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1. Εισαγωγή
Το ωπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται συστηματικά για την κατασκευή κτηρίων και έργων
υποδομής κατά την τελευταία εκατονταετία. Σε υφιστάμενες κατασκευές μεγάλης ηλικίας συχνά
κρίνεται απαραίτητη η μερική ή ολική ενίσχυση, αποκατάσταση ή επισκευή εξαιτίας σοβαρών
σεισμών, περιστατικών πυρκαγιάς ή επεμβάσεων, σε διαφορετικά στάδια με χρήση διαφορετικών
μεθόδων. Για την αποτίμηση του επιπέδου ασφαλείας της κατασκευής και την εφαρμογή της
επέμβασης είναι απαραίτητη η γνώση της εσωτερικής κατάστασης των φερόντων στοιχείων της.
Ωστόσο, πολλές φορές τα σχέδια δεν είναι διαθέσιμα, δεν είναι πλήρη ή δεν αντικατοπτρίζουν την
πραγματική κατάσταση εξαιτίας: (1) ανεπιθύμητων μετακινήσεων των οπλισμών κατά την
κατασκευή, (2) στοιχείων διαφορετικών υλικών (μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά), που έχουν σκοπίμως ή
αθέλητα εγκιβωτιστεί στο σκυρόδεμα, χωρίς καταγραφή, ή (3) εσωτερικών κενών λόγω ανεπαρκούς
συμπύκνωσης κατά τη φάση της σκυροδέτησης. Ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων, καταστροφικών και
μη, έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αποτίμηση της κατασκευής.
Η μέθοδος του ραντάρ (GPR: ground penetrating radar) δύναται να συμβάλει αποφασιστικά στην
απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών που συνθέτουν την εσωτερική εικόνα της κατασκευής από
ωπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς να είναι καταστροφική και παρέχοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα
(Annan, 2003). Παρόλα ταύτα, καθίσταται σαφές ότι, στο πλαίσιο διερευνήσεων υφιστάμενων
κατασκευών, η μέθοδος του ραντάρ θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες, μη ή ελάχιστα
καταστροφικές μεθόδους, με σκοπό την απόκτηση επαρκών δεδομένων για την περαιτέρω αποτίμηση
της κατασκευής, καθώς καμία μέθοδος δεν εγγυάται αυτοτελώς την επαρκή βεβαιότητα που
απαιτείται (Huston et al. 2002, Σπανός κ.ά. 2001, ACI 224.1R 2007, Concrete Society TR 54 2000).
Λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των διαφορετικών παραγόντων που ενδέχεται να επιφέρουν
προβλήματα σε μια υφιστάμενη κατασκευή, τόσο η επιτόπου εφαρμογή της μεθόδου, όσο και η
ερμηνεία των συλλεγμένων στοιχείων οφείλουν να διεξάγονται από εξειδικευμένους και έμπειρους
χρήστες.
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2. Αρχές Λειτουργίας του Ραντάρ
Η μέθοδος του ραντάρ είναι μη καταστροφική και βασίζεται στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων. Το ραντάρ αποτελείται από την κεντρική μονάδα, που συνιστά το κέντρο ελέγχου, και από
μία κεραία ορισμένης συχνότητας που σύρεται στην επιφάνεια εξέτασης και αποτελεί ταυτόχρονα τον
πομπό και τον δέκτη του παλμού. Η συχνότητα της κεραίας που επιλέγεται καθορίζει το εύρος
διείσδυσης του παλμού, καθώς και την ανάλυση της προκύπτουσας εικόνας (Barille and Puccinoti
2005, Daniels 1996). Όταν ο παλμός συναντήσει διεπιφάνεια υλικών διαφορετικών διηλεκτρικών
σταθερών, τότε ένα μέρος-του επιστρέφει στον δέκτη, τροφοδοτώντας το σύστημα με αυτήν την
πληροφορία (χρόνος επιστροφής, ένταση), ενώ το υπόλοιπο μέρος του παλμού συνεχίζει να διεισδύει
σε μεγαλύτερο βάθος στο υλικό, καθώς αποσβένεται.
Ο τρόπος με τον οποίο αποκρίνεται ένα υλικό στον παλμό (ηλεκτρομαγνητικό σήμα) που του
μεταδίδεται από τον πομπό του ραντάρ εξαρτάται από δύο κύριες φυσικές ιδιότητες του ίδιου του
υλικού: την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τη διηλεκτρική σταθερά (Barille and Puccinoti 2005), όπως
αυτές ορίζονται παρακάτω:
 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (electrical resistivity) είναι η ικανότητα ενός υλικού να επιτρέπει την
διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχει την διεισδυτικότητα και την απόσβεση του σήματος και
εξαρτάται από την υγρασία. Όσο μικρότερη είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα ενός υλικού, τόσο
λιγότερο αποσβένεται το ηλεκτρομαγνητικό σήμα καθώς ταξιδεύει μέσα σε αυτό (GSSI, 2006).
 Η διηλεκτρική σταθερά (dielectric constant) εκφράζει τη δυνατότητα ενός υλικού να αποθηκεύει
φορτίο, όταν σε αυτό εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο, και καθορίζει την ταχύτητα με την οποία
διέρχεται το ηλεκτρομαγνητικό σήμα μέσα από το υλικό. Όταν η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς
αυξάνεται, το σήμα διαδίδεται πιο αργά στο υλικό, και αντιστρόφως. Γενικώς, χρησιμοποιείται η
έννοια της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (αδιάστατο μέγεθος) που αποτελεί την ανηγμένη
διηλεκτρική σταθερά του υλικού σε αυτήν του αέρα (που ισούται με μονάδα).
Στην περίπτωση του ωπλισμένου σκυροδέματος, η εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ μπορεί να
φανεί χρήσιμη ποικιλοτρόπως (Barrile and Puccinoti 2005, Hugenschmidt and Loser 2008). Το
σκυρόδεμα μπορεί να θεωρηθεί ισότροπο μέσο, ενώ κάθε υλικό που περιέχεται σε αυτό (π.χ.
χαλύβδινος οπλισμός) ή βρίσκεται πίσω από αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό ως διακοπή της
κανονικότητας της απεικόνισης της σάρωσης (Hugenschmidt and Mastrangelo, 2006). Επί πλέον, με
εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ, μπορεί να γίνει η εκτίμηση του πάχους στοιχείων (προσβάσιμων
είτε από δύο επιφάνειες είτε μόνο από μια επιφάνεια), της επικάλυψης οπλισμών, του πάχους
γεμίσματος σε δάπεδα, της θέσης (βάθος) στοιχείων που περιέχονται στο σκυρόδεμα και έχουν
διαφορετική διηλεκτρική σταθερά από αυτό (όπως οπλισμοί, καλώδια, σωλήνες ύδρευσης, τένοντες
σε προεντεταμένα στοιχεία, οπτοπλινθοδομή, μονωτικά υλικά, ξύλινα στοιχεία), καθώς και, υπό
συνθήκες, η εκτίμηση του μεγέθους-τους (απαιτείται κατάλληλος συνδυασμός ικανού μεγέθους και
βάθους εγκιβωτισμού, ώστε να αναγνωριστούν με ικανοποιητική βεβαιότητα). Ακόμη, η χρήση
ραντάρ μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό διαφοροποιήσεων της υγρασίας, ύπαρξης κενών ή λοιπών
ασυνεχειών στην μάζα του σκυροδέματος, στη διαπίστωση ύπαρξης δοκιδωτών πλακών, καθώς και
στον εντοπισμό των θεμελίων υποστυλωμάτων.
Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των αντανακλάσεων που εξετάζονται κατά τη λήψη εικόνας από
σάρωση στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος:
 Η ένταση της αντανάκλασης: είναι ανάλογη της διαφοράς των διηλεκτρικών σταθερών δύο
υλικών που βρίσκονται σε επαφή. Οι μη μεταλλικοί στόχοι επιστρέφουν μέρος του σήματος, ενώ
οι μεταλλικοί είναι εντελώς αδιαπέραστοι από το σήμα ανεξαρτήτως του πάχους τους.
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Αντανακλούν εξ ολοκλήρου το ηλεκτρομαγνητικό σήμα που προσπίπτει επάνω τους, καθώς και
ένα επιπρόσθετο σήμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα της, συνεπακόλουθης από την πρόσπτωση,
ηλεκτρομαγνητικής φόρτισής τους (GSSI, 2006). Η έντονη αντανάκλαση των μεταλλικών
στοιχείων παρεμποδίζει, εν γένει, τον εντοπισμό αντικειμένων που βρίσκονται πίσω από αυτά.
Η μορφή της αντανάκλασης: όταν η κίνηση της κεραίας είναι παράλληλη σε ένα γραμμικό στόχο,
τότε αυτός απεικονίζεται ως μια ευθεία γραμμή, ενώ όταν είναι κάθετη, η αντανάκλασή του έχει
σχήμα υπερβολής, εξαιτίας της κωνικής διάδοσης του σήματος (GSSI, 2006). Κατά την κάθετη ως
προς τον στόχο σάρωση, η κεραία να μπορεί να εντοπίσει την ύπαρξή του μερικά εκατοστά πριν
και αφού τον προσεγγίσει, με την κορυφή της υπερβολής να σχηματίζεται όταν το μέσον της
κεραίας βρίσκεται ακριβώς πάνω από το στόχο. Χάρις στην υπερβολική απεικόνιση, είναι
δυνατός ο εντοπισμός στόχων μικρών σε μέγεθος.
Η πολικότητα της αντανάκλασης: ο πρώτος διαδιδόμενος παλμός αποδίδεται με μια ορισμένη
αλληλουχία (τριάδα) χρωμάτων: πρώτη αντανάκλαση λευκή, δεύτερη μαύρη, πιθανώς
ακολουθούμενη από μια τρίτη επίσης λευκή. Κάθε επόμενη αντανάκλαση είναι ένα αντίγραφό
του. Ωστόσο, μια αντιστροφή της πολικότητας λαμβάνει χώρα όταν το υλικό που είναι σε επαφή
με το υπερκείμενο έχει μικρότερη διηλεκτρική σταθερά από αυτό.

