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Πρόλογος
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Μηχανικής, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης τη
χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2009-Οκτώβριος 2014. Το αντικείμενο της
διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε είναι ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος-ΜΚΕ και η
ανίχνευση βλαβών σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος, με την χρήση πιεζοηλεκτρικών
αισθητήριων συσκευών. Οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες ενσωματώνονται στο νωπό
σκυρόδεμα από τις πρώτες ώρες μετά τη σκυροδέτηση και παρακολουθούν την
δομική ακεραιότητας μιας κατασκευής από τα πρώτα στάδια δόμησης έως και το
σύνολο του χρόνου ζωή της. Δεδομένου ότι οι ενσωματωμένοι πιεζοηλεκτρικοί
αισθητήρες

λειτουργούν

ως

τμήμα

της

μικροδομής

του

σκυροδέματος,

χαρακτηρίζονται ως «ευφυή» αδρανή υλικά. Δηλαδή, ως συστατικά του
σκυροδέματος τα οποία δεν αντιδρούν χημικά με τα υπόλοιπα συστατικά και
παράλληλα «αντιλαμβάνονται» τις οποίες μεταβολές λαμβάνουν χώρα στη μηχανική
συμπεριφορά του υπό μελέτη δομικού συστήματος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν
καθοριστικά στην επιστημονική και ερευνητική καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της
παρούσας διατριβής. Δικαιωματικά ο πρώτος άνθρωπος στο οποίο οφείλω τις
ευχαριστίες και την εκτίμηση μου, είναι ο Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Πολυτεχνείου Κρήτης, Κώστας Προβιδάκης, ο οποίος είναι και ο επιβλέπων
καθηγητής της διδακτορικής διατριβής. Η επιλογή του θέματος, η διάρθρωση της
ερευνητικής διαδικασίας και η επιστημονική του καθοδήγηση, υπήρξε καθοριστική
τόσο στην εκπόνηση της διατριβής όσο και στην καινοτομία που προέκυψε.
Επιπλέον, ως δάσκαλος μου δίδαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η
επιστημονική σκέψη αποκρυσταλλώνεται σε τεχνολογικές εφαρμογές, με σκοπό την
αντιμετώπιση των πραγματικών τεχνικών αναγκών.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Κωνσταντίνο Μεσκούρη,
Καθηγητή του RWTH (Πανεπιστήμιο Άαχεν, Γερμανία) και Γιάννη Τσομπανάκη,
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Αναπληρωτή Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τη συμμετοχή τους στην
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και για το χρόνο που διέθεσαν για την
ανάγνωση και τη διόρθωση της παρούσας διατριβής.
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Σταυρουλάκη Γεώργιο,
Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καραγιάννη Χρήστο, Καθηγητή του
Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου

Θράκης,

Κωνσταντίνο

Χαλιορή,

Αναπληρωτή

Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την κυρία Σταυρουλάκη
Μαρία, Επίκουρο Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τη συμμετοχή τους
στην επταμελή εξεταστική επιτροπή της παρούσας διατριβής. Στη Μαρία
Σταυρουλάκη θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου, για τη γενικότερη
επιστημονική διαπαιδαγώγηση που μου πρόσφερε, κατά τη διάρκεια των συνολικών
μεταπτυχιακών μου σπουδών.
Ευχαριστίες επίσης στους ανθρώπους του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης
Μηχανικής και πιο συγκεκριμένα:
 Στον Αντώνη Σταμαθιουδάκη, μέλος ΕΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την
συμβολή του στη παρασκευή τμημάτων των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων
στο μηχανουργείο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς και
για τις διευκολύνσεις που μου προσέφερε όταν ο χρόνος μου ήταν πολύ
περιορισμένος λόγω διδακτορικού.
 Το Γιάννη Καντηλιεράκη, μέλος ΕΤΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατ’
αρχήν για την ηθική υποστήριξη, την ενθάρρυνση που μου έδωσε σε πολλά
ζητήματα και τέλος για τις διευκολύνσεις που μου προσέφερε όταν ο χρόνος
μου ήταν πολύ περιορισμένος λόγω διδακτορικού.
 Τη φίλη και συνάδελφο Μαριστέλλα Βουτετάκη, Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου
Κρήτης, για τη πρακτική βοήθεια που μου προσέφερε στην αρχή των
διδακτορικών μου σπουδών πάνω στα πιεζοηλεκτρικά υλικά, τις ουσιαστικές
και πολύωρες συζητήσεις που είχαμε πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και
τέλος για την πολύ μεγάλη ηθική συμπαράσταση.
 Τους φίλους και συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές του εργαστηρίου Σταύρο Τσιστράκη, Ιωάννα Τζαβάρα και Καλλιόπη
Στεφανάκη, για τη βοήθεια που μου προσέφεραν στις σκυροδετήσεις των
δομικών στοιχείων που χρησιμοποίησα.
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Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ και την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου
και την οικογένεια μου, για τη συνολική υποστήριξη που μου παρείχαν όσα χρόνια
σπούδαζα.
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Περίληψη

Περίληψη
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη χρήση των πιεζοηλεκτρικών
υλικών στο μη καταστροφικό έλεγχο του σκυροδέματος και ειδικότερα τη
δυνατότητα εφαρμογής τους σε διαδικασίες ανίχνευσης μηχανικών βλαβών σε δομικά
στοιχεία. Επιπλέον διερευνάται η εφαρμογή των πιεζοηλεκτρικών υλικών στην
παρακολούθηση των μεταβολών της μηχανικής συμπεριφοράς του πρώιμου
σκυροδέματος. Λόγω της ανάγκης ελέγχου του σκυροδέματος από τα πρώτα στάδια
παρασκευής του, μια από τις θεμελιώδεις στοχεύσεις της παρούσας διατριβής είναι ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξη διατάξεων-συσκευών παρακολούθησης με βάση τα
πιεζοηλεκτρικά υλικά, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εμφύτευσης στη μάζα του
σκυροδέματος. Δεδομένου ότι οι αισθητήριες πιεζοηλεκτρικές συσκευές μετά την
ενσωμάτωση τους λειτουργούν μηχανικά ως τμήμα της μικροδομής του
σκυροδέματος,

ονομάζονται

«ευφυή»

πιεζοηλεκτρικά

αδρανή.

Το

κύριο

πιεζοηλεκτρικό υλικό που αξιοποιήθηκε για τις εφαρμογές που αναλύονται, είναι ο
Μόλυβδός-Οξείδιο του Τιτανίου/Ζιρκονίου το οποίο συναντάται στη διεθνή
βιβλιογραφία με το αρκτικόλεξο PZT (Lead Zirconate Titanate).
Στο πεδίο της θεωρητικής ανάλυσης διερευνώνται οι φυσικές αρχές που διέπουν
το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, οι καταστατικοί νόμοι που το περιγράφουν
μαθηματικά και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν μηχανικά τα πιεζοηλεκτρικά
υλικά, με τις υπό παρακολούθηση κατασκευές στις οποίες έχουν εμφυτευθεί. Τα
ηλεκτρικά μεγέθη παρατήρησης που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες διεργασίες είναι
η Ηλεκτρο-Μηχανική Αγωγιμότητα και η Ηλεκτρο-Μηχανική Εμπέδηση του
πιεζοηλεκτρικού υλικού. Τα αντίστοιχα μηχανικά μεγέθη είναι η Μηχανική
Εμπέδηση, τόσο της κατασκευής όσο και του PZT,και η Δυναμική Δυσκαμψία. Το
σύνολο της πειραματικής και θεωρητικής ανάλυσης λαμβάνει χώρα στο πεδίο των
συχνοτήτων, με τη καταγραφή ή τον αναλυτικό προσδιορισμό των φασμάτων
απόκρισης των παραπάνω μεγεθών. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής
αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο αναλυτικό μοντέλο το οποίο περιγράφει τη φασματική
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απόκριση της Μηχανικής Εμπέδησης του σκυροδέματος και στηρίζεται στη
αλληλεπίδραση του υπό παρακολούθηση δομικού στοιχείου με τα διατμητικά κύματα
που παράγονται από το εμφυτευμένο PZT.
Η κύρια τεχνική που εφαρμόστηκε για τη παρακολούθηση της δομικής
ακεραιότητας του σκυροδέματος είναι η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής
Εμπέδησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στη συγκριτική ανάλυση μεταξύ
ενός φάσματος απόκρισης αναφοράς το οποίο περιγράφει τη κατάσταση της δομικά
«υγιούς» κατασκευής και ενός φάσματος απόκρισης που αναφέρεται σε μια
κατασκευή με μηχανικές βλάβες ή διαφοροποιημένες μηχανικές ιδιότητες. Στα
πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε μια καινοτόμα μέθοδος συγκριτικής
ανάλυσης η οποία στηρίζεται στο στατιστικό έλεγχο των διαφορών που εμφανίζουν
μεταξύ τους τα φάσματα αναφοράς και τα φάσματα απόκρισης μιας κατασκευής με
μηχανικές βλάβες. Ο στατιστικός έλεγχος των διαφορών υλοποιείται, με τον
προσδιορισμό των ορίων εμπιστοσύνης μέσα στα οποία θα πρέπει να κινούνται οι
όποιες διαφοροποιήσεις εμφανίζονται μεταξύ διαδοχικών καταγραφών των
φασμάτων απόκρισης της δομικά «υγιούς» κατασκευής.
Τα όρια εμπιστοσύνης προσδιορίζονται με βάση τη στατιστική ανάλυση των
υπολοίπων (Residuals) μιας συναρτήσεως μεταφοράς, η οποία προσομοιώνει την
απόκριση της «υγιούς» κατασκευής. Οι στατιστικές κατατομές που χρησιμοποιούνται
είναι η Κανονική Κατανομή και η Γενικευμένη Κατανομή των Ακραίων Τιμών
(Generalized Extreme Values). Ως μέγεθος που εκφράζει αφενός μεν την ύπαρξη ή
όχι μιας βλάβης και αφετέρου δε τη σοβαρότητα της βλάβης, ορίζεται ο αριθμός των
υπολοίπων που θέτονται εκτός των ορίων στατιστικού ελέγχου σε κάθε περίπτωση
ανάλυσης. Η αξιολόγηση της παραπάνω μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε με την
αριθμητική προσομοίωση συζευγμένων Ηλεκτρο-Μηχανικών Συστημάτων δομικών
στοιχείων σκυροδέματος και επιθεμάτων PZT, με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων
Στοιχείων.
Οι συναρτήσεις μεταφοράς της δομικά άρτιας ή «υγιούς» κατασκευής
προκύπτουν από τη προσομοίωση της μηχανικής ή της ηλεκτρικής απόκρισης ενός
Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος. Για την προσομοίωση αξιοποιήθηκε το πακέτο
εργαλείων ταυτοποίησης δυναμικών συστημάτων σε περιβάλλον MATLAB,
FDIDENT,καθώς και δύο προτεινόμενες στα πλαίσια της παρούσας διατριβής
μεθοδολογίες. Η πρώτη προτεινόμενη μέθοδος στηρίζεται στη προσέγγιση της
μηχανικής ή της ηλεκτρικής εμπέδησης ενός Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος με τη
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χρήση ρητών πολυωνυμικών συναρτήσεων της γωνιακής συχνότητας. Η δεύτερη
μεθοδολογία στηρίζεται στον αναλυτικό προσδιορισμό της μηχανικής εμπέδησης
ενός ισοδύναμου με την πραγματική κατασκευή, διακριτού πολυβάθμιου δυναμικού
συστήματος.
Σχετικά

