ζητούμενη ταχύτητα Vc που συνδέεται με τη
θλιπτική αντοχή του δομικού μέλους προκύπτει από τις εξισώσεις (16) και (17), χρησιμοποιώντας την
παραπάνω «εργαστηριακή» τιμή της σταθεράς n.
Πίν. 1: Αποτελέσματα πειραμάτων άμεσης θλίψης σε δοκίμια σκυροδέματος και επεξεργασία τους
σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία (μέσες τιμές για τρία δοκίμια).
Πυκνότητα, ρ (kg/m3)
2312
Μέγιστη θλιπτική δύναμη Fmax (kg force)
50800
Αντοχή fc,est (MPa)
23.02
Στατικό μέτρο ελαστικότητας Est (Εξ. (9), GPa)
22.69
Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας Ed (Εξ. (8), GPa)
27.34
Εκτιμώμενη ταχύτητα υπερήχου Vc,est (Εξ. (7), km/sec)
3.62
Πίν. 2: Αποτελέσματα της διαδικασίας εργαστηριακού προσδιορισμού της εμπειρικής σταθεράς n στο
σκυρόδεμα.
Θέση παρεμβλήματος d2 (mm)
75
«Διαδρομή» στο σκυρόδεμα dc (mm)
106
Χρόνος που αντιστοιχεί στο σκυρόδεμα tc (Εξ. 2-5, μsec)
32.24
Ταχύτητα στο σκυρόδεμα υπό γωνία Vc,θ (Εξ. 2-8, km/sec)
3.29
Εμπειρική σταθερά n (Εξ. 18)
3.85
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4.

Προσομοίωση με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

Στο σημείο αυτό υιοθετείται η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM) προκειμένου να
διευρυνθεί η ορθότητα του πειραματικού υπολογισμού αναφορικά με το χρόνο που απαιτείται για να
διαδοθεί ο υπέρηχος από την επιφάνεια εισόδου του στο άνω ξύλινο στοιχείο έως την επιφάνεια
εξόδου του στο κάτω ξύλινο στοιχείο.
Είναι γνωστό ότι ένας υπέρηχος μπορεί να περιγραφεί ως ένα διάμηκες μηχανικό κύμα πυκνωμάτων
και αραιωμάτων το οποίο μπορεί να εκφραστεί με μια ημιτονοειδή συνάρτηση ακουστικής πίεσης
όπως απεικονίζει το Σχ. 6. Για το λόγο αυτό, η διάδοση ενός υπερηχητικού κύματος μέσα σε στερεά
δομικά στοιχεία που βρίσκονται σε επαφή αποτελεί ένα καθαρά μηχανικό πρόβλημα στο πεδίο του
χρόνου. Ως εκ τούτου, για την προσομοίωση του προβλήματος χρησιμοποιείται πλήρης δυναμική
ανάλυση στο πεδίο του χρόνου t. Η μοντελοποίηση πραγματοποιείται στο εμπορικό λογισμικό πακέτο
Ansys Workbench 14.5 (Inc Ansys, 2012).

Σχ. 6: Ο υπέρηχος ως ένα διαμήκες κύμα ακουστικής πίεσης.
Κατά την μοντελοποίηση υιοθετείται η τρισδιάστατή απεικόνισή των δύο ξύλινων στοιχείων και του
κυβικού στοιχείου σκυροδέματος. Οι επικλινείς έδρες των ξύλινων στοιχείων έχουν ακμές μήκους
60mm ενώ όλες οι ακμές του οπλισμένου δοκιμίου λαμβάνονται ίσες με 150 mm. Τα ξύλινα στοιχεία
τοποθετούνται κεντρικά στη άνω οριζόντια και στη δεξιά κατακόρυφη έδρα του στοιχείου
σκυροδέματος όπως ακριβώς απεικονίζει το Σχ. 7.
Για τα ξύλινα παρεμβλήματα υιοθετούνται οι ορθοτροπικές ιδιότητες που αντιστοιχούν σε ξύλο
καρυδιάς (Wood Handbook, 1999) ενώ για το οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ισοδύναμες
ισότροπες ιδιότητες. Οι ελαστικές ιδιότητες καθώς και οι πυκνότητα των υιοθετούμενων υλικών
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.
Για την μοντελοποίηση των τριών στερεών υιοθετούνται δευτεροβάθμια, εξάεδρα πεπερασμένα
στοιχεία όγκου, τριών βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο. Στο Σχ. 8 παρουσιάζεται το πλέγμα
πεπερασμένων στοιχείων που υιοθετήθηκε και το οποίο αποτελείται από 46175 κόμβους και 41712
συνολικά στοιχεία.
Στις διεπιφάνειες ξύλου-σκυροδέματος θεωρείται ότι υφίσταται τέλεια επαφή ενώ η κάτω οριζόντια
έδρα του στοιχείου σκυροδέματος θεωρείται πακτωμένη δεδομένου ότι τα αμελητέα αναπτυσσόμενα
φορτία λόγω ακουστικής πίεσης δεν μπορούν να οδηγήσουν το στοιχείο σκυροδέματος σε διολίσθηση
πάνω στην επιφάνεια έδρασής του.
Προκειμένου να ορισθεί το φορτίο εισόδου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συχνότητα του υπέρηχου, η
οποία ισούται με f  54 KHz . Επιπρόσθετα, θεωρώντας ότι η μέγιστη ένταση του υπέρηχου στον
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Σχ. 7. Πεδίο ορισμού προβλήματος.
Πίν. 3 Ιδιότητες υλικών μοντελοποίησης.
Μέτρο ελαστικότητας Λόγος Poisson Μέτρο διάτμησης Πυκνότητα (Kg/m3)
(-)
(MPa)
(MPa)
Ξύλο