3. Σκοπός εργασίας
Με αφορμή τους προβληματισμούς που προέκυψαν κατά την προσπάθεια ερμηνείας σαρώσεων που
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν σε υπάρχουσες κατασκευές στην Ελλάδα (Trezos et al., 2013)
έγινε φανερό ότι πολλές από τις δυνατότητες του ραντάρ είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερο
κατανοητές, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως και επιτυχώς για την απόκτηση αξιόπιστων πληροφοριών.
Η περαιτέρω διερεύνηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ραντάρ στην
αποτίμηση της εσωτερικής κατάστασης στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, που παρασκευάστηκαν
στο εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Εξετάστηκε η επιρροή της συχνότητας κεραίας, των
ρυθμίσεων σημαντικών παραμέτρων, των περιεχόμενων στόχων και της ηλικίας του σκυροδέματος
στη λαμβανόμενη εικόνα.
4. Ερευνητικό Πρόγραμμα
4.1 Δοκίμια Σκυροδέματος
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας εργασίας σκυροδετήθηκαν έξι εργαστηριακά δοκίμια
γνωστών περιεχόμενων στοιχείων διαφόρων υλικών σε γνωστά βάθη (Σχ.1α). Σε αυτά
πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη εφαρμογή της μεθόδου του ραντάρ (επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού,
παράμετροι συλλογής δεδομένων και ευαισθησία απόκρισης σε αυτές, εξέταση συνθηκών σάρωσης)
και ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων που προέκυψαν από τις σαρώσεις. Στους περιεχόμενους
στόχους συμπεριλήφθηκαν υλικά που απαντούν στις συνήθεις κατασκευές, όπως ράβδοι οπλισμού,
σωλήνες μεταλλικοί και πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), πολυαιθυλένιο, ξύλο, τεμάχιο σκυροδέματος,
και χαλυβδόφυλλο. Για την κατασκευή των δοκιμίων, ονομαστικών διαστάσεων 110*50/70*30cm
(μήκος*πλάτος*πάχος) χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής
C25/30, που προτιμήθηκε έναντι του συμβατικού διότι δεν απαιτεί δόνηση, η οποία πιθανόν να
διατάρασσε τις ακριβείς θέσεις των εγκιβωτισμένων στοιχείων, και διότι προσφέρει τη δυνατότητα
δημιουργίας ομογενούς μίγματος με λιγότερα κενά και πλήρη εγκιβωτισμό των περιεχόμενων
στοιχείων. Όλα τα δοκίμια σκυροδετήθηκαν την ίδια μέρα και συντηρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες
(περιβάλλον εργαστηρίου), παρέμειναν καλουπωμένα για 7 μέρες και ύστερα τοποθετήθηκαν έτσι
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ώστε να υπάρχει πρόσβαση και στις δύο μεγάλες επιφάνειές τους (Σχ.1β). Διενεργήθηκαν σαρώσεις
σε διάφορες ηλικίες του σκυροδέματος, από 7 ημερών μέχρι τριών ετών.