με

την

ενόργανη

παρακολούθηση

των

δομικών

συστημάτων

σκυροδέματος τα οποία φέρουν τα «ευφυή» πιεζοηλεκτρικά αδρανή, αναπτύχθηκε
ένα πρωτότυπο ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης καταγραφής της ΗλεκτροΜηχανικής Εμπέδησης, το οποίο ενσωματώνει το χαμηλού κόστους τυπωμένο
κύκλωμα μέτρησης της ηλεκτρικής εμπέδησης, AD5933 EB και ένα πρωτότυπο
«ευφυές» αδρανές με βάση το Teflon. Επιπλέον το συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιεί
την ασύρματή τεχνολογία για τη μεταφορά δεδομένων από το τυπωμένο κύκλωμα
μέτρησης της ηλεκτρικής εμπέδησης AD5933 ΕΒ, σε ένα υπολογιστή διαχείρισης και
δίνει τη δυνατότητα της αυτόματης καταχώρησης των μετρήσεων σε μια κατάλληλα
διαμορφωμένη βάση δεδομένων. Σημαντική καινοτομία της παρούσας εφαρμογής
αποτελεί το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στον οποιοδήποτε χρήστη έχει
δικαιώματα στη βάση δεδομένων, να συνδέεται απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου σε
αυτή και να ανακτά τις μετρήσεις της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης, σε συνδυασμό με τη στατιστική
ανάλυση των καταγραφόμενων φασμάτων απόκρισης και την αξιοποίηση του
πρωτότυπου ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, εφαρμόστηκαν σε μια σειρά
περιπτώσεων μη καταστροφικού ελέγχου δομικών στοιχείων σκυροδέματος. Οι
εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής είναι α) η
παρακολούθηση της ανάπτυξης της δυσκαμψίας και της ωρίμανσης του πρώιμου
σκυροδέματος τις πρώτες 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση, β) η ανίχνευση βλαβών σε
ένα κυβικό δοκίμιο σκυροδέματος το οποίο εξωθείται σταδιακά στην αστοχία μέσω
θλιπτικής αξονικής καταπόνησης και γ) η ανίχνευση βλαβών σε ένα δοκίμιο δοκό
σκυροδέματος, το οποίο εξωθείται σταδιακά στην αστοχία μέσω καμπτικής
καταπόνησης.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαπιστώθηκε, ότι οι πιεζοηλεκτρικοί
αισθητήρες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στη παρακολούθηση της
ενυδάτωσης και ωρίμανσης του πρώιμου σκυροδέματος και την ανίχνευση
μηχανικών βλαβών σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος. Λόγω της υψηλής δυσκαμψίας
και της μεγάλης απόσβεσης που επιδεικνύει το σκυρόδεμα, η εμφύτευση των
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πιεζοηλεκτρικών υλικών με τη μορφή «ευφυών» αδρανών στη μάζα του
σκυροδέματος, βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα διείσδυσης των μηχανικών
κυμάτων στη μάζα του σκυροδέματος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την περιοχή σάρωσης
και ελέγχου σε ένα δομικό στοιχείο. Τέλος αποδείχτηκε, ότι η ανάπτυξη του
ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης σε βάση δεδομένων της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματική
διαχείριση και αξιολόγηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν, κατά τη
παρακολούθηση μιας κατασκευής.
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Abstract
The present PhD thesis deals with the application of piezoelectric materials in nondestructive testing of concrete, and in particular, with their applicability in damage
detection of structural elements. Moreover, the application of piezoelectric materials
in monitoring of early age concrete mechanical behavior is investigated. Due to the
need for continuous gathering of information regarding the condition of concrete
structural members from the first stages of their construction, one of the main aims of
the present research is the design and development of monitoring devices based on
piezoelectric materials, which are embedded to concrete mass. Since the piezoelectric
sensing devices after embedding are mechanically considered as part of concrete’s
microstructure, they can be characterized as “smart” piezoelectric aggregates. The
basic piezoelectric material that has been utilized in the examined applications is
Lead-Zirconium/Titanium Oxide, which is referred in related literature as PZT (Lead
Zirconate Titanate).
In terms of theoretical analysis, the physical principles that govern the
piezoelectric effect have been implemented. For this purpose, the constitutive laws
which are describing the electromechanical behavior of PZTs as well as the
mechanical interaction among piezoelectric and concrete materials have been
thoroughly investigated. The electrical quantities which are involved in PZT’s
electromechanical behavior are the Electro-Mechanical Admittance and the ElectroMechanical Impedance. The corresponding mechanical quantities are the Mechanical
Impedance, both of the concrete and PZT, and the Dynamic Stiffness. Both the
experimental and the theoretical analyses are performed in the frequency domain, by
measuring or analytically calculating the response spectra of the aforementioned
quantities. For this purpose, a novel analytical model has been developed herein, for
obtaining the spectral response of concrete's Mechanical Impedance, which is based
on the interaction of the monitored concrete structure with the shear waves generated
by the embedded PZT.
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The main technique that has been employed to monitor the structural integrity of
the concrete is the method of Electro-Mechanical Impedance. This method is based on
a comparative analysis between a reference response spectrum which corresponds to
the state of the “healthy” structure and a spectrum associated with the state in which
the structure is subjected to damages and/or degraded mechanical properties. In the
context of this thesis a novel method for performing the aforementioned comparative
analysis has been developed, which is based on the statistical control of changes that
occur between the reference and the response spectrum of a structure which
experiences mechanical failures.
Statistical control of the changes is implemented by identifying the confidence
limits, within which every difference that occurs in the recorded spectra of the
undamaged concrete structure must be confined. These confidence limits are
calculated from the statistical analysis of the residual values of a suitable transfer
function which describes the electromechanical response of the undamaged structure.
The statistical distributions which are implemented for the confidence limits
calculations are the Normal Distribution and the Generalized Extreme Value
Distribution. To assess both the existence and the severity of any damage, the number
of residual values that are set outside the range of statistical control (the so-called
Outliers) for each analysis is used. The evaluation of the proposed statistic
methodology, has been performed via finite element numerical simulations of coupled
electromechanical systems which consist of the concrete structural member (damaged
and undamaged) and embedded PZT patches.
Transfer functions of the undamaged structure are calculated from the simulation
of the mechanical or the electrical response of the Electro-Mechanical system. For the
simulation of Electro-Mechanical Systems a commercial MATLAB toolbox, i.e.,
FDIDENT, has been utilized that is focused in frequency domain dynamic system
identification. In addition, two novel techniques have been introduced in the context
of the present investigation. The first proposed method is based on the mechanical or
electrical impedance of an Electro-Mechanical System, adopting rational polynomial
functions of the angular frequency. The second method is based on the analytic
approximation of the mechanical impedance which corresponds to a simplified multidegree of freedom dynamic system which is equivalent to the real “healthy” structure.
Regarding the instrumental monitoring of concrete structural systems using
“smart” piezoelectric aggregates, a cost-effective prototype integrated system has
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been developed for the automatic recording of Electro-Mechanical Impedance at
regular time intervals. This system includes a low-cost electronic board, referred as
AD5933 EB (Evaluation Board), and a prototype Teflon based “smart” piezoelectric
aggregate. Moreover, this system utilizes wireless technology to transfer data from the
AD5933 EB to a client computer and enables the assembly of the impedance
measurements in a suitably designed database. The main contribution of the proposed
system is that it enables every user that has access rights in the database, to be
connected remotely via internet and to extract, via properly scripted queries, the
desired Electro-Mechanical Impedance measurements for real-time structural integrity
assessment and post-processing.
The method of the Electro-Mechanical Impedance in conjunction with the
statistical analysis performed on the recorded response spectra using the integrated
prototype recording system, have been implemented in a number of characteristic
tests of structural concrete elements. More specifically, the applications that have
been examined within the present doctoral study are the following: a) monitoring of
stiffness and strength development of the early age concrete, from the 3 first hours
after casting until the age of 28 days, b) detection of damages in a cubic concrete
specimen that is gradually led to failure via a compressive axial loading, and c)
detection of damages in a concrete beam specimen that is gradually led to failure
through a three-point bending loading.
Based the results which were obtained, it can be concluded that piezoelectric
sensors can be successfully adopted in monitoring hydration and curing processes of
early age concrete. Moreover, it has been showed that piezoelectric materials can be
effectively implemented in structural health monitoring and damage detection of
concrete elements. Due to high stiffness and high damping exhibited by concrete, the
embedding of piezoelectric material in form of "smart" aggregates in concrete mass
improves significantly the spreading of mechanical waves, while it also increase the
available scanning area in a structural element. Finally, it is proven, that the
development of an integrated system for recording and storing Electro-Mechanical
Impedance spectra in a database, contributes significantly to the effective
management and usage of the large volume of data, which are collected during
monitoring of a structure.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή – Επισκόπηση Διατριβής

1.1.