E   11300

   0.428

G  999.1

E  885.8

   0.282

G  249.7

E  2028 .9

   0.392

G  1514 .1

  0.180

G  12712

  534

Σκυρόδεμα

E  30000 ΜPa

  2300

αέρα είναι Lmax  100 dB , εύκολα μπορεί κανείς να υπολογίσει από τη σχέση L  20 log( p / 20 μPa)
ότι η μέγιστη παραγόμενη ακουστική πίεση είναι p max  2 Pa . Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι
αποτελεσματικό κατά τη μοντελοποίηση να θεωρηθεί ως ακουστικό φορτίο μία ακουστική πίεση της
ημιτονοειδούς μορφής p  p max sin( 2πft ) .
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ένας ημιτονοειδής παλμός ακουστικής θλιπτικής πίεσης η χρονική
απόκριση του οποίου απεικονίζεται στο Σχ. 9. Ο παλμός επιβάλλεται σε κυκλική επιφάνεια διαμέτρου
12mm η οποία βρίσκεται στο κέντρο της αριστερής επικλινούς έδρας του άνω ξύλινου στοιχείου.
Πρόκειται ουσιαστικά για την περιοχή προσάρτησης του πομπού του μετρητικού οργάνου. Για την
καλύτερη κατανόηση, η συγκεκριμένη κυκλική επιφάνεια εισόδου του φορτίου απεικονίζεται στο
Σχ. 7.
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Σχ. 8 Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων.
2.5

pmax για tεισόδου = T/4 = 1/(4f) = 4.63μs
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Σχ. 9 Υπερηχητικός παλμός ως χρονικά μεταβαλλόμενη ακουστική πίεση εισόδου.
5.

Αριθμητικά αποτελέσματα

Προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται η ακουστική πίεση στα εμπλεκόμενα
δομικά στοιχεία, παρουσιάζονται τα περιγράμματα του Σχ. 10. Τα συγκεκριμένα περίγραμμα είναι
εστιασμένα κυρίως στα άνω και κάτω ξύλινα στοιχεία και παρουσιάζουν την ταχύτητα
παραμόρφωσης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Γίνεται αντιληπτό ότι η διάχυση του υπερήχου στο
άνω ξύλινο στοιχείο είναι περιορισμένη. Αντίθετα, σημαντικά εκτενέστερη είναι η παρατηρούμενη
διάχυση του κύματος στο κάτω παρέμβλημα, προφανώς λόγω της παρεμβολής του ογκωδέστερου
δοκιμίου σκυροδέματος.
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Ταχύτητα παραμόρφωσης στο χρόνο
Άνω ξύλινο παρέμβλημα
Κάτω ξύλινο παρέμβλημα