(α)
(β)
Σχ. 1: (α) Φωτογραφία των δοκιμίων πριν από τη σκυροδέτησή τους (β) Φωτογραφία δοκιμίων μετά
τη σκυροδέτησή τους
4.2 Χρησιμοποιούμενος Εξοπλισμός- Ρυθμίσεις Παραμέτρων
Χρησιμοποιήθηκαν τρεις κεραίες διαφορετικών συχνοτήτων: 900ΜΗz και 1600MHz, συμβατές με
την ίδια κεντρική μονάδα, και 2600ΜΗz που διαθέτει δική της κεντρική μονάδα, με την οποία
αποτελεί ενιαίο σύστημα. Οι σαρώσεις με τις κεραίες 1600MHz και 2600MHz πραγματοποιήθηκαν
με χρήση τροχήλατου οχήματος, ενώ οι σαρώσεις με την κεραία 900MHz πραγματοποιήθηκαν χωρίς
όχημα. Με το τροχήλατο όχημα συλλέγονται αρχεία συναρτήσει της απόστασης που διανύθηκε, η
οποία καταγράφεται στον οριζόντιο άξονα. Όταν δεν χρησιμοποιείται όχημα, οι αποστάσεις στον
οριζόντιο άξονα δύνανται να προσδιοριστούν με ειδικό λογισμικό του ραντάρ. Για τον προσδιορισμό
των αποστάσεων στο λογισμικό απαιτείται η, κατά το δυνατόν, διατήρηση σταθερής ταχύτητας
σάρωσης και η εισαγωγή σημείων των οποίων οι αποστάσεις είναι γνωστές. Η εισαγωγή των σημείων
γίνεται είτε κατά τη σάρωση ή, μετέπειτα, στο λογισμικό.
Στην απεικόνιση της αντανάκλασης, ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί στον συνολικό χρόνο
διαδρομής του παλμού, από την εκπομπή του από τον πομπό έως την επιστροφή του στον δέκτη, που,
όπως αναφέρθηκε, επηρεάζεται από προσπτώσεις του σήματος σε διεπιφάνειες υλικών. Η ορθή
μετατροπή από όρους χρόνου σε όρους απόστασης (βάθους) επιτυγχάνεται με την εισαγωγή
κατάλληλης τιμής της διηλεκτρικής σταθεράς. Σημειώνεται ότι η διηλεκτρική σταθερά που εισάγεται
στο σύστημα έχει μια ενιαία τιμή που αφορά στο σύνολο της διαδρομής του σήματος. Οι
σημαντικότερες παράμετροι του συστήματος είναι το εύρος καταγραφής ή βάθος διείσδυσης (range),
δηλαδή η εμβέλεια του σήματος, που καθορίζεται από τη συχνότητα της χρησιμοποιούμενης κεραίας,
και η ενίσχυση ή αποδυνάμωση του σήματος (gain) σε επιλεγμένα βάθη. Οι ρυθμίσεις των δύο αυτών
παραμέτρων είναι αλληλένδετες και γίνονται χειροκίνητα ή αυτόματα. Μια ακόμη παράμετρος που
εξετάζεται είναι ο αριθμός των σαρώσεων ανά μονάδα: (i) μήκους (scans/meter), όταν
χρησιμοποιείται όχημα, και (ii) χρόνου (scans/second) στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται. Η
παράμετρος αυτή ορίζει την κλίμακα του οριζόντιου άξονα. Όσο μεγαλύτερες τιμές λαμβάνει, τόσο
πιο λεπτομερές προκύπτει το αρχείο στην οριζόντια έννοια, ενώ βελτιώνεται η ποιότητα της εικόνας
και εντοπίζονται ευκολότερα μικροί στόχοι σε μικρό βάθος. Τέλος, η ρύθμιση της ανάλυσης της
καταγραφής (bits/sample) καθορίζεται από την επιθυμητή ευκρίνεια. Με χρήση μικρής τιμής της
παραμέτρου υποβαθμίζεται η ποιότητα των πληροφοριών, ενώ ο ορισμός μεγάλης τιμής εξυπηρετεί
στο διαχωρισμό υλικών με τιμές διηλεκτρικών σταθερών που δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά.
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Πίνακας 1: Προτεινόμενες ρυθμίσεις παραμέτρων συναρτήσει της συχνότητας κεραίας
Συχνότητα Κεραίας (MHz)
Συλλογή στοιχείων συναρτήσει:
Εύρος καταγραφής
Range
(συνήθεις τιμές)
Αριθμός σαρώσεων
Scans per Meter
ανά μονάδα μήκους
Ανάλυση
Bits per Sample
καταγραφής
Πλήθος σημείων
ενίσχυσης

Number of Gain
Points

900
Χρόνου

1600
Απόστασης και Χρόνου

2600
Απόστασης

≤30ns (20-25)

≤20ns (10-15)

≤30cm

200

200

Αυτομάτως
(800)

16

16

32

4-5

3: στατική δοκιμή
4: συνήθεις περιπτώσεις
5: απαίτηση μεγάλης
ευκρίνειας

Αυτομάτως
(1)

5. Αποτελέσματα και Σχολιασμός
Προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς, πραγματοποιήθηκε στατική
δοκιμή (Trezos et al., 2013), η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθείται και σε
διερευνήσεις πραγματικών κατασκευών. Διενεργείται σε στοιχεία των οποίων το πάχος είναι γνωστό
ή είναι δυνατό να μετρηθεί, εάν αυτά είναι προσβάσιμα από δύο πλευρές. Κατά τη στατική δοκιμή η
κεραία λαμβάνει μετρήσεις συναρτήσει του χρόνου και παραμένει ακίνητη στη μια πλευρά του
στοιχείου, ενώ στην απέναντι πλευρά του κινείται μεταλλικό αντικείμενο. Η αντανάκλαση που
προέρχεται από το μεταλλικό αντικείμενο είναι έντονη και εύκολα αναγνωρίσιμη. Η εικόνα που
εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας μεταβάλλεται όταν το μεταλλικό αντικείμενο
διέρχεται μπροστά από την κεραία και το βάθος στο οποίο εντοπίζεται η διαταραχή ισούται με το
πάχος του στοιχείου. Η μέτρηση γίνεται στο μέσον της πρώτης αντανάκλασης η οποία διακόπτεται
λόγω της κίνησης του στόχου. Στην περίπτωση των υπόψη δοκιμίων αυτοσυμπυκνούμενου
σκυροδέματος η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς προέκυψε ίση με 9. Με όλες τις κεραίες ήταν
δυνατός ο εντοπισμός του πάχους των δοκιμίων και, για το εύρος των συχνοτήτων που
χρησιμοποιήθηκαν, δεν προέκυψε ανάγκη αλλαγής της διηλεκτρικής σταθεράς. Στο πλαίσιο της
διερεύνησης, πραγματοποιήθηκαν στατικές δοκιμές και σε στοιχεία συμβατικού σκυροδέματος
γνωστού πάχους, όπου η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς προέκυψε μικρότερη (6.25). Η διαφορά
αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα περιέχει λιγότερο αέρα εξαιτίας
του μικρότερου ποσοστού κενών, συνεπώς συνολικά η διηλεκτρική του σταθερά είναι υψηλότερη.
5.1 Εντοπισμός περιεχόμενων στόχων
Για τη διάκριση των εγκιβωτισμένων στόχων συγκρίνονται σαρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα
δοκίμια σε ηλικία τριών ετών.
5.1.1 Εγκιβωτισμένος συμβατικός οπλισμός και διακριτοί μεταλλικοί σωλήνες
5.1.1.1 Επιρροή συχνότητας κεραίας
Είναι γνωστό και κοινώς αποδεκτό (Daniels, 1996) ότι μικρότερη συχνότητα κεραίας συνεπάγεται
αυξημένη διεισδυτική ικανότητα, αλλά με μειωμένη ευκρίνεια εικόνας. Για τα δοκίμια που
εξετάστηκαν (Σχ.2α) με όλες τις κεραίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δυνατός ο εντοπισμός της
αντανάκλασης της τελικής απέναντι παρειάς τους, που βρίσκεται σε επαφή με τον αέρα. Ωστόσο,
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προέκυψε ότι η κεραία 1600ΜΗz είναι πιο κατάλληλη από την κεραία 900MHz, αφού προσφέρει
καλύτερα σχηματισμένες αντανακλάσεις (Σχ.2β, γ). Σε αντίστοιχες μετρήσεις με την κεραία
2600ΜΗz παρατηρήθηκε «θόρυβος», που αποδόθηκε στις υποχρεωτικώς αυτομάτως –λόγω
περιορισμού κεντρικής μονάδας– ρυθμιζόμενες παραμέτρους του σήματος (Σχ.2δ). Γενικά, η επιλογή
κατάλληλης συχνότητας γίνεται ανάλογα με το πάχος και με το υλικό του υπό μελέτη στοιχείου.