Δομική ακεραιότητα των κατασκευών

Οι κατασκευές σε κάθε περίοδο της ιστορίας του ανθρώπου αποτελούσαν
αναπόσπαστο κομμάτι της διαβίωσης του, της εργασίας του και των πάσης φύσεως
οικονομικών και κοινωνικών του δραστηριοτήτων. Από τις πιο απλές κατασκευές που
εφηύρε ο πρωτόγονος άνθρωπος προκειμένου να μπορέσει να κυνηγήσει ή να
πολεμήσει διασφαλίζοντας την επιβίωση του, μέχρι την υλοποίηση των σύγχρονων
υπέρ-κατασκευών, ο κύριος στόχος του ανθρώπου ήταν να θεραπεύσει όσο το
δυνατόν ασφαλέστερα και πληρέστερα τις ανάγκες του, με την ορθολογικότερη
δυνατή χρήση των πόρων που διέθετε (οικονομία πόρων).
Η επιστήμη της μηχανικής των κατασκευών και των υλικών γεννήθηκε και
συνέχισε να αναπτύσσεται προκειμένου να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους.
Μέσα από τη συστηματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς των δομικών υλικών
και των τρόπων διαμόρφωσης λειτουργικών δομικών συστημάτων, έδωσε τα
τεχνολογικά και επιστημονικά εργαλεία προκειμένου σε κάθε περίπτωση να είναι
δυνατός ο βέλτιστος σχεδιασμός. Δηλαδή μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες
μεθοδολογίες να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός μεταξύ της
ασφάλειας, της πληρότητας και της οικονομίας των διαθέσιμων πόρων, ώστε μια
κατασκευή να είναι άρτια.
O όρος Δομική Ακεραιότητα (Structural Integrity) ή Δομική «Υγεία» (Structural
Health) μιας κατασκευής περιγράφει την ικανότητα της να ανταπεξέλθει στις ανάγκες
για τις οποίες σχεδιάστηκε. Στο πεδίο της μηχανικής η δομική ακεραιότητα μιας
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κατασκευής, μπορεί να εξειδικευτεί στην ικανότητα της να παραλαμβάνει κατά τη
λειτουργίας της με ασφάλεια, όλα εκείνα τα μηχανικά φορτία, στατικά και δυναμικά,
για τα οποία σχεδιάστηκε.
Δεδομένης της ευρύτητας που παρουσιάζουν ως προς τη δομική πολυπλοκότητα
οι κατασκευές, η δομική ακεραιότητα αποτελεί μια πολυπαραμετρική ιδιότητα η
οποία συνίσταται από ένα σύνολο α) μηχανικών, β) φυσικών και γ) κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά καλούνται Δομικά Χαρακτηριστικά,
επηρεάζουν με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας το καθένα την συνολική μηχανική
συμπεριφορά της κατασκευής και είναι επιβεβλημένο να συμμορφώνονται με τις
κατά περίπτωση προδιαγραφές που καθορίζουν τη ασφαλή και αυτοτελή λειτουργία
της κατασκευής. Στο πεδίο των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών
εντάσσονται ιδιότητες όπως π.χ. η πυκνότητα, η θερμική αγωγιμότητα, η υδραυλική
αγωγιμότητα, ο συντελεστής θερμικής διαστολής, οι μηχανικές αντοχές (σε θλίψη,
εφελκυσμό, διάτμηση) και οι μηχανικές ιδιότητες (μέτρο ελαστικότητας, λόγος
Poisson, κ.α.) των υλικών που αποτελούν το υπό μελέτη δομικό σύστημα.
Όσον αφορά τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζονται στη
γεωμετρία και το σχεδιασμό τόσο του συνόλου της κατασκευής όσο και των
επιμέρους δομικών στοιχείων που τη συνθέτουν. Πιο συγκεκριμένα, μείζονος
σημασίας κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αποτελούν η διαδικασία παρασκευής των
δομικών στοιχείων από συγκεκριμένα υλικά, η διάταξη των δομικών στοιχείων στο
χώρο που ορίζει ο όγκος της κατασκευής, ο τρόπος και τα υλικά σύνδεσης των
δομικών στοιχείων μεταξύ τους και τέλος η θεμελίωση τους στο χώρο λειτουργίας
τους.
Η έννοια της δομικής ακεραιότητας σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες
αξιολόγησης της αρτιότητας μιας κατασκευής, δηλαδή με την ανίχνευση και τον
εντοπισμό πιθανών βλαβών ή ατελειών. Ως ατέλεια χαρακτηρίζεται η μη
συμμόρφωση κάποιου δομικού χαρακτηριστικού με τις προδιαγραφές και τους
κανόνες διαμόρφωσης του δομικού συστήματος. Οι ατέλειες δύναται να προκληθούν
σε μια κατασκευή α) από τη χρήση ακατάλληλων υλικών ως προς τις απαιτήσεις
λειτουργίας του δομικού συστήματος, β) από τη χρήση υλικών των οποίων οι φυσικομηχανικές ιδιότητες δε συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ποιότητας και
γ) λόγω του εσφαλμένου ή/και ελλιπούς σχεδιασμού του δομικού συστήματος. Οι
ατέλειες συνήθως προκαλούνται κατά τα στάδια δόμησης μιας κατασκευής και
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ανάλογα με την έκταση και τη σημαντικότητα τους είναι δυνατό να επηρεάσουν είτε
κατά μέρος είτε συνολικά τη λειτουργία του.
Ως βλάβη χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε μεταβολή στα δομικά χαρακτηριστικά
μιας υφιστάμενης κατασκευής, η οποία τα απομακρύνει από τα επιτρεπτά όρια
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Τέτοιου είδους μεταβολές προκαλούν την
απώλεια μέρους της απαιτούμενης λειτουργικότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις
εάν δεν επιτευχθεί ο έγκαιρος εντοπισμός και επιδιόρθωση τους οδηγούν σε ολική
απώλεια λειτουργικότητας. Η διαφορά μεταξύ βλάβης και ατέλειας εντοπίζεται στο
γεγονός ότι συνήθως οι βλάβες προκαλούνται κατά τη λειτουργία του δομικού
συστήματος. Οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι εξαναγκάζουν το δομικό
σύστημα να ανταποκριθεί σε συνθήκες καταπόνησης που υπερβαίνουν τα
επιτρεπόμενα βάση σχεδιασμού όρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
αστοχιών τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο αρτιότητας του φέροντος
οργανισμού. Βλάβες επίσης είναι δυνατό να προκληθούν ακόμη και στις περιπτώσεις
που ναι μεν η κατασκευή λειτουργεί εντός των επιτρεπόμενων ορίων, αλλά λόγω
ύπαρξης ατελειών η μηχανική της απόκριση δεν είναι η αναμενόμενη.
1.1.1.

Μηχανικές Βλάβες και απώλεια αντοχής

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έννοια της δομικής ακεραιότητας στο τεχνικό πεδίο της
μηχανικής των κατασκευών και των υλικών, επικεντρώνεται στην ικανότητα του
φέροντος οργανισμού ενός δομικού συστήματος να παραλαμβάνει με ασφάλεια όλα
εκείνα τα μηχανικά φορτία που προβλέπεται να ασκηθούν σε αυτό. Η ικανότητα αυτή
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντοχή των υλικών που το συνιστούν, τη
διαμόρφωση και το σχεδιασμό του, καθώς και με τους παράγοντες που επηρεάζουν
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη μεταβολή στη αντοχή
των υλικών ή τη διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού, η οποία επιδεινώνει τη
δομική ακεραιότητα της κατασκευής και επιδρά αρνητικά στη συνολική μηχανική
αντοχή της, χαρακτηρίζεται ως Μηχανική Βλάβη. Η εμφάνιση μηχανικών βλαβών
δεν σημαίνει αυτόματα την ολική απώλεια λειτουργικότητας της κατασκευής.
Ωστόσο ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της, εάν δεν εντοπιστεί και
επιδιορθωθεί έγκαιρα είναι δυνατό να οδηγήσει σταδιακά στη πλήρη απώλεια
αντοχών του δομικού συστήματος και πολλές φορές στην κατάρρευση του.
Οι μηχανικές βλάβες κατηγοριοποιούνται α) σε εκείνες που σχετίζονται με την
απομείωση των μηχανικών αντοχών των δομικών υλικών, β) σε εκείνες που
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σχετίζονται με τη διάρρηξη της δομικής συνέχειας στην έκταση ενός δομικού
στοιχείου και γ) σε εκείνες που αφορούν τη διάρρηξη της δομικής συνέχειας σε
επίπεδο φέροντος οργανισμού. Τα αίτια που προκαλούν την μείωση της αντοχής των
δομικών υλικών, εντοπίζονται κυρίως στην αλληλεπίδραση των υλικών με τις
συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, στην ύπαρξη ατελειών στη μικροδομή τους
και στην εκδήλωση συνθηκών καταπόνησης οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη
συνέχεια της μικροδομής τους.
Η διάρρηξη της συνέχειας ενός δομικού στοιχείου προσδιορίζεται από την
μεταβολή της εσωτερικής του γεωμετρίας η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία νέων επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών. Κάθε τέτοιου είδους
μεταβολή προκαλεί την ανακατανομή των μηχανικών τάσεων στο εσωτερικό του
στοιχείου, δημιουργώντας περιοχές συγκέντρωσης των τάσεων κυρίως στα σημεία
όπου η γεωμετρία μεταβάλλεται απότομα (οξείες γωνίες ή απλά γωνιακές μεταβολές).
Οι περιοχές συγκέντρωσης των τάσεων αυτόματα μετατρέπονται σε ζώνες αδυναμίας
καθώς εμφανίζεται τοπικά αυξημένη καταπόνηση του υλικού. Αποτέλεσμα αυτού
είναι η αύξηση της πιθανότητας η οποιαδήποτε γενικευμένη αστοχία να ξεκινήσει
από τις συγκεκριμένες περιοχές. Για το λόγο αυτό η διάρρηξη της δομικής συνέχειας
θεωρείτε μηχανική βλάβη και μάλιστα σοβαρή. Η εκδήλωση τέτοιων βλαβών
ανάλογα με τα αίτια που την προκαλούν, εμφανίζεται είτε με τη μορφή κανονικών
γεωμετρικών επιφανειών (διάτρηση, κοπή κ.α.) είτε με τη μορφή ακανόνιστών
επιφανειών, τις ρωγμές (κάμψη δοκών ψαθυρών υλικών). Τα αίτια διάρρηξης της
δομικής συνέχειας εντοπίζονται στη καταπόνηση του δομικού στοιχείου από
μηχανικά φορτία που υπερβαίνουν τις αντοχές του και στη δημιουργία ασθενών
μηχανικών ζωνών λόγο ερπυσμού ή/και κόπωσης.
Το τρίτο και τελευταίο είδος μηχανικής βλάβης είναι η διάρρηξη της συνέχειας
του φέροντος οργανισμού της κατασκευής. Στη περίπτωση αυτή η βλάβη
εκδηλώνεται ως αδυναμία συνεργασίας και μεταφοράς μηχανικών φορτίων μεταξύ
δύο ή περισσότερων δομικών στοιχείων. Η διάρρηξη του φέροντος οργανισμού
συνήθως συνοδεύεται και από ρωγμές στα σημεία σύνδεσης των δομικών στοιχείων.
Τα αίτια που προκαλούν τέτοιου είδους βλάβες είναι η αυξημένη συγκέντρωση
τάσεων στα σημεία σύνδεσης των δομικών στοιχείων λόγω μηχανικής βλάβης των
τελευταίων (οι συνδέσεις αποτελούν περιοχές έντονης μεταβολής της γεωμετρίας) και
τα ισχυρά μηχανικά φορτία, όπως π.χ. οι σεισμικές επιταχύνσεις, που είναι δυνατό να
εφαρμοστούν στο φέροντα οργανισμό της κατασκευής.
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Η περίπτωση μηχανικών βλαβών σε επίπεδο φέροντος οργανισμού καταδεικνύει,
ότι παρόλο που το κάθε είδος βλάβης προκαλείται από συγκεκριμένα αίτια, είναι
δυνατό όταν η βλάβη εντοπιστεί να εντάσσεται σε περισσότερα από ένα είδη.
Δηλαδή, ένα είδος βλάβης να τροφοδοτεί τη γένεση ενός άλλου, το οποίο με τη σειρά
του επιδεινώνει την κατάσταση της δομικής ακεραιότητας μιας κατασκευής. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι οι μικρό-ρηγματώσεις του
σκυροδέματος. Οι ρωγμές λόγω συστολής-διαστολής αφενός μεν δημιουργούν
περιοχές αδυναμίας λόγω συγκέντρωσης των τάσεων, αφετέρου δε λειτουργούν ως
ενεργό πορώδες και διοχετεύουν την υγρασία στο εσωτερικό του σκυροδέματος. Εάν
αυτού του είδους οι μικρο-βλάβες δεν αποφευχθούν ή δεν διορθωθούν, τότε από τη
μια μεριά λόγω του ιδίου βάρους της κατασκευής και του ερπυσμού του υλικού, οι
ρωγμές θα αρχίσουν να επεκτείνονται και από την άλλη θα διευκολυνθεί η ροή του
νερού στο εσωτερικό του σκυροδέματος δημιουργώντας συνθήκες διάβρωσης τόσο
του υλικού όσο και του οπλισμού του (Mehta and Monteiro, 2009).

1.2.