Σχ. 10 Περιγράμματα ταχύτητας παραμόρφωσης λόγω ακουστικής πίεσης.
Για τον προσδιορισμό του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ εισόδου και εξόδου του υπερήχου,
μελετάται μια μικρή κυκλική επιφάνεια εξόδου ακτίνας 12mm στο κάτω ξύλινο στοιχείο στην οποία
και προσαρτάται ο δέκτης του μετρητικού οργάνου. Συγκεκριμένα, αυτή η μικρή επιφάνεια εξόδου
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ορίζεται στο κέντρο της κάτω επικλινούς έδρας του κάτω ξύλινου στοιχείου.
Η μεταβολή της ακουστικής πίεσης που υπολογίζεται συνολικά σε αυτή τη περιοχή εξόδου σε σχέση
με το χρόνο απεικονίζεται στο Σχ. 11. Από το συγκεκριμένο σχήμα γίνεται εμφανές ότι η
μεγιστοποίηση του ακουστικού σήματος εξόδου παρατηρείται στο χρόνο t εξόδου  61.9 μs . Μετά το
συγκεκριμένο χρονικό σημείο κάποιες φθίνουσες ανακλάσεις δύναται να παρατηρηθούν. Δεδομένου
ότι η μεγιστοποίηση του ακουστικού σήματος εισόδου λαμβάνει χώρα στο χρόνο t εισόδου  4.63 μs ,
γίνεται προφανές ότι ο συνολικός χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ εισόδου και εξόδου του σήματος,
σύμφωνα πάντα με το υπολογιστικό μοντέλο, είναι t tot  (61.9  4.63) μs  57.27 μs . Η συγκεκριμένη
τιμή είναι 7.65 % μεγαλύτερη από την πειραματική μέση μέτρηση των 53.20 μs , γεγονός που
τεκμηριώνει σε σημαντικό βαθμό την προτεινόμενη πειραματική μεθοδολογία.
Με την ίδια τακτική υπολογίζονται και οι χρόνοι εξόδου του υπερήχου για τις περιπτώσεις που το
στοιχείο σκυροδέματος έχει υποστεί υποβάθμιση στη δομική του ακεραιότητα με αποτέλεσμα το
μέτρο ελαστικότητας του να βρίσκεται στο 80 και στο 60% της τυπικής του αρχικής τιμής (Πίν. 3).
Από το Σχ. 11 προκύπτει ότι για τις δύο υπό εξέταση περιπτώσεις οι αντίστοιχοι χρόνου αυξάνονται
στα 65.2 και 69.9 μs, αντιστοίχως. Επομένως τα αντίστοιχά χρονικά διαστήματα διάδοσης του
υπερήχου μέσα στο σύστημα αυξάνονται στα 60.57 και 65.27 μs, αντιστοίχως. Γενικά όσο
υποβαθμίζεται το σκυρόδεμα, ο υπέρηχος φαίνεται να διαχέεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο δοκίμιο
σκυροδέματος με αποτέλεσμα να μειώνεται η ταχύτητα διάδοσης του.
6.

Συμπεράσματα – Πρόταση

Η παρούσα μελέτη προσδιορίζει με ακρίβεια την αντοχή του σκυροδέματος ή της τοιχοποιίας σε
στοιχεία μεγάλου πάχους με κατάλληλη τοποθέτηση των αισθητήρων πομπού και δέκτη, αλλά και
χρήση παρεμβλημάτων. Για την εκτίμηση της ταχύτητας διόδου του ήχου μέσω της διεπιφάνειας
ξύλου - τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκε ο νόμος του Snell, ο οποίος συνδέει την ταχύτητα διάδοσης του
κύματος στη διεπιφάνεια δύο υλικών. Προσδιορίστηκε από τη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στα
δύο υλικά η αντοχή της τοιχοποιίας σε πειραματική βάση στο εργαστήριο με βάση την πειραματική
διάταξη που παρουσιάσθηκε ανωτέρω.
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Σχ. 11 Χρονική μεταβολή της ακουστικής πίεσης στην κυκλική περιοχή εξόδου.
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Η συμφωνία του πειραματικού χρόνου εξόδου με την τιμή του όπως προέκυψε από την αριθμητική
μελέτη του προβλήματος με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων αναδεικνύει την ικανοποιητική
αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου και των παραδοχών που τη συνοδεύουν. Επιπλέον, η απλή
διαδικασία προσομοίωσης και ανάλυσης συνεπάγεται ότι είναι δυνατόν οι επί τόπου μετρήσεις να
«υποκατασταθούν» στην πράξη από αριθμητικές αναλύσεις, εάν υπάρχει ικανοποιητική γνώση των
ιδιοτήτων και του τρόπου δόμησης των υλικών (σκυροδέματος ή τοιχοποιίας), οδηγώντας με τον
τρόπο αυτό σε «αριθμητικώς» υπολογισμένες τιμές της ζητούμενης θλιπτικής αντοχής.
Γενικώς, η προτεινόμενη μελέτη παρέχει μια εύκολη και μεγάλης ακρίβειας διαδικασία εύρεσης της
αντοχής της του σκυροδέματος ή της τοιχοποιίας, καθ’ όσον η ενδεδειγμένη μέθοδος των υπερήχων
με τους αισθητήρες σε αντικριστές θέσης δεν είναι πάντα εφαρμόσιμη ή δεν μπορεί να υπολογίσει την
ταχύτητα του ήχου σε τοιχοποιίες μεγάλου πάχους.
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