(γ)
(β)
(δ)
(α)
Σχ. 2: (α) Τομή δοκιμίου με ράβδους οπλισμού και μεταλλικούς, πλήρεις ή κοίλους, σωλήνες διαφόρων
διαμέτρων. Σαρώνεται κατά τη φορά του βέλους με: (β) 900ΜΗz, (γ) 1600ΜΗz, (δ) 2600ΜΗz
5.1.1.2 Θέση κατά βάθος
Η ένταση των αντανακλάσεων είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί σημαντικά ανάλογα με το βάθος
στόχων. Οι στόχοι που βρίσκονται σε μικρότερο βάθος από άλλους παρουσιάζονται έως και με 50%
μεγαλύτερη ένταση (GSSI, 2009a), καθώς το σήμα δεν έχει προλάβει να υποστεί σημαντική
απόσβεση. Οι ράβδοι του δοκιμίου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3α είναι τοποθετημένες σε
κλιμακωτό βάθος και έχουν διάμετρο Φ16. Παρά το ίδιο μέγεθος και υλικό των στόχων, οι ρηχές
υπερβολές παρουσιάζονται με πιο έντονη αντανάκλαση συγκριτικά με τις πιο βαθιές (Σχ. 3β).

(α)

(β)
Σχ. 3: (α) Τομή δοκιμίου με 5 εγκιβωτισμένες ράβδους οπλισμού σε κλιμακωτά βάθη. Σαρώνεται
κατά τη φορά του βέλους με: (β) 1600ΜΗz
5.1.1.3 Διάμετρος
Το ραντάρ δεν παρέχει ασφαλή μέθοδο εντοπισμού της διαμέτρου των ράβδων οπλισμού, εξαιτίας του
εν γένει μικρού μεγέθους τους. Η κεραία 1600MHz αντιλαμβάνεται ως σημειακούς τους στόχους
διαμέτρου μικρότερης από 5cm, καθώς η τιμή αυτή αποτελεί ένα κλάσμα μόνο του μήκους κύματός
της (7.50cm). Μόνο συγκρίσεις μεταξύ αντανακλάσεων ράβδων αρκετά διαφορετικών διαμέτρων
μπορούν να γίνουν. Στην περίπτωση που σε ίδια στάθμη συνυπάρχουν σημαντικά διαφορετικής
διαμέτρου στοιχεία, τα μεγαλύτερα από αυτά θα προκαλέσουν πιο έντονη αντανάκλαση και πιο
ευρεία υπερβολή. Στο εξεταζόμενο δοκίμιο (Σχ.4α) έχουν τοποθετηθεί ράβδοι Φ8, Φ10, Φ16 και
κοίλοι μεταλλικοί σωλήνες Φ26 και Φ48. Όπως φαίνεται στη σάρωση (Σχ.4β), η αντανάκλαση του
Φ48 προκύπτει εμφανώς εντονότερη από τις υπόλοιπες. Επί πλέον, είναι εμφανής μια διαφοροποίηση
της αντανάκλασης των στόχων Φ26 και Φ48, συγκριτικά με τους μικρότερους, καθώς η υπερβολές
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που σχηματίζονται είναι ελαφρώς πιο ευρείες (πιο επίμηκες πλατώ). Με τον συνήθη προσανατολισμό
της κεραίας δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ των αντανακλάσεων των Φ8, Φ10, Φ16,
ούτε οι μικρές διαφορές στο πάχος επικάλυψης.

(α)

(β)
Σχ. 4: (α) Τομή δοκιμίου με εγκιβωτισμένες ράβδους οπλισμού και μεταλλικούς σωλήνες διαφόρων
διαμέτρων. Σαρώνεται κατά τη φορά του βέλους με: (β) 1600ΜΗz
5.1.2 Παρουσία επιφανειακού πλέγματος οπλισμού
5.1.2.1 Επιρροή συχνότητας κεραίας
Σε διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο δοκίμιο του Σχήματος 5α, το οποίο έχει επιφανειακό
πλέγμα οπλισμού Φ8/10 και περιέχει στόχους διαφόρων υλικών, παρατηρείται ότι όλοι οι
περιεχόμενοι στόχοι (κοίλος σωλήνας PVC, σωλήνας PVC με σκυρόδεμα και ράβδο Φ8, ξύλο,
πολυαιθυλένιο) είναι ορατοί με τις κεραίες μεγαλύτερων συχνοτήτων (Σχ.5γ, δ), ενώ κανένας δεν
είναι ορατός με την κεραία μικρότερης συχνότητας (Σχ.5β). Όταν η πυκνότητα του πλέγματος
οπλισμού προσεγγίζει το μήκος κύματος μιας κεραίας, καθίσταται δυσχερές για το σήμα να το
διαπεράσει, αφού το εκλαμβάνει ως ένα ενιαίο μεταλλικό φύλλο. Όσο αυξάνεται η συχνότητα της
κεραίας τόσο μειώνονται η διεισδυτική της ικανότητα (GSSI, 2009b) και το μήκος κύματός της
(Zanzi, Arosio, 2013 and Popa, 2014). Διαπιστώνεται ότι η κεραία 900ΜΗz δεν είναι κατάλληλη για
την ανάδειξη περιεχομένων δοκιμίων στα οποία υπάρχει πλέγμα πυκνότητας της τάξης των 10cm. Η
χρήση των κεραιών 1600MHz και 2600MHz είναι ενδεδειγμένη για σάρωση σε στοιχεία που
περιέχουν πυκνότερα πλέγματα.