Μηχανικές Βλάβες και Αντοχή σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα μαζί με το χάλυβα και το ξύλο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα
δομικά υλικά. Το σκυρόδεμα έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται στη παρασκευή
μεγάλου πλήθους τεχνικών έργων (φράγματα, αγωγοί μεταφοράς νερού), έργων
υποδομής (γέφυρες, σήραγγες, λιμάνια) πολιτικών και βιομηχανικών κατασκευών.
Δεδομένου του μεγάλου εύρους των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών που
καλύπτουν οι κατασκευές από σκυρόδεμα, η ορθή συντήρηση των φερόντων
οργανισμών, η αξιόπιστη ανίχνευση πιθανών βλαβών και η έγκαιρη επιδιόρθωση
τους, αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασία στην βιώσιμη λειτουργία των
συγκεκριμένων δομικών συστημάτων.
Ο σημαντικότερος κίνδυνος που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός των
κατασκευών από σκυρόδεμα είναι η απώλεια αντοχής τους. Αναφέρονται ενδεικτικά
οι παρακάτω περιπτώσεις αιτιών απώλειας αντοχής για το οπλισμένο σκυρόδεμα
(Mehta and Monteiro, 2009):


Χημική

αλληλεπίδραση

των

συστατικών

της

τσιμεντόπαστας

(του

ενυδατωμένου και στερεοποιημένου τσιμέντου) με διαβρωτικούς παράγοντες
του φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι το νερό. Ιδιαίτερα τα νερά
5
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βιομηχανικής προελεύσεως και το θαλασσινό νερό τα οποία συχνά
εμφανίζουν pH μικρότερο του 6, δημιουργούν όξινες συνθήκες και
αλλοιώνουν χημικά τα προϊόντα ενυδάτωσης της τσιμεντόπαστας. Η
διάβρωση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της μικροδομής του
σκυροδέματος κάτι το οποίο σταδιακά επιδρά αρνητικά και στη μηχανική του
συμπεριφορά.


Οι θερμοκρασιακές μεταβολές, οι μεταβολές στην υγρασία και η πίεση λόγω
κρυστάλλωσης αλάτων στους πόρους του σκυροδέματος, έχουν ως
αποτέλεσμα τη μεταβολή του όγκου του υλικού και συχνά τη δημιουργία
διαρρήξεων της μικροδομής και μακροσκοπικών ρηγματώσεων.



Η έκθεση σε ακραίες καταστάσεις τυχηματικής φόρτισης όπως οι πυρκαγιές
και οι κύκλοι πήξης-απόψυξης του νερού στην επιφάνεια ή/και το εσωτερικό
του σκυροδέματος, έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη της μικροδομής
και τη δημιουργία ασυνεχειών στο εσωτερικό του.



Η ύπαρξη μικρο-ρωγμών λόγω συστολής-διαστολής του σκυροδέματος και
ατελειών λόγω ελλιπούς ενυδάτωσης, αυξάνουν το ενεργό πορώδες του
υλικού δημιουργώντας διόδους διάχυσης του νερού στο εσωτερικό του και
προκαλούν την εμφάνιση όλων των αιτίων φθοράς που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Επιπλέον το νερό που διεισδύει και κυκλοφορεί στο εσωτερικό
του σκυροδέματος είναι υπεύθυνο για το τη διάβρωση του οπλισμού και
τελικά την απώλεια συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος.

1.2.1.

Επίδραση των ρωγμών στην αντοχή του σκυροδέματος

Η ρηγμάτωση είναι η συνηθέστερη μορφή με την οποία εκδηλώνεται μια βλάβη στις
κατασκευές από σκυρόδεμα. Επειδή τα αίτια που την προκαλούν ποικίλουν μεταξύ
ενός σημαντικού εύρους περιπτώσεων, οι ρωγμές συνοδεύουν τα περισσότερα είδη
μηχανικών βλαβών. Οι ρωγμές λόγω της ακανόνιστης και έντονα μεταβαλλόμενης
γεωμετρίας τους, δημιουργούν τοπικά εστίες ισχυρών καταπονήσεων εξαιτίας της
συγκέντρωσης των τάσεων που εμφανίζεται γύρω από τις αιχμές τους (Σχήμα 1.1). Η
συγκέντρωση των τάσεων διευκολύνει την επέκταση των ρωγμών ακόμη και αν το
ολικό εφαρμοζόμενο εντατικό πεδίο δεν υπερβαίνει τις αντοχές του υλικού.
Η εκδήλωση μιας μηχανικής βλάβης η οποία συνοδεύεται και από την εμφάνιση
ρωγμών, δεν συνεπάγεται την απευθείας ολική απώλεια λειτουργικότητας του
δομικού συστήματος. Ενδέχεται δε, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, να μην γίνει
6
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κανν αντιληπτή η ύπαρξη της
τ εάν δενν χρησιμοπο
οιηθεί κάπο
οια μέθοδοςς εντοπισμού με
ηλή διακριτιική ικανότη
ητα. Όμως οοι ρηγματωμένες περιο
οχές του υλιικού αποτελ
λούν
υψη
εστίίες δομικήςς τρωτότηττας της καττασκευής και
κ ανάλογγα με την έκταση κα
αι τη
διασ
σπορά τουςς, εάν οι συνθήκες
σ
εεξωτερικής καταπόνησ
σης το επιιτρέψουν, είναι
ε
δυνα
ατό να λειτοουργήσουν ως αφετηρίία ακόμη μεεγαλύτερωνν ασυνεχειώ
ών.

Σχή
ήμα 1.1: Αριιθμητική προ
οσομοίωση ττοιχίου-προβ
βόλου σκυροδέματος υπόό συνθήκες ενντός
επιπέδου
υ κάμψης (ανντοχή σε εφελκυσμό fctm=4.5Mpa).
=

Σχήμα 1.2: Εφελκυστικ
κή εντατική κκατάσταση στην
σ
περιοχήμιας ρωγμήςς, σε στοιχείο
ο
σ
σκυροδέματο
ος.

Η επιστήμη
η της Θραυ
υστομηχανικκής και πιο
ο συγκεκριμ
μένα η θεωρρία των Griiffith
ρ
να ψαθυρά υλικά ορίζζει ότι προκ
κειμένου ναα επεκταθείί μια
και Irwin για ρηγματωμέν
υφισ
στάμενη ρωγμή
ρ
μήκ
κους 2lc χρρειάζεται να
ν εφαρμο
οστεί ένα κρίσιμο πεδίο
π
c
εφελλκυστικών τάσεων σtcrit
, σε μια στοιχειώδη
η περιοχή γύρω από την αιχμή της
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ρωγμής (dLxdH), με διεύθυνση δράσης κάθετα στον άξονα της (Σχήμα 1.2) (Zihai,
2009; Shah and CarPInteri, 1991). Το κριτήριο επέκτασης της ρωγμής των GriffithIrwin, του οποίου η ανάπτυξη έχει στηριχθεί στη θεωρία της ελαστικότητας του
συνεχούς μέσου, εκφράζεται μαθηματικά σύμφωνα με τη σχέση (Zihai, 2009):
*
 lc  G f E

 dL  lc

 tcrit  g 

(1.1)

όπου Gf o ρυθμός απελευθέρωσης μηχανικής ενεργείας (Fracture Energy) ο οποίος
αντιπροσωπεύει τη μηχανική ενέργεια που είναι αναγκαίο να αποδοθεί στο υλικό
προκειμένου να επεκταθεί η ρωγμή κατά μια μονάδα επιφανείας (οι μονάδες του Gf
στο SI είναι J/m²=Ν/m ή J/mm²=Ν/mm), Ε*το ενεργό μέτρο ελαστικότητας του
υλικού, το οποίο για συνθήκες επίπεδης τάσης ισούται με το μέτρο ελαστικότητας του
υλικού Ε, ενώ για επίπεδη παραμόρφωση δίνετε από τη σχέση Ε*=Ε/(1-v2), v ο λόγος
Poisson του υλικού και g(lc/dL) μια συνάρτηση επίδρασης του μεγέθους της
στοιχειώδους περιοχής γύρω από την αιχμή της ρωγμής. Από την Εξίσωση (1.1)
γίνετε εύκολα αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη σε μήκος είναι μια ρωγμή τόσο
μικρότερη γίνετε η μακροσκοπική του εφελκυστική αντοχή  tcrit . Η παρατήρηση αυτή
ποιοτικά συνεπάγεται ότι εκτεταμένες βλάβες που συνοδεύονται από την έντονη
διάρρηξη της δομής των υλικών, έχουν σοβαρό και αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική
μηχανική συμπεριφορά της κατασκευής.
Ο ρυθμός απελευθέρωσης της μηχανικής ενέργειας είναι ένα μέγεθος με
σημαντική χρησιμότητα στις μεθοδολογίες αξιολόγησης ανιχνευόμενων ρωγμών
καθώς αντιπροσωπεύει τη ψαθυρότητα του υλικού. Λαμβάνει χαρακτηριστικές τιμές
για κάθε ρηγματωμένο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τη διασπορά των ρωγμών,
ενώ εξαρτάται και από τη συνοχή της μικροδομής του ακέραιου υλικού. Υλικά με
χαμηλές τιμές ρυθμού απελευθέρωσης της μηχανικής ενέργειας, εμφανίζουν έντονα
ψαθυρή συμπεριφορά με αποτέλεσμα αφενός μεν την εύκολη δημιουργία ρωγμών
στο εσωτερικό τους και αφετέρου δε τη γρήγορη επέκταση υφιστάμενων ρωγμών. H
Ευρώ-Διεθνής Επιτροπή Σκυροδέματος (CEB) και η Διεθνής Ομοσπονδία
Προέντασης (FIP),στο πλαίσιο του ολικού μοντέλου σχεδιασμού κατασκευών από
σκυρόδεμα CEB-FIP Model for Concrete Structures 1990 (το οποίο για συντομία θα
αναφέρεται ως CEB-FIP 1990), προτείνουν την ακόλουθη εμπειρική σχέση μεταξύ
της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος fcm και του ρυθμού απελευθέρωσης της
8
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μηχανικής ενέργειας (Euro-International Concrete Committee, 1993; Camoes, et al.,
2004):
 f 
G f  G f 0  cm 
 f cm0 

0.7

(1.2)

όπου fcm0 μια θλιπτική αντοχή αναφοράς ίση με 10 MPa και Gf0 ένας ρυθμός
απελευθέρωσης μηχανικής ενέργειας αναφοράς του οποίου οι τιμές προσδιορίζονται
με βάση το μέγιστο μεγέθους κόκκων των αδρανών που αποτελούν το σκυρόδεμα
(Πίνακας 1.1).
Πίνακας 1.1:ΤιμέςGf0 (Camoes et al., 2004)
Μέγεθος μέγιστου
κόκκου αδρανών
dmax(mm)

Gf0
(N/mm)

8

0.025

16

0.030

32

0.058

Πέραν του ρυθμού απελευθέρωσης της μηχανικής ενέργειας, ο προσδιορισμός
της σχέσης μεταξύ της μακροσκοπικής εφελκυστικής αντοχής σtcrit και του
διαστήματος επέκτασης μιας ρωγμής w,αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για τη
μελέτη του τρόπου απώλειας αντοχής του υλικού εξαιτίας της επέκτασης μιας
ρωγμής. Ο πειραματικός προσδιορισμός της καμπύλης μεταβολής της σtcrit
συναρτήσει του w είναι μια σχετικά δύσκολη πειραματική διαδικασία δεδομένου ότι
η συνεχής καταγραφή του διαστήματος επέκτασης μιας ρωγμής με ακρίβεια απαιτεί
όργανα υψηλής διακριτικής ικανότητας (Shah and Carpinteri, 1991). Εντούτοις η
απόκτηση αυτών των δεδομένων, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στη
μαθηματική διατύπωση των καταστατικών μοντέλων βλάβης που περιγράφουν τη
χαλάρωση (softening) των ψαθυρών υλικών, λόγω επέκτασης των υφιστάμενων
ρωγμών. Τέτοιου είδους καταστατικά μοντέλα χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην
αριθμητική προσομοίωση των διαδικασιών ανάπτυξης και επέκτασης βλαβών
(Damage/Elastic-Plastic Analysis) σε ψαθυρά υλικά όπως τα πετρώματα, οι
τοιχοποιίες και το σκυρόδεμα (Zihai, 2009). Στο Σχήμα 1.3 απεικονίζονται η
πειραματική καταγραφή της εξέλιξης της μακροσκοπικής εφελκυστικής αντοχής ενός
δοκιμίου σκυροδέματος, συναρτήσει της επιμήκυνσης μιας ρωγμής.
9
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Σχή
ήμα 1.3: Εφεελκυστική ανντοχή συναρττήσει του δια
αστήματος επ
πέκτασης τη ς ρωγμής (Π
Πηγή:
Mehta aand Monteiro
o, 2009).