(α)
(γ)
(δ)
(β)
Σχ. 5: (α) Τομή δοκιμίου με εγκιβωτισμένα διάφορα υλικά, στο ίδιο βάθος. Σαρώνεται κατά τη φορά
του βέλους με: (β) 900ΜΗz, (γ) 1600ΜΗz, (δ) 2600ΜΗz
5.1.2.2 Επιρροή πυκνότητας πλέγματος
Επιλέγεται η κεραία 1600MHz για τη σάρωση δοκιμίου που περιέχει επιφανειακά πλέγματα
διαφορετικής πυκνότητας στις δύο παρειές του (Σχ.6α). Κατά τη σάρωση από την πλευρά του
πλέγματος Φ8/10 (Σχ.6β) είναι ορατοί οι μεταλλικοί στόχοι (Φ8, Φ16, Φ26 και Φ48), αλλά όχι το
ξύλο και το σκυρόδεμα, λόγω της κοντινής τιμής της διηλεκτρικής σταθεράς τους με αυτή του
περιβάλλοντος σκυροδέματος. Γενικώς, η διηλεκτρική σταθερά του ξύλου δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια γιατί εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την περιεχόμενη υγρασία του.
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Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές (GSSI, 2006), για την κεραία 1600MHz, δύο στόχοι κείμενοι
στο ίδιο βάθος σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 5cm εμφανίζονται ως ένας στόχος και δρουν ως
αδιαπέραστο μεταλλικό φύλλο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση (Σχ. 6γ) εντοπίζεται ο
μεγαλύτερος μεταλλικός στόχος, Φ48, αλλά και η επαφή του δοκιμίου με τον αέρα. Επίσης, στο ίδιο
σχήμα, είναι δυνατός ο διαχωρισμός των ράβδων του πλέγματος ως ξεχωριστών αντικειμένων. Από τη
βιβλιογραφία αναμένεται ότι ο διαχωρισμός ράβδων τοποθετημένων σε αποστάσεις μικρότερες των
5cm δυσχεραίνεται σημαντικά όσο αυξάνεται το βάθος εγκιβωτισμού (Nisingizwe, 2007). Σε καμία
από τις δύο σαρώσεις δεν εντοπίζεται το πλέγμα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά από αυτή που
σαρώνεται, εξαιτίας της σκίασης που υφίστανται οι στόχοι σε μεγάλο βάθος από τους πιο ρηχούς.
(γ)

(α)

(β)

(β)
(γ)
Σχ. 6: (α) Τομή δοκιμίου με ράβδους οπλισμού, μεταλλικούς σωλήνες διαφόρων διαμέτρων, μπλοκ
σκυροδέματος και ξύλο. Σαρώνεται με την κεραία 1600ΜΗz κατά τη φορά των βελών, και από τις δύο
πλευρές που είναι επιφανειακώς ωπλισμένες με: (β) Πλέγμα Φ8/10 (γ) Πλέγμα Φ8/5
5.1.2.3 Ύπαρξη πλέγματος σε μεγάλο βάθος

(β)
(δ)
(γ)
(α)
Σχ. 7: (α) Κάτοψη δοκιμίου με διάφορα υλικά. Σαρώνεται με 1600 ΜΗz κατά τη φορά των βελών, (β)
από την πλευρά που δεν είναι επιφανειακώς ωπλισμένο με πλέγμα Φ8/10 και στο μέσον της
απόστασης μεταξύ άκρου του δοκιμίου και άκρου του πολυαιθυλενίου (γ) από την πλευρά που είναι
επιφανειακώς ωπλισμένο με πλέγμα Φ8/10 και κατά μήκος του πολυαιθυλενίου (δ) από την πλευρά
που δεν είναι επιφανειακώς ωπλισμένο με πλέγμα Φ8/10 και κατά μήκος του πολυαιθυλενίου
Χρησιμοποιώντας την κεραία 1600MHz και συγκρίνοντας την απεικόνιση ενός πλέγματος αναλόγως
με την εγγύτητά του με την κεραία, (Σχ.7β, γ) η διαφορά είναι εμφανής: το πλέγμα που είναι μακριά
από την κεραία (Σχ.7β), απεικονίζεται με αντανακλάσεις που δεν σχηματίζουν κανονικές υπερβολές
και είναι θολές, ενώ η αντανάκλαση του ίδιου πλέγματος είναι πολύ σαφής όταν το δοκίμιο σαρώνεται
από την πλευρά που είναι το πλέγμα (Σχ.7γ). Συνεπώς, μολονότι στο Σχήμα 7β είναι ορατό το
απομακρυσμένο από την επιφάνεια πλέγμα, παρατηρείται μια υποβάθμιση στην ποιότητα της
λαμβανόμενης εικόνας, όπως διαπιστώθηκε και από τους Hugenschmidt et al. (2010). Σε μια
πραγματική κατασκευή η παρουσία άλλων στοιχείων μέσα στο σκυρόδεμα είναι πολύ πιθανό να
αποκρύψει την ύπαρξη των μεταλλικών στοιχείων σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εμφανές στην
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περίπτωση που η σάρωση πραγματοποιηθεί κατά μήκος του πολυαιθυλενίου (Σχ.7δ) ή κατά την
κάθετη έννοια, όπου παρεμβάλλονται και άλλα αντικείμενα, όπως στην περίπτωση του Σχήματος 8β.
5.1.3 Εγκιβωτισμένα στοιχεία πέραν συμβατικού οπλισμού
5.1.3.1 Μη μεταλλικοί στόχοι
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταση των αντανακλάσεων είναι ανάλογη της διαφοράς των
διηλεκτρικών σταθερών των υλικών που βρίσκονται σε επαφή. Στο δοκίμιο του Σχήματος 8α έχουν
εγκιβωτιστεί πολυαιθυλένιο, ξύλο, σωλήνας PVC γεμάτος με σκυρόδεμα και με μία ράβδο Φ8
κεντρικά και κενός σωλήνας PVC. Το πολυαιθυλένιο έχει μικρή τιμή διηλεκτρικής σταθεράς (2-2.50),
η οποία διαφοροποιείται ελαφρώς αναλόγως με την πυκνότητά του (Straat et al., 2010), δηλαδή την
παρουσία περιεχόμενου αέρα. Λόγω της μεγάλης διαφοράς των διηλεκτρικών σταθερών του
περιβάλλοντος σκυροδέματος και του πολυαιθυλενίου, η αντανάκλαση που προκύπτει είναι έντονη. Η
αντανάκλασή παρουσιάζει πλατώ και δεν έχει σχήμα υπερβολής, καθώς το υλικό είναι ορθογωνικής
διατομής. Το ξύλο παρουσιάζεται με ήπια αντανάκλαση και με μορφή υπερβολική, καθώς αποτελεί
στοιχείο μικρών διαστάσεων ορθογωνικής διατομής. Το PVC έχει διηλεκτρική σταθερά ίση με 3
(GSSI, 2009b) και είναι διαπερατό από το σήμα του ραντάρ (GSSI, 2006), επομένως η αντανάκλαση
που προκύπτει δεν είναι του ίδιου του PVC, αλλά του περιεχομένου του. Δηλαδή, στη θέση του κενού
σωλήνα η αντανάκλαση αντιστοιχεί στον αέρα στην άντυγα του εσωτερικού τοιχώματος
(αντανάκλαση σε βάθος 9cm περίπου), ενώ στη θέση του γεμάτου σωλήνα η αντανάκλαση αντιστοιχεί
στη ράβδο οπλισμού μέσα στο σκυρόδεμα (αντανάκλαση σε βάθος 11cm περίπου).

(α)

(β)
Σχ. 8: (α) Τομή δοκιμίου με διάφορα υλικά. Σαρώνεται κατά τη φορά του βέλους με: (β) 1600ΜΗz
5.1.3.2 Μεταλλικοί συνεχείς στόχοι κυματοειδούς διατομής – Επιρροή συχνότητας κεραίας
Σαρώνεται δοκίμιο που περιέχει κυματοειδές φύλλο στην αντίθετη παρειά από εκείνη η οποία
σαρώνεται (Σχ. 9α), το οποίο έχει μήκος κύματος ίσο με 8cm και απόσταση εσοχών – εξοχών ίση με
2cm. Η αντανάκλαση του φύλλου οφείλει τη μορφή της στο μήκος κύματος της εκάστοτε κεραίας.
Όταν σαρώνεται με την κεραία 900MHz (Σχ. 9β), εμφανίζεται ως ενιαίος λείος στόχος με σαφή
τριάδα αντανάκλασης, ίδια με αυτή που συναντάται όταν σαρώνει η κεραία ένα μεταλλικό οπλισμό
κατά μήκος. Αντιθέτως, με την κεραία 1600MHz (Σχ. 9γ), αποδίδονται οι πτυχώσεις του φύλλου.
Αυτό είναι δυνατό, καθώς βάσει της θεωρητικής σχέσης (GSSI, 2006):
a = max{0,625 ; 0,05 ∗ t}
η ακρίβεια (a) με την οποία μπορούν να αποτυπωθούν στόχοι στον κατακόρυφο άξονα του βάθους,
για δοκίμιο πάχους (t) 30cm είναι ίση με 1.50cm, που είναι μικρότερη από την απόσταση εσοχώνεξοχών (2cm). Με την κεραία 2600ΜΗz (Σχ. 9δ) σχηματίζονται ευκρινώς οι κυματισμοί. Ωστόσο,
παρά την απουσία στόχου, του οποίου η αντανάκλαση θα σκίαζε αυτή του χαλυβδόφυλλου,
εμφανίζεται «θόρυβος» εξαιτίας των αυτόματων ρυθμίσεων.
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(α)

(β)
(γ)
(δ)
Σχ. 9: (α) Τομή δοκιμίου με χαλυβδόφυλλο στην αντίθετη παρειά από εκείνη της σάρωσης. Σαρώνεται
κατά τη φορά του βέλους με: (β) 900ΜΗz, (γ) 1600ΜΗz, (δ) 2600ΜΗz.
5.2 Επιρροή Ηλικίας-Υγρασίας Σκυροδέματος
Για τη διερεύνηση της επιρροής της ηλικίας και υγρασίας του σκυροδέματος συγκρίνονται σαρώσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί στα δοκίμια σε διαφορετικές ηλικίες με την κεραία 1600ΜΗz.
5.2.1 Απουσία επιφανειακού πλέγματος
5.2.1.1 Σαρώσεις σε διαφορετικές ηλικίες

(α)

(β)
(γ)
(δ)
Σχ. 10: (α) Τομή δοκιμίου με 5 ράβδους οπλισμού σε κλιμακωτά βάθη. Σαρώνεται κατά τη φορά του
βέλους, σε ηλικία: (β) επτά ημερών, (γ) τριών ετών (χειροκίνητες ρυθμίσεις ίδιες με τις αυτόματες των
επτά ημερών), (δ) τριών ετών (αυτόματες ρυθμίσεις)
Στην περίπτωση όπου το σκυρόδεμα δεν έχει ωριμάσει επαρκώς, όπως στην ηλικία των επτά ημερών,
η διάκριση των περιεχομένων είναι πιο δύσκολη (Σχ. 10β). Αντιθέτως, στην ηλικία των τριών ετών
όλοι οι στόχοι εντοπίζονται εξίσου ευκρινώς είτε με τις ρυθμιζόμενες παραμέτρους που
χρησιμοποιήθηκαν στη σάρωση σε ηλικία επτά ημερών (Σχ. 10γ) είτε με αυτόματες ρυθμίσεις (Σχ.
10δ). Παρατηρείται ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία του δοκιμίου, τόσο μικρότερη η διεισδυτική
ικανότητα του οργάνου, με αποτέλεσμα την αδυναμία εντοπισμού του συνόλου των περιεχομένων του
δοκιμίου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρατήρηση αφορά δοκίμια που συντηρούνται σε συνήθεις
συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος. Η παρατήρηση αυτή αποδόθηκε στην παρουσία αυξημένης υγρασίας
κατά τις μικρές ηλικίες, που σταθεροποιήθηκε σταδιακά (εν χρόνω) σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή,
υπό το σχετικώς σταθερό κλιματικό περιβάλλον του εργαστηρίου. Η αυξημένη υγρασία φαίνεται να
απαιτεί αυξημένη τιμή διηλεκτρικής σταθεράς που εισάγεται στο σύστημα, είτε κατά την σάρωση είτε
κατά την επεξεργασία των αρχείων, για την εύρεση των σωστών βαθών. Για την εξαγωγή των ορθών
βαθών απαιτήθηκε να τεθεί τιμή διηλεκτρικής σταθεράς ίση με: 13 για ηλικία επτά ημερών και 9 για
ηλικία τριών ετών. Συνήθως, τρεις μήνες θεωρούνται επαρκές διάστημα για την ωρίμανση στοιχείων
σκυροδέματος επί του εδάφους, ενώ σε στοιχεία σε επαφή με τον αέρα το διάστημα αυτό δύναται να
είναι ακόμα μικρότερο (GSSI, 2009b). Το διάστημα που πρακτικώς μπορεί να απαιτηθεί για την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και για τη σταθεροποίηση της διηλεκτρικής σταθεράς σε μια
τελική τιμή εξαρτάται από τις συνθήκες ωρίμανσης και την υγρασία του περιβάλλοντος.
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5.2.1.2 Σαρώσεις έπειτα από διαβροχή
Σε δοκίμιο στο οποίο οι ράβδοι Φ16 έχουν διαταχθεί κλιμακωτά (Σχ. 11α), έχουν διενεργηθεί δύο
σαρώσεις με αυτόματες ρυθμίσεις, πριν και μια ώρα ύστερα από διαβροχή του δοκιμίου (Σχ. 11β,γ).
Είναι φανερό ότι η ύπαρξη υγρασίας (Σχ. 11γ) θόλωσε σημαντικά την εικόνα και αποδυνάμωσε την
ένταση του συνόλου των αντανακλάσεων, ενώ παρατηρείται και η δημιουργία γραμμικής
ψευδοαντανάκλασης σε βάθος 20cm, που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτό στόχο. Σημειώνεται ότι με
κατάλληλη μεταβολή της αντίθεσης της εικόνας (contrast) στο νωπό δοκίμιο θα μπορούσαν να
εντοπιστούν οι στόχοι που βρίσκονται εγγύτερα στην επιφάνεια, όχι όμως εκείνοι που, ευρισκόμενοι
σε μεγαλύτερο βάθος, δίνουν εξ αρχής χαμηλότερη ένταση αντανάκλασης. Σε πραγματικές
κατασκευές η συνεχής παρουσία της υγρασίας εις βάθος είναι αυτή που επηρεάζει σημαντικά, και όχι
η επιφανειακή, όπως για παράδειγμα αυτή που προκύπτει από έκθεση του στοιχείου σε βροχή μικρής
διάρκειας. Αισθητές διαφορές στη ένταση των αντανακλάσεων και στη διαμόρφωση της τιμής της
διηλεκτρικής σταθεράς θα προέκυπταν σε περιπτώσεις κατασκευών που βρίσκονται επί μακρόν ή
διαρκώς σε υγρό περιβάλλον, ώστε να μεταβληθεί σημαντικά η υγρασία τους, όπως σε υπόγεια έργα,
παραθαλάσσιες κατασκευές κ.λπ..