Στα πειρα
αματικά δεδδομένα τουυ Σχήματος 1.3 προσαρμόστηκκε η ακόλο
ουθη
εκθεετική καμπ
πύλη με τη μέθοδοο των μη--γραμμικώνν ελαχίστω
ων τετραγώ
ώνων
(MaathWorks, 2014):
2



crit
t

w
 f ctm  
 lc 0 

k

(1.3)
(

όποου fctm η εφελκυστική αντοχή τουυ άρρηκτου σκυροδέμα
ατος, w η εεπιμήκυνση
η της
ρωγγμής, lc0 το αρχικό μήκος της ρω
ωγμής και k μια μεταβ
βλητή που δδιαμορφώνεει το
σχήμα της καμ
μπύλης παρεεμβολής. Ο
Οι τιμές των παραμέτρω
ων της Εξίσσωσης (1.3) που
m, fctm=3.78
8 MPa κα
αι k=-0.8776. Ο ρυθθμός
υποολογίστηκανν είναι lc00=8.34 μm
απελλευθέρωσης της μηχα
ανικής ενέρργειας είνα
αι δυνατό να
ν προσδιορριστεί από την
ολοκλήρωση τη
ης καμπύλη
ης σtcrit-w σύύμφωνα με τη
τ σχέση:
wc



G f   tcrit ddw 
lc 0

l ck0



f ctm
w k 1  l ck01
k  1 c



(1.4)
(

όποου wc η τελεευταία κατα
αγραφόμενηη τιμή της επιμήκυνσης
ε
ς της ρωγμήής πριν από
ό την
πλή
ήρη αστοχία
α του δοκιμ
μίου. Για τηην περίπτωσ
ση των πειρ
ραματικών δεδομένωνν του
Σχή
ήματος 1.3 η τιμή Gf βρέθηκε ίσ
ση με 0.10
01 Ν/mm. Από
Α την πααρατήρηση του
Σχή
ήματος 1.3 γίνεται ανττιληπτό ότιι από ένα σημείο μείίωσης της μμακροσκοπ
πικής
εφελλκυστικής τάσης και μετά (πεερίπου 1 MPa), η επιμήκυνσηη της ρωγγμής
εξελλίσσεται ραγδαία
ρ
οδδηγώντας ττο υλικό στην ολικ
κή απώλειαα αντοχήςς. Η
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παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει και θεωρητικά τη σπουδαιότητα του εγκαίρου
εντοπισμού μιας βλάβης, καθώς και τη χρησιμότητα των θραυστομηχανικών μεγεθών
ενός υλικού στην εκτίμηση της επικινδυνότητας της ρωγμής που ανιχνεύεται.

1.3.

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) κατασκευών από
σκυρόδεμα

Η συστηματική εποπτεία της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών αποτελεί μια
ανάγκη ζωτικής σημασίας πρωτίστως για την διασφάλιση της προβλεπόμενης και
ασφαλούς λειτουργίας τους, αλλά και για μια σειρά άλλων ζητημάτων που ξεκινούν
από την ορθή και έγκαιρη συντήρηση των κατασκευών και καταλήγουν στον ολικό
έλεγχο ποιότητας αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 40
χρόνια ένας ολόκληρος διεπιστημονικός κλάδος τεχνικών εφαρμογών και έρευνας ο
οποίος έχει ως στόχο την αξιόπιστη ανίχνευση και τον έγκαιρο εντοπισμό των
μηχανικών βλαβών ή/και ατελειών στο φέρον οργανισμό μιας κατασκευής. Ο κλάδος
αυτός συναντάται στη βιβλιογραφία και τις εφαρμογές ως Έλεγχος Κατασκευών και
Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (Structures Control and Structural Integrity
Monitoring) ή πιο απλά ως Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας των
Κατασκευών (Structural Health Monitoring-SHM), (Doebling, et al., 1996; Sohn, et
al., 2004; Giurgiutiu, 2008). Η έγκαιρη διάγνωση μιας μηχανικής βλάβης σε ένα
δομικό σύστημα, συνεισφέρει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της,
καθώς επιτρέπει στους εμπλεκόμενους μηχανικούς να επιλέξουν και να εφαρμόζουν
τη βέλτιστη διαδικασία επιδιόρθωσης.
Η παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών συνίσταται από
διαδικασίες μέτρησης και καταγραφής των τιμών φυσικών μεγεθών τα οποία
συσχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά. Οι
μεθοδολογίες παρακολούθησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, α) τις
καταστροφικές και β) τις μη καταστροφικές μεθόδους. Στις καταστροφικές μεθόδους
αξιολόγησης και παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας μιας κατασκευής
εντάσσονται το σύνολο των πειραματικών διαδικασιών οι οποίες δοκιμάζουν άμεσα
την αντοχή των δομικών υλικών. Για την εκτέλεση τέτοιου είδους δοκιμών κρίνεται
αναγκαία η λήψη ή παρασκευή κατάλληλα διαμορφωμένων δοκιμίων των υλικών ή
του τμήματος της κατασκευής που μελετάται. Ενδεικτικά είδη καταστροφικών
δοκιμών για το σκυρόδεμα είναι η δοκιμή αξονικής θλίψης κυλινδρικών ή/και
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κυβικών δοκιμίων, η κάμψη οπλισμένων και άοπλων δοκών και οι δοκιμές κόπωσης
σε περιοδικά φορτία χαμηλής συχνότητας (Mehta and Monteiro, 2009; Πρασιανάκης
και Κουρκουλής, 1999).
Σκοπός σε κάθε περίπτωση καταστροφικής μεθόδου είναι η σταδιακή εξώθηση
(με συγκεκριμένο ρυθμό φόρτισης) των δοκιμίων σε αστοχία υλικού. Με τον τρόπο
αυτό είναι δυνατό να προσδιοριστούν άμεσα και αξιόπιστα οι αντοχές των υλικών και
των δομικών στοιχειών σε κάθε είδος καταπόνησης, καθώς και χρήσιμες μηχανικές
ιδιότητες όπως το Μέτρο Ελαστικότητας και ο λόγος Poisson. Οι καταστροφικές
μέθοδοι εμφανίζουν το σημαντικό πλεονέκτημα, έναντι των μη καταστροφικών
μεθόδων, του άμεσου και με μεγάλη ακρίβεια υπολογισμού των μηχανικών
χαρακτηριστικών και της μελέτης του τρόπου αστοχίας ενός υλικού ή μιας
κατασκευής. Ωστόσο χαρακτηρίζονται και από σοβαρά μειονεκτήματα όπως το
υψηλό κόστος εφαρμογής, καθώς απαιτούν εξειδικευμένο και πιστοποιημένο
εξοπλισμό, την εργαστηριακή παρασκευή ή/και λήψη δοκιμίων, με αποτέλεσμα την
επέμβαση στη δομική συνέχεια της κατασκευής (πυρηνοληψία, κοπή κ.α.) και την
αδυναμία της επί-τόπου και σε πραγματικό χρόνο εφαρμογής τους, καθώς πέραν του
όγκου και του κόστους του εξοπλισμού συνοδεύονται από μεγάλο όγκο υπολογισμών
και δεδομένων (Mehta and Monteiro, 2009; Πρασιανάκης και Κουρκουλής, 1999).
Σε αντίθεση με τις καταστροφικές τεχνικές, οι μέθοδοι Μη Καταστροφικού
Ελέγχου-ΜΚΕ (Non Destructive Testing–NDT) αναπτύχθηκαν ακριβώς για να
ξεπεραστούν τα σοβαρά μειονεκτήματα των καταστροφικών μεθόδων. Οι διαδικασίες
ΜΚΕ στηρίζονται στον έμμεσο προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών με
την μέτρηση άλλων φυσικών ή μηχανικών ιδιοτήτων οι οποίες όμως συσχετίζονται με
τα ζητούμενα μηχανικά μεγέθη. Στην περίπτωση της έμμεσης καταγραφής των
επιθυμητών στοιχείων της κατασκευής τα μετρούμενα μεγέθη καλούνται Μεγέθη
Παρατήρησης ή Καταγραφόμενες Ποσότητες (Observation Magnitudes ή Recording
Quantities)

και

τα

προσδιοριζόμενα

φυσικά

μεγέθη

ως

Δομικά

Χαρακτηριστικά/Ιδιότητες (Structural Characteristics/Properties). Ένα μειονέκτημα
που συνοδεύει της μεθόδους ΜΚΕ είναι η αβεβαιότητα στην ακρίβεια προσδιορισμού
των τιμών των δομικών χαρακτηριστικών. Παρόλα αυτά, η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας και των υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και υιοθέτηση σημαντικών
στατιστικών εργαλείων, επιτρέπει πλέον τον περιορισμό της αβεβαιότητας σε
συγκεκριμένα όρια εμπιστοσύνης (Worden et al., 2002).
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Η

συσχέτιση

μεταξύ

των

Κεφάλαιο 1.

μεγεθών

παρατήρησης

και

των

δομικών

χαρακτηριστικών επιτυγχάνετε είτε μέσω εμπειρικών κανόνων-μοντέλων τα οποία
έχουν προκύψει από τη στατιστική συσχέτιση ενός επαρκούς όγκου πειραματικών
δεδομένων, είτε από φυσικά μοντέλα-εξισώσεις τα οποία έχουν προκύψει μέσω
θεωρητικής προσεγγίσεως του υπό μελέτη προβλήματος. Το σημαντικότερο
πλεονέκτημα των μη καταστροφικών μεθόδων είναι η δυνατότητα εφαρμογή τους
στον επί τόπου έλεγχο των δομικών συστημάτων και μάλιστα από τα πρώτα στάδια
της κατασκευής.
Επιπλέον, με την υιοθέτηση της ασύρματης τεχνολογίας, των συστημάτων
αυτομάτου ελέγχου και την ανάπτυξη της διαδικτυακής μεταφοράς, αποθήκευσης και
προσπέλασης των πληροφοριών, οι μέθοδοι ΜΚΕ προσφέρουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία εγκαθίστανται
μόνιμα σε κατασκευές και καταγράφουν την εξέλιξη της δομικής τους ακεραιότητας
από τα πρώτα στάδια δόμησης και για το σύνολο του χρόνου ζωής τους (Providakis
and Liarakos, 2014). Σε αρκετές περιπτώσεις ο χρήστης δύναται να έχει άμεση και σε
πραγματικό χρόνο διαδικτυακή πρόσβαση στα δεδομένα παρακολούθησης,
πραγματοποιώντας

απομακρυσμένο

έλεγχο

και

επιθεώρηση

της

δομικής

ακεραιότητας (Providakis and Liarakos, 2014).
Με βάση τα παραπάνω οι μέθοδοι ΜΚΕ αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στο
πεδίο της αξιολόγησης των εργασιών παρασκευής των δομικών υλικών, των
εργασιών κατασκευής των δομικών συστημάτων, την επιθεώρηση της αρτιότητας
μιας κατασκευής και τον εντοπισμό συνθηκών έντονης καταπόνησης. Συνοπτικά οι
στόχοι του ΜΚΕ δομικών στοιχείων και συστημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα
είναι οι ακόλουθοι (International Atomic Energy Agency, 2002):


Επί τόπου έλεγχος ποιότητας των δομικών στοιχείων ή των υφιστάμενων
δομικών συστημάτων.



Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του σκυροδέματος με τους
κανονισμούς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές.



Αξιολόγηση των διαδικασιών παραγωγής, μεταφοράς, ανάμιξης και
διάστρωσης του σκυροδέματος στο χώρο της κατασκευής.



Παρακολούθησης της ανάπτυξης της αντοχής του πρώιμου σκυροδέματος σε
συνδυασμό με την εκτίμηση του ασφαλούς χρόνου αφαίρεσης του ξυλότυπου.
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Παρακολούθηση

της

Κεφάλαιο 1.

διαδικασίας

σκλήρυνσης

και

ενυδάτωσης

του

σκυροδέματος προκειμένου να περιοριστεί η ρηγμάτωση λόγο συστολής
ξήρανσης.


Ανίχνευση και εντοπισμός ρωγμών, ατελειών και κοιλοτήτων οι οποίες
δύναται να προέρχονται είτε από έντονη μηχανική καταπόνηση, είτε από
εσφαλμένη σκυροδέτηση.



Προσδιορισμός της θέσης και της ποσότητας του οπλισμού.



Περιορισμός του αριθμού των καταστροφικών δοκιμών που απαιτούνται για
τον ακριβή προσδιορισμό των αντοχών του σκυροδέματος.



Ανίχνευση περιοχών της κατασκευής όπου εντοπίζεται επιδείνωση της
δομικής ακεραιότητας του σκυροδέματος λόγω έντονης μηχανικής φόρτισης,
κόπωσης, εξωτερικής ή εσωτερικής χημικής διάβρωσης της τσιμεντόπαστας,
καταστροφικών φαινομένων που σχετίζονται με ισχυρές θερμοκρασιακές
(φωτιά) ή κρουστικές (εκρήξεις) καταπονήσεις, κ.α.



Παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την ασφάλεια της κατασκευής σε
περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή μεταβίβασης ιδιοκτησίας.

1.3.1.

Μέθοδοι ΜΚΕ που στηρίζονται στην διάδοση μηχανικών κυμάτων και
την ιδιοταλάντωση των κατασκευών

Η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός υπό παρακολούθηση δομικού συστήματος
από σκυρόδεμα και των διαδιδόμενων στο εσωτερικού του μηχανικών κυμάτων, είναι
δυνατό να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τα μηχανικά του χαρακτηριστικά. Τα
χαρακτηριστικά ενός μηχανικού κύματος, το οποίο εκπέμπεται από μια πηγή
μηχανικής ταλάντωσης και διαδίδεται στο φέρον οργανισμό μιας κατασκευής,
καθορίζονται από τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος, τη γεωμετρία της
μικροδομής του και την εξωτερική γεωμετρία του δομικού φορέα που διαδίδεται. Οι
μηχανικές ιδιότητες του υλικού και η γεωμετρία της κατασκευής επηρεάζουν την
ταχύτητα, το συχνοτικό περιεχόμενο και την ενέργεια του διαδιδόμενου κύματος. Η
καταγραφή της δυναμικής απόκριση ενός δομικού συστήματος περιέχει το σύνολο
της χρήσιμης πληροφορίας που σχετίζεται με τη δυσκαμψία του φορέα, την κατανομή
της μάζας στο εσωτερικό του και την απόσβεση του υλικού (Doebling et al., 1996;
1998; Βουτετάκη, 2009; Casado et al., 2013).
Οι δυναμικές μέθοδοι ΜΚΕ είναι δυνατό να διαχωριστούν σε παθητικές (passive
control) και σε ενεργητικές μεθόδους (active control) (Doebling et al., 1996; 1998).
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Οι παθητικές μέθοδοι αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου αισθητήρες καταγραφής
της δυναμικής κίνησης τοποθετούνται σε συγκριμένα σημεία μιας κατασκευής,
δημιουργώντας ένα πλέγμα παρακολούθησης και καταγράφουν την δυναμική
απόκριση της ιδιοταλάντωσης του δομικού συστήματος. Η ιδιοταλάντωση ή φυσική
ταλάντωση μιας κατασκευής, προκαλείται εξαιτίας εξωγενών διεγέρσεων που
προέρχονται από το κοντινό περιβάλλον του δομικού συστήματος, όπως ο αέρας, η
κίνηση οχημάτων, ο φυσικός θόρυβος, κ.α.
Τέτοιου είδους αισθητήρες συναντούνται σε κτίρια μεγάλου ύψους και σε τεχνικά
έργα μεγάλης κλίμακας όπως αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και φράγματα. Στις
περιπτώσεις αυτές οι παθητικές δυναμικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές επειδή το
ενεργειακό περιεχόμενο της ιδιοταλάντωσης είναι σημαντικό, με αποτέλεσμα να
ανιχνεύονται ευδιάκριτα τα δυναμικά χαρακτηριστικά του δομικού συστήματος
κυρίως στο πεδίο των συχνοτήτων. Ο παθητικός ΜΚΕ δεν επικεντρώνεται τόσο στον
αυστηρό προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών της κατασκευής, όσο στην
αξιολόγηση της δομικής κατάστασης από την μελέτη των μεταβολών που δύναται να
εμφανιστούν τόσο στις χρονο-ιστορίες, όσο και στα φάσματα απόκρισης που
καταγράφονται από τους αισθητήρες της δυναμικής κίνησης (Casado et al., 2013;
Glisic et al., 2002; Abrahamczyk et al., 2008).
Οι ενεργητικές δυναμικές μέθοδοι ΜΚΕ στηρίζονται στη στοχευμένη εκπομπή
ενός μηχανικού κύματος με τη χρήση ενός διεγέρτη ο οποίος εξωθεί σε ταλάντωση
μια περιοχή της κατασκευής. Το μηχανικό κύμα που προκαλείται, καταγράφεται
καθώς διαδίδεται στο εσωτερικό του δομικού συστήματος από έναν ή και
περισσότερους διατεταγμένους σε πλέγμα αισθητήρες ανίχνευσης της δυναμικής
κίνησης. Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έμμεσο προσδιορισμό
των μηχανικών ιδιοτήτων του σκυροδέματος, το πάχος επικάλυψης των οπλισμών, το
πάχος των δομικών στοιχείων, τον προσδιορισμό διεπιφανειών στο εσωτερικό ενός
δομικού στοιχείου και την αξιολόγηση του μεγέθους βλαβών (π.χ. βάθος ρωγμών), σε
περιορισμένες περιοχές των δομικών στοιχείων (Qixian and Bungey, 1996; Malhotra
and Carino, 2004; Kramer, 1996; Davis and Selvadurai, 1996; Carino, 2004; Liang
and Su, 2001; Cam et al., 2005; Yu et al., 2004).
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Κεφάλαιο 1.

«Ευφυή» πιεζοηλεκτρικά υλικά και ΜΚΕ σκυροδέματος

Η ραγδαία εξέλιξη της πολυπλοκότητας των σύγχρονων δομικών συστημάτων τα
τελευταία 30 χρόνια, έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες για συχνότερη και
συστηματικότερη παρακολούθηση της δομικής τους ακεραιότητας. Τα συστήματα
παρακολούθησης που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη
διαχείριση και εποπτεία της ασφάλειας μιας κατασκευής, είναι αναγκαίο να
διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά (Song et al., 2008; Providakis and Liarakos, 2010;
2011; 2014; Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013):


Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης στο χώρο της κατασκευής από τα πρώτα
στάδια δόμησης και για όλο το χρόνο ζωής της.



Δυνατότητα διαμόρφωσης ενός πλέγματος παρακολούθησης του δομικού
συστήματος, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη διασπορά ενός
ικανού

αριθμού αισθητήρων στο

χώρο

του

φέροντος

οργανισμού.

Επισημαίνεται δε ότι για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο η τεχνολογία
που θα υιοθετηθεί για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος να προσφέρει
την ικανότητα πρόσβασης σε δυσπρόσιτα λόγω γεωμετρίας σημεία, όπως
είναι η θεμελίωση.


Ικανότητα διαχείρισης με γρήγορο και ασφαλή τρόπο του μεγάλου όγκου
δεδομένων που θα καταγράφονται από τους αισθητήρες.



Δυνατότητα απομακρυσμένης και σε πραγματικό χρόνο πρόσβασης στα
δεδομένα καταγραφής του συστήματος παρακολούθησης.



Σχετικά χαμηλό κόστος.
Οι κλασσικές μέθοδοι ΜΚΕ οι οποίες βασίζονται στην εκπομπή μηχανικών

κυμάτων στο εσωτερικό του φέροντος οργανισμού μιας κατασκευής, εμφανίζουν
κάποια μειονεκτήματα κυρίως όσον αφορά τα παραπάνω σημεία που αναπτύχθηκαν.
Στην περίπτωση των ενεργητικών μεθόδων ελέγχου (active control) η εκπομπή των
μηχανικών κυμάτων απαιτεί πολλές φορές τη χρήση ογκώδους εξοπλισμού με
εκτεταμένη καλωδίωση και υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια (ηλεκτρική τροφοδοσία
των γεννητριών παλμών και ενίσχυση σημάτων εξόδου). Από την άλλη μεριά οι
παθητικοί μέθοδοι ΜΚΕ απαιτούν τη διασπορά στο χώρο της υπό παρακολούθησης
κατασκευής μια σειράς από αισθητήριες συσκευές (επιταχυνσιογράφους, γεώφωνα),
(Doebling et al., 1996; 1998) οι οποίοι διασυνδέονται με καλώδια με μια κεντρική
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μονάδα καταγραφής. Ένα τέτοιο σύστημα αν και προσφέρει υψηλή ακρίβεια και
αξιοπιστία ως προς τη λειτουργία του, μειονεκτεί λόγω του μεγάλου μεγέθους των
αισθητήρων, την αδυναμία πρόσβασης σε δυσπρόσιτα σημεία της κατασκευής, την
πολυπλοκότητα στη συνδεσμολογία των αισθητήρων λόγω των καλωδίων και στο
αρκετά υψηλό κόστος του. Το τελευταίο δε το καθιστά σε πολλές περιπτώσεις
απαγορευτικό σε σχέση με τη μόνιμη εγκατάσταση του (Song et al., 2008).
Οι ανάγκες που παρουσιάστηκαν παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη ήδη από
τη δεκαετία του 1990 των «ευφυών» υλικών και πιο συγκεκριμένα των
πιεζοηλεκτρικών υλικών (Giurgiutiu and Rogers, 1997; Giurgiutiu, 2008). Τα
πιεζοηλεκτρικά υλικά χαρακτηρίζονται από τη ιδιότητα τους να εμφανίζουν
ηλεκτρική τάση σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση (διεύθυνση πόλωσης), όταν σε αυτή
τη διεύθυνση ασκείται μια μηχανική δύναμη. Η συμπεριφορά αυτή καλείται Ευθύ
Πιεζοηλεκτρικό Φαινόμενο (Direct Piezoelectric Effect). Το αξιοσημείωτο όμως με
τα συγκεκριμένα υλικά, είναι ότι επιδεικνύουν και την αντίστροφη συμπεριφορά.
Δηλαδή, εμφανίζουν μηχανική παραμόρφωση σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση όταν
σε αυτή εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο (Αντίστροφο Πιεζοηλεκτρικό ΦαινόμενοInverse Piezoelectric Effect), (Giurgiutiu, 2008). Τα ηλεκτρικά και μηχανικά μεγέθη
που εισέρχονται στη μελέτη του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου συσχετίζονται μεταξύ
τους