(γ)
(β)
(α)
Σχ. 11: (α)Τομή δοκιμίου με 5 ράβδους οπλισμού σε κλιμακωτά βάθη. Σαρώνεται κατά τη φορά του
βέλους, σε ηλικία 28 ημερών: (β) πριν τη διαβροχή (γ) έπειτα από διαβροχή
5.2.2

Ύπαρξη επιφανειακού πλέγματος

(γ)
(α)
(β)
(δ)
Σχ.12: Σαρώσεις δοκιμίου με ράβδους οπλισμού και μεταλλικούς σωλήνες διαφόρων διαμέτρων
(Σχ.2α). Σαρώνεται από την πλευρά που είναι επιφανειακώς ωπλισμένο με πλέγμα Φ8/10, σε ηλικία:
(α) 7 ημερών, (β) 14ων ημερών, (γ) τριών μηνών, (δ) τριών ετών
Εάν είναι γνωστή η παρουσία πυκνού επιφανειακού πλέγματος στην κατασκευή που πρόκειται να
σαρωθεί, τότε δεν αναμένονται σαφή αποτελέσματα σε ηλικία σκυροδέματος μικρότερη ή ίση των
τριών μηνών (Σχ. 12α,β). Στο δοκίμιο που εξετάζεται (Σχ. 2α) οι μεταλλικοί στόχοι που βρίσκονται
πίσω από το πλέγμα εντοπίζονται ευκρινώς στην ηλικία των τριών ετών (Σχ. 12δ), ενώ ορισμένες
μόνο ενδείξεις (βέλη) της ύπαρξής τους διαφαίνονται στην ηλικία των τριών μηνών (Σχ. 12γ).
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5.3 Επιρροή Παραμέτρων Καταγραφής
Για τη διερεύνηση της επιρροής των παραμέτρων καταγραφής συγκρίνονται σαρώσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί στα δοκίμια ηλικίας τριών ετών με την κεραία 1600ΜΗz.
5.3.1 Εύρος καταγραφής
Εξετάζοντας το δοκίμιο του Σχήματος 13α από την παρειά με το επιφανειακό πλέγμα Φ8/10,
διαπιστώνεται ότι οι ρυθμίσεις των παραμέτρων της σάρωσης επηρεάζουν σημαντικά τη σαφήνεια της
λαμβανόμενης εικόνας. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στη ρύθμιση της ενίσχυσης σήματος (πλήθος
σημείων ενίσχυσης και αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές), συναρτήσει πάντοτε του εύρους καταγραφής.
Η αλλαγή του εύρους καταγραφής μιας σάρωσης, χωρίς ταυτόχρονη μεταβολή των σημείων
ενίσχυσης και των πολλαπλασιαστών σήματος, οδηγεί σε διαφοροποίηση της λαμβανόμενης εικόνας.
Για παράδειγμα, στο Σχήμα 13β οι ρυθμίσεις επιτρέπουν τον εντοπισμό των στόχων, ενώ στο Σχήμα
13γ οι στόχοι είναι, γενικώς, δυσδιάκριτοι.

(α)

(β)
(γ)
Σχ. 13: (α) Τομή δοκιμίου με διάφορα υλικά, στο ίδιο βάθος. Σαρώνεται κατά τη φορά του βέλους με:
(β) εύρος καταγραφής 1.00x και 5 σημεία ενίσχυσης σήματος, (γ) εύρος καταγραφής 1.25x και ίδια
σημεία ενίσχυσης σήματος
5.3.2

Ενίσχυση σήματος

(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
Σχ.14α-ε: Σαρώσεις δοκιμίου Σχ. 8α με διάφορα υλικά, στο ίδιο βάθος. Σαρώνεται από την πλευρά
που δεν είναι επιφανειακώς ωπλισμένο, με διαφορετικές ρυθμίσεις ενίσχυσης σήματος (Πίν.2)
Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις της ενίσχυσης σήματος επιφέρουν εμφανείς τροποποιήσεις στις
πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τις σαρώσεις. Στο δοκίμιο του Σχήματος 8α
πραγματοποιήθηκαν πέντε σαρώσεις (Σχ.14α-ε) τεσσάρων σημείων ενίσχυσης σήματος με το ίδιο
εύρος καταγραφής και διαφορετικές τιμές των πολλαπλασιαστών του σήματος στα αντίστοιχα σημεία
(βλ Πίν.2) για τη διαπίστωση της διαφοροποίησης της λαμβανόμενης εικόνας. Παρατηρείται ότι στις
σαρώσεις όπου οι τιμές των πολλαπλασιαστών δύο διαδοχικών σημείων διαφέρουν σημαντικά
(περισσότερο από 15 μονάδες), στη στάθμη του δεύτερου από αυτά τα σημεία σχηματίζεται μια
στρωματοειδής αντανάκλαση (βέλη) που καταλαμβάνει όλη την έκταση του οριζόντιου άξονα και δεν
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αντιπροσωπεύει πραγματικό στόχο (GSSI, 2009b). Κατά τις σαρώσεις οφείλει να τηρείται μια ομαλή
μετάβαση των τιμών των πολλαπλασιαστών για την αποφυγή δημιουργίας ψευδοαντανακλάσεων, ενώ
για την άμβλυνση της έντασης της ανεπιθύμητης αντανάκλασης που δυσχεραίνει την ερμηνεία της
σάρωσης είναι απαραίτητη η επεξεργασία στο κατάλληλο λογισμικό. Κατά την επεξεργασία αυτή, ο
χρήστης δύναται να χωρίσει σε όσα ίσα μέρη επιλέξει την εγκάρσια διάσταση του αρχείου, θέτοντας
τον απαραίτητο αριθμό σημείων. Η παρουσία του παλμογράφου, που είναι η γραφική παράσταση της
έντασης της αντανάκλασης σε σχέση με το βάθος σε όρους μήκους ή χρόνου, βοηθά στην αντίληψη
της στάθμης όπου αντιστοιχεί κάθε σημείο. Συνήθως ενισχύεται μια περιοχή της εικόνας και
αποδυναμώνεται μια άλλη, με σκοπό να αναγνωριστούν οι πιο ασαφείς σχηματισμοί.
Πίνακας 2: Τιμές πολλαπλασιαστών ενίσχυσης σήματος των σαρώσεων
Σάρωση Σχήματος 14
Τιμές πολλαπλασιαστών ενίσχυσης σήματος*
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

-20,0,20,40
-20,-15,-10,40
-20,-15,20,40
-20,10,25,40
-10,0,15,30

*το αρνητικό πρόσημο ερμηνεύεται ως αποδυνάμωση (αντί ενίσχυσης) του σήματος και εφαρμόζεται συνήθως στα πρώτα
σημεία, με σκοπό την εξασθένιση της αντανάκλασης των επιφανειακών στόχων και την ανάδειξη στόχων που βρίσκονται σε
μεγαλύτερο βάθος