με

βάση

συγκεκριμένους

ηλεκτρομηχανικούς

καταστατικούς

νόμους

(Giurgiutiu, 2008).
Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στο
ΜΚΕ των κατασκευών καθώς τα συγκεκριμένα υλικά είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία αισθητήρων ή και πομπών μηχανικών κυμάτων
(διεγέρτες μηχανικής ταλάντωσης). Στην πρώτη περίπτωση αξιοποιείται το ευθύ
πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, όπου το υλικό αλληλεπιδρά με ένα διαδιδόμενο μηχανικό
κύμα και παράγει ηλεκτρική τάση στη διεύθυνση ταλάντωσης του κύματος. Στη
δεύτερη περίπτωση, με την εφαρμογή μιας εξωτερικής ηλεκτρικής τάσης σε μια
συγκεκριμένη διεύθυνση πόλωσης του υλικού, είναι δυνατό να εκπεμφθεί ένα
μηχανικό κύμα με συχνότητα ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής τάσης διέγερσης.
Εξαιτίας της παραπάνω πολύ-λειτουργικής συμπεριφοράς τα συγκεκριμένα υλικά στη
βιβλιογραφία συναντούνται και ως Αισθητήρες/Διεγέρτες (Sensors/Actuators)
(Giurgiutiu, 2008; Song et al., 2008; Providakis and Liarakos, 2010; 2011; 2014).
Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα φυσικά και
τα τεχνητά. Τα φυσικά ή πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι όπως είναι ο χαλαζίας
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(Διοξείδιο του Πυριτίου-SiO2) και ο τουρμαλίνης (Κυκλο-Πυριτικό ορυκτό, σε
αρκετές περιπτώσεις πολύτιμος και ημιπολύτιμος λίθος), έχουν χρησιμοποιηθεί στην
ωρολογοποιεία, στην παρασκευή μικροφώνων και ακουστικών και την κατασκευή
ηλεκτρονικών ταλαντωτών (Malvino and Bates, 2006). Οι πιεζοηλεκτρικοί
κρύσταλλοι έχουν σχετικά υψηλό κόστος καθώς για τις εφαρμογές τους απαιτείται η
κατάλληλη κοπή των κρυστάλλων. Το κόστος αυξάνεται όσο το απαιτούμενο μέγεθος
κοπής μειώνεται πλησιάζοντας τις διαστάσεις της κρυσταλλικής μικροδομής του
ορυκτού. Επιπλέον η κανονική τους γεωμετρία εισάγει περιορισμούς ως προς το
τελικό σχήμα του κρυστάλλου.
Η καταστατική συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα πιεζοηλεκτρικά υλικά
οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν την ικανότητα να μετασχηματίζουν την μηχανική
ενέργεια σε ηλεκτρική και το αντίστροφο. Η ικανότητα τους αυτή περιγράφεται από
το

Συντελεστή

Ηλεκτρομηχανικής

Σύζευξης

(Electromechanical

Coupling

Coefficient-ECC) ο οποίος εκφράζεται από τη σχέση (Giurgiutiu, 2008):
κ em 

Εκλυόμενη Μηχανική Ενέργεια
Εφαρμοζόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια

(1.5)

Τα φυσικά πιεζοηλεκτρικά υλικά σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμογών που
σχετίζονται με την ενσωμάτωση τους σε αισθητήρες και πομπούς μηχανικών
κυμάτων, κρίνονται ανεπαρκή ως προς το μέγεθος του ECC. Δηλαδή η μηχανική
ενέργεια που αποδίδουν με τη μορφή μηχανικών κυμάτων είναι χαμηλή σε σχέση με
την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τον εξαναγκασμό τους σε ταλάντωση. Η
αδυναμία αυτή καθώς και οι περιορισμοί που τα χαρακτηρίζουν λόγω της φυσικής
τους δομής, οδήγησε στην ανάπτυξη των τεχνητών πιεζοηλεκτρικών υλικών. Τα
συγκεκριμένα υλικά είναι κεραμικής προελεύσεως και για το λόγο αυτό στη
βιβλιογραφία πολλές φορές αναφέρονται και ως Πιεζοκεραμικά Υλικά (PIezoceramic
Materials). Παρασκευάζονται από κονιάματα χημικών ενώσεων του οξυγόνου με τα
μέταλλα Βάριο (Br), Τιτάνιο (Ti), Ζιρκόνιο (Zr) και Μόλυβδο (Pb), (Giurgiutiu,
2008; PI Ceramics, 2014).
Η κονιώδης μορφή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης προσφέρει τη δυνατότητα
διαμόρφωσης

πιεζοηλεκτρικών

σωμάτων

με

μεγάλο

εύρος

γεωμετρικών

χαρακτηριστικών (πλακίδια, ράβδοι, δίσκοι κ.α.) και διαστάσεων. Τα πιο
διαδεδομένα πιεζοκεραμικά υλικά στις εφαρμογές ΜΚΕ δομικών συστημάτων, είναι
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το Οξείδιο του Βαρίου και του Τιτανίου (Barium Titanate) με χημικό τύπο BaTiO3
και το Οξείδιο του μολύβδου και των Ζιρκονίου, Τιτανίου–PZT (Lead Zirconate
Titanate) με χημικό τύπο Pb(Zr,Ti)Ο3. Τα PZT συναντούνται στο πεδίο των τεχνικών
εφαρμογών του μη καταστροφικού ελέγχου, με τη μορφή δισκοειδών πλακιδίων ή
παραλληλογράμμων επιθεμάτων (patches), των οποίων το πάχος κυμαίνεται από 0.2
έως 20 mm και η επιφάνεια από 5 mm2 έως και 20 cm2 (PI Ceramics, 2014).
1.4.1.

Η

μέθοδος

της

Ηλεκτρο-Μηχανικής

Εμπέδησης/Σύνθετης

Αγωγιμότητας
Η πολύ-λειτουργική ικανότητα των PZT έδωσε ώθηση στη ανάπτυξη μεθοδολογιών
ΜΚΕ στις οποίες τα συγκεκριμένα υλικά έχουν το ρόλο τόσο του διεγέρτη όσο και
του αισθητήρα δυναμικής κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, συσκευές ελέγχου που φέρουν
πιεζοηλεκτρικά υλικά σε μορφή πλακιδίων ή επιθεμάτων PZT, ενσωματώνονται στην
υπό παρακολούθηση κατασκευή, η οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρετε ως
Κατασκευή Φορέας (Κ/Φ, Host Structure) και διεγείρονται σε ταλάντωση με την
εφαρμογή μιας εναλλασσόμενης ηλεκτρικής τάσης, Vin, στη διεύθυνση πόλωσης του
υλικού. Λόγω της μηχανικής συνάφειας μεταξύ Κ/Φ και ενσωματωμένης συσκευής
ελέγχου, η μηχανική διαταραχή που προκαλεί η συσκευή ελέγχου διαδίδεται στο
εσωτερικό της Κ/Φ με τη μορφή κύματος και αλληλεπιδρά τόσο με τη μικροδομή του
υλικού όσο και με τις συνοριακές συνθήκες της Κ/Φ.
Η μηχανική απόκριση της Κ/Φ στο εκπεμπόμενο μηχανικό κύμα καταγράφεται
επίσης από τη συσκευή ελέγχου ως ηλεκτρική τάση Vout. Η πιεζοηλεκτρική συσκευή
ελέγχου, η οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρετε ως Αισθητήρας/Διεγέρτης
(Α/Δ), σε μια τέτοια διαδικασία ΜΚΕ συνδέεται με μια ηλεκτρική διάταξη ωμικών
αντιστατών μέσω της οποίας καταγράφεται το ηλεκτρικό ρεύμα, Ιout, που αντιστοιχεί
στην τάση απόκρισης του Α/Δ. Ένα τέτοιο σύστημα κατασκευής-πιεζοηλεκτρικού
αισθητήρα/διεγέρτη, καλείται συζευγμένο Ηλεκτρο-ΜΗχανικό Συστημα (ΗΜΗΣ)
(Σχήμα 1.4).
Ο λόγος μεταξύ του πλάτους του ηλεκτρικού ρεύματος απόκρισης και του
πλάτους της ηλεκτρικής τάσης διέγερσης, καλείται Ηλεκτρό-Μηχανική Σύνθετη
Αγωγιμότητα (ΗΜΑ, Electro-Mechanical Admittance), αποτελεί τη συνάρτηση
μεταφοράς (Transfer Function) της ηλεκτρικής απόκρισης του ΗΜΗΣ και εκφράζεται
μαθηματικά από την ακόλουθη σχέση (Giurgiutiu, 2008; Βουτετάκη, 2009):
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I out
Vin

(1.6)
(

όποου Y η ΗM
MA σε μονά
άδες siemenns (siem). Το
Τ αντίστρο
οφο μέγεθοςς της Ηλεκ
κτροΜηχχανικής Αγγωγιμότηταςς καλείται Η
Ηλεκτρο-Μ
Μηχανική Εμπέδηση-Η
ΗΜΕ ή Σύνθετη
Ανττίσταση (Ellectro-Mech
hanical Imppedance-ΕΜ
ΜΙ), συμβο
ολίζεται ως Z e  1 / Y και
εκφ
φράζεται σε μονάδες ηλ
λεκτρικής ααντίστασης,, Ohm (Giu
urgiutiu, 20008; Βουτετάκη,
20009; Providakkis, Liarakos and Kamppianakis, 20
013).

Σχήμα 1.44: Συζευγμένο ηλεκτρομηηχανικό σύσττημα κατασκ
κευής σκυροδδέματος με
εμφυτευμ
μένους πιεζοηηλεκτρικούς αισθητήρες//διεγέρτες.