5.3.3

Αριθμός σαρώσεων ανά μονάδα μήκους

(α)
(β)

(γ1)

(γ2)
Σχ. 15: (α) Τομή δοκιμίου με εγκιβωτισμένες ράβδους οπλισμού και μεταλλικούς σωλήνες
διαφόρων διαμέτρων. Σαρώνεται κατά τη φορά του βέλους με διαφορετικό αριθμό σαρώσεων ανά
μονάδα μήκους: (β) 400 scans/meter, (γ1) 200 scans/meter, όπου η απεικόνιση έχει υποδιπλάσια
οριζόντια διάσταση, (γ2) Απεικόνιση γ1 με εκ των υστέρων αλλαγή οριζόντιας κλίμακας
Σαρώνοντας το δοκίμιο του Σχήματος 15α από την πλευρά όπου συναντάται επιφανειακό πλέγμα, η
δυνατότητα διάκρισης διαφορών ανάμεσα στους στόχους εμποδίζεται σημαντικά. Ωστόσο, είναι
εμφανείς οι αντανακλάσεις των περιεχόμενων ράβδων. Χρησιμοποιείται διαφορετική τιμή αριθμού
σαρώσεων ανά μονάδα μήκους, προκειμένου να διαπιστωθούν οι μεταβολές στην εικόνα. Η
παράμετρος αντικατοπτρίζει το ρυθμό συλλογής πληροφοριών και καθορίζει συνακόλουθα την
οριζόντια διάσταση της καταγραφής. Όσο περισσότερες σαρώσεις ανά μονάδα μήκους επιλέγονται,
τόσο πιο ευρείες υπερβολές σχηματίζονται (Σχ.15β). Παρατηρείται ότι, θέτοντας μικρότερη τιμή στην
παράμετρο αυτή, δυσχεραίνεται ο εντοπισμός στόχων (Σχ.15γ1). Μεταβάλλοντας την οριζόντια
κλίμακα στην ήδη αποθηκευμένη απεικόνιση, παρατηρούμε ότι η εικόνα της εσωτερικής κατάστασης
που λαμβάνουμε δεν είναι εξίσου λεπτομερής και η αποτίμησή της είναι πιο δυσχερής (Σχ.15γ2).
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6. Συμπεράσματα
Ζητούμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου του
ραντάρ σε δοκίμια σκυροδέματος με εγκιβωτισμένα διαφορετικά υλικά που παρασκευάστηκαν και
συντηρήθηκαν υπό ελεγχόμενες συνθήκες και η ανάπτυξη συμπερασμάτων αναφορικά με την ορθή
εφαρμογή της μεθόδου.
Αναφορικά με τον εντοπισμό περιεχόμενων στόχων, παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα της εκάστοτε
κεραίας επιδρά σημαντικά στην αναγνώριση της εσωτερικής κατάστασης του υπό μελέτη στοιχείου.
Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα, τόσο πιο λεπτομερώς αποτυπώνονται οι εγκιβωτισμένοι στόχοι. Η
ακρίβεια με την οποία αποδίδονται οι στόχοι στον κατακόρυφο άξονα είναι ανάλογη της συχνότητας
της κεραίας και εξαρτάται από το πάχος του εξεταζόμενου στοιχείου. Περισσότερες πληροφορίες
αποκτώνται όταν η διερεύνηση πραγματοποιείται συνδυαστικά με κεραίες διαφορετικών συχνοτήτων.
Η μέθοδος του ραντάρ δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της διαμέτρου ράβδων οπλισμού, καθώς
στόχοι με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος της χρησιμοποιούμενης κεραίας εμφανίζονται ως
σημειακοί. Συνιστάται ο συνδυασμός της μεθόδου με άλλες, μη ή ελάχιστα καταστροφικές, για την
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ένταση της αντανάκλασης αυξάνεται με τη μείωση του
βάθους εγκιβωτισμού του στόχου στον οποίο αντιστοιχεί. Η μεγάλη ένταση αντανακλάσεων
επιφανειακού πλέγματος καθιστά εν γένει δυσχερή την αναγνώριση στόχων σε μεγαλύτερο βάθος.
Ωστόσο, και η ύπαρξη μη μεταλλικών στόχων με σημαντική διαφορά στη διηλεκτρική τους σταθερά
συγκριτικά με αυτή του μέσου διάδοσης (εν προκειμένω του σκυροδέματος) δύναται να επιφέρει τη
σκίαση βαθύτερων στόχων, για αυτό προτείνεται η σάρωση σε δύο κάθετες διευθύνσεις όταν αυτό
είναι εφικτό. Υλικά με παρεμφερή διηλεκτρική σταθερά με αυτή του περιβάλλοντος σκυροδέματος
είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα εξαιτίας της χαμηλής αντανάκλασης στη διεπιφάνεια.
Σε ό,τι αφορά την ηλικία και την υγρασία του σκυροδέματος, διαπιστώθηκε ότι όσο μικρότερη η
ηλικία και όσο μεγαλύτερη η υγρασία των δοκιμίων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος που
εξετάστηκαν, τόσο μεγαλύτερη η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς που απαιτήθηκε για την εξαγωγή
σωστών βαθών. Η τιμή στην οποία σταθεροποιήθηκε η διηλεκτρική σταθερά ισούται με 9 και
διαφέρει από αυτή του συμβατικού σκυροδέματος που συνήθως ισούται με 6.25. Υπό συνθήκες ξηρού
περιβάλλοντος, με την αύξηση της ηλικίας του σκυροδέματος η διεισδυτική ικανότητα του ραντάρ
αυξάνεται και βελτιώνεται η ευκρίνεια της λαμβανόμενης εικόνας. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η
παρουσία επιφανειακού πλέγματος οπλισμού επιτείνει τη σκίαση στόχων κείμενων πίσω από αυτό.
Σχετικά με τις ρυθμίσεις καταγραφής, για την παράμετρο της ενίσχυσης σήματος συνιστάται η
αποδυνάμωση της έντασης των αντανακλάσεων των στόχων που βρίσκονται σε μικρό βάθος και η
ενίσχυση αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο, με σκοπό την πιο ευχερή διάκριση των τελευταίων.
Οι τιμές των πολλαπλασιαστών των διαδοχικών σημείων οφείλουν να μη διαφέρουν σημαντικά, για
την αποφυγή του φαινομένου της εμφάνισης ψευδοαντανακλάσεων. Η ρύθμιση της παραμέτρου του
εύρους καταγραφής είναι συνυφασμένη με αυτή της ενίσχυσης σήματος και η μεταβολή της μίας εκ
των δύο παραμέτρων χωρίς ταυτόχρονη, κατάλληλη αλλαγή της δεύτερης διαφοροποιεί σημαντικά τη
λαμβανόμενη εικόνα. Τέλος, προτείνεται ο ορισμός υψηλής τιμής (200) αριθμού σαρώσεων ανά
μονάδα μήκους, καθώς μικρή τιμή της παραμέτρου έχει ως αποτέλεσμα την αδρομερή απεικόνιση της
εσωτερικής κατάστασης του εξεταζόμενου στοιχείου.
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