Επειδή τα μεγέθη Ηλ
λεκτρο-Μηχχανικής Αγω
ωγιμότηταςς/Εμπέδηση ς (ΗΜΑ/ΗΜΕ)
τ
μηχαννική απόκρριση ενός Ηλεκτρο--Μηχανικούύ Συστήμα
ατος,
εμπεριέχουν την
επηρεάζονται από
α τις όπο
οιες μεταβοολές συμβα
αίνουν στα μηχανικά χχαρακτηρισ
στικά
ής που έχειι ενσωματω
ωθεί το PZT
T. Για το λόγο
λ
αυτό αποτελούν ένα
της κατασκευή
ισχυυρό εργαλείίο στον ΜΚ
ΚΕ των δομ
μικών συστη
ημάτων με τη
τ χρήση πιιεζοηλεκτριικών
υλικκών. Οι πρώτες
π
εφαρμογές Μ
ΜΚΕ βασισμένες σε PZT ενττοπίζονται στο
τεχννολογικό πεδίο
π
της αεροναυπηηγικής, με τον έλεγχχο δομικήςς ακεραιότη
ητας
τμημάτων αερροσκαφών (πτερύγια, άτρακτοςς, σημεία σύνδεσης κ.α.) και τον
εντοοπισμό και αξιολόγηση
η πιθανών βλαβών (In
nman and Cudney,
C
19997; Zhou ett al.,
19995; 1996; Giiurgiutiu an
nd Rogers, 1997; 1999; Giurgiutiu
u et al., 20002). Οι Lian
ng et
al (1994a; 19994b; 1996) πρώτοι
π
το 1994 παρου
υσιάζουν έννα αναλυτικκό μοντέλο
ο της
ΜΑ, το οποοίο συσχεττίζει την ηηλεκτρική απόκριση
α
ενός
ε
Ηλεκττρο-Μηχαννικού
ΗΜ
Συσ
στήματος (Η
ΗΜΗΣ) μεε τα μηχαννικά χαρακττηριστικά της
τ υπό πααρακολούθη
ησης
κατασκευής (Κ
Κ/Φ), η οπ
ποία και φέέρει το PZT
T. Για τη περιγραφή της μηχαννικής
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απόκρισης τόσο του PZT όσο και της Κ/Φ υιοθετήθηκε το μέγεθος της Δυναμικής
Μηχανικής Εμπέδησης (Dynamic Mechanical Impedance-DMI) το οποίο ορίζεται ως
ο λόγος της χρονικά μεταβαλλόμενης δύναμης που ασκείται σε κάποιο σημείο ενός
δομικού συστήματος, προς την ταχύτητα ταλάντωσης του συγκεκριμένου σημείου. Η
Μηχανική Εμπέδηση συμβολίζεται με Ζ, έχει μονάδες Ns/m και περιγράφεται
μαθηματικά από τη σχέση:

Zj 

Fj

(1.7)

u j

όπου j=1:3, Fj και uj η δύναμη αντίδρασης και η μετατόπιση αντίστοιχα του σημείου
μελέτης ως προς τη j διεύθυνση.
Η ανάλυση των Liang et al. (1994a; 1994b; 1996) αναπτύχθηκε περαιτέρω από
τους Giurgiutiu and Rogers (1997; 1999) και οδήγησε στη αναλυτική διατύπωση της
μονοδιάστατης Ηλεκτρο-Μηχανικής απόκρισης ενός PZT ή ενός ΗΜΗΣ στο πεδίο
της συχνότητας, η οποία περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση (Giurgiutiu and
Rogers, 1997; 1999; Zagrai, 2002):


Yi    Gi  iBi  iCi 1  κ ijem


 

2



 Z St , j 

Z St , j
Z pzt , j

(1.8)

όπου i,j=1:3, i=√-1, Gi το πραγματικό μέρος της ΗΜΑ ή Αγωγιμότητα
(Conductance), Bi το φανταστικό μέρος της ΗΜΑ ή Επιδεκτικότητα (Susceptance),
(Βουτετάκη, 2009), ω η γωνιακή συχνότητα απόκρισης, κijem o ECC (βλ. εξίσωση 1.5)
ο οποίος συνδέει την μηχανική ενέργεια που εκλύεται από το PZT στην διευθυνση j
με την ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται σε αυτό μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου στη
διεύθυνση i, Ci(Farad ή Cb2/Joule) η χωρητικότητα του PZT σε στατικές συνθήκες
στη διεύθυνση i, Z St , j και Z pzt, j η μηχανική εμπέδηση της κατασκευής που φέρει το
PZT (Κ/Φ) και του PZT αντίστοιχα στη διεύθυνση j. Αντίστοιχα με την ΗΜΑ, και η
εμπέδηση στο πεδίο των συχνοτήτων αποτελεί έναν μιγαδικό αριθμό, Z e  R  iX ,
όπου R το πραγματικό μέρος ή ηλεκτρική αντίσταση (Resistance) και Χ το
φανταστικό ή ανάδραση ή άεργη αντίσταση (Reactance).
Σχετικά με την αναλυτική περιγραφή της μηχανικής εμπέδηση των κατασκευών
έχουν προταθεί διάφορα αναλυτικά μοντέλα (Bhalla and Soh, 2007; 2008; Bhalla et
21

Εισαγωγή – Επισκόπηση Διατριβής

Κεφάλαιο 1.

al., 2012). Οι Liang et al. (1994a; 1994b; 1996) και Giurgiutiu and Rogers (1997;
1999) έχουν προτείνει μονοδιάστατα μοντέλα τα οποία βασίζονται στην
προσομοίωση της μηχανικής απόκρισης του συστήματος με πολυβάθμια διακριτά
συστήματα μαζών-ελατηρίων-αποσβεστήρων. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η
συνεισφορά των Giurgiutiu and Rogers (1999) στη διατύπωση ενός μοντέλου το
οποίο συσχετίζει τη μηχανική εμπέδηση ενός ΗΜΗΣ από σύνθετα υλικά με τη
δυναμική του δυσκαμψία. Οι Zhou et al. (1995; 1996) επέκτειναν τις εργασίες των
προηγούμενων προσεγγίζοντας το πρόβλημα της μηχανικής απόκρισης στις δύο
διαστάσεις, με την εφαρμογή των διαφορικών εξισώσεων διάδοσης των μηχανικών
κυμάτων, τόσο στο PZT όσο και στα δομικά στοιχεία της Κ/Φ. Η αναλυτική
περιγραφή που έδωσαν αποτελεί ένα ρεαλιστικότερο ηλεκτρομηχανικό μοντέλο το
οποίο όμως μειονεκτεί λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του.
Οι Bhalla and Soh (2004a; 2004b; 2004c; 2007; 2008), λαμβάνοντας υπόψη
αφενός μεν την αμεσότητα της προσεγγίσεως των Liang et al. και αφετέρου δε τις
χρήσιμες παρατηρήσεις των Zhou et al. πρότειναν τη δική τους λύση με την εισαγωγή
της ισοδύναμης ή ενεργής μηχανικής εμπέδησης (Effective Mechanical Impedance).
Άλλες εργασίες οι οποίες έχουν συνεισφέρει στην αναλυτική περιγραφή της
Μηχανικής Εμπέδησης, είναι αυτές των Xu and Liu (2002) η οποία ενσωματώνει στο
μοντέλο μηχανικής απόκρισης την επίδραση των υλικών που αποτελούν τη
διεπιφάνεια PZT-δομικό στοιχείο, των Zhang et al. (2011) στην οποία παρουσιάζεται
η ανάλυση ενός ΗΜΗΣ το οποίο αποτελείται από μια δοκό και των Yan and Chen
(2010) η οποία προτείνει μια απλοποιημένη εκδοχή του μοντέλου των Zhou et al. Στα
πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε μια νέα αναλυτική προσέγγιση για τη
μηχανική εμπέδηση ΖSt, μιας υπό παρακολούθηση κατασκευής (Κ/Φ), η οποία
στηρίζεται στη διατμητική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός επιθέματος PZT και της Κ/Φ
(Providakis and Liarakos, 2014).
Εκτός από το τεχνικό πεδίο της αεροναυπηγικής και των μεταλλικών
κατασκευών, η χρήση των πιεζοηλεκτρικών υλικών και της μεθόδου ΗΜΑ/ΗΜΕ,
είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στα αντικείμενα του μη καταστροφικού ελέγχου και
ανίχνευσης μηχανικών βλαβών των κατασκευών από σκυρόδεμα (Annamdas et al.,
2010; Annamdas and Radhika, 2013; Bhalla and Soh, 2007; 2008; Bhalla et al., 2012;
Gu et al., 2006; Hou et al., 2012; Kong et al., 2013; Laskar et al., 2009; Liarakos and
Providakis, 2013; Providakis and Liarakos 2010; 2011; 2012; 2014; Providakis et al.,
2014; Providakis, Liarakos and Voutetaki, 2010; Providakis, Liarakos and
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Kampianakis 2013; Providakis et al., 2013a; 2013b; Shin et al., 2008; Soh and Bhalla;
2005; Soh et al., 2000; Song et al., 2007; 2008; Tawie and Lee, 2010a; 2010b; 2010c;
Tseng and Wang, 2004; Βουτετάκη, 2009) των υπογείων τεχνικών έργων (Bhalla et
al., 2005) και των πετρωμάτων (Yang et al., 2007). Η μέθοδος της ΗΜΑ/ΗΜΕ
αξιοποιεί τα πιεζοηλεκτρικά επιθέματα PZT ως συσκευές ανίχνευσης, στηριζόμενη
στην διττή λειτουργία τους τόσο ως αισθητήρες όσο και ως διεγέρτες, για τη
καταγραφή της ΗΜΑ/ΗΜΕ στο πεδίο της συχνότητας. Τα εύρη των συχνοτήτων που
κυρίως χρησιμοποιούνται κυμαίνονται από 5-500 kHz. Η αξιολόγηση της δομικής
ακεραιότητας του υπό μελέτη δομικού συστήματος πραγματοποιείται είτε με τη
συγκριτική ανάλυση των καταγραφόμενων φασμάτων απόκρισης της ΗΜΑ/ΗΜΕ,
είτε με την ταυτοποίηση των δυναμικών του χαρακτηριστικών (δυσκαμψία,
σημειακές μάζες και απόσβεση). Σχετικά με την συγκριτική ανάλυση των φασμάτων
απόκρισης ΗΜΑ/ΗΜΕ, η διαδικασία που ακολουθείται συνίσταται από την
καταγραφή της απόκρισης ενός Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος σε ένα συγκριμένο
εύρος συχνοτήτων α) για μια αρχική κατάσταση αναφοράς (Φάσμα Αναφοράς) όπου
η υπό παρακολούθηση κατασκευή (Κ/Φ) θεωρείτε δομικά άρτια και β) για μια ή και
περισσότερες μεταγενέστερες καταστάσεις δομικής ακεραιότητας, όπου δύναται να
έχουν εμφανιστεί μηχανικές βλάβες. Η σύγκριση μεταξύ των φασμάτων απόκρισης
ΗΜΑ/ΗΜΕ υλοποιείται με τη χρήση στατιστικών δεικτών βλάβης, οι οποίοι
υπολογίζονται από την απόκλιση των φασματικών αποκρίσεων της τρέχουσας
κατάστασης δομικής ακεραιότητας, με τα αντίστοιχα φάσματα αναφοράς. Κάποιοι
από του δείκτες βλάβης που ενδεικτικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι οι
δείκτες RMSD, MAPD, CCD (Tawie and Lee, 2010b).
Στο πεδίο του ΜΚΕ των δομικών στοιχείων σκυροδέματος η μέθοδος
ΗΜΑ/ΗΜΕ έχει βρει σημαντική εφαρμογή στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της
δυσκαμψίας και της αντοχής του πρωίμου σκυροδέματος (Annamdas and Radhika,
2013; Bhalla and Soh, 2007; 2008; Providakis and Liarakos 2010; 2011; 2012; 2014;
Gu et al., 2006; Quinn et al., 2012; Shin et al., 2008; Tawie and Lee, 2010a; 2010b;
2010c). Στις συγκριμένες εφαρμογές τα PZT ή συσκευές με βάση τα PZT
προσαρμόζονται στο σκυρόδεμα από τις πρώτες ημέρες (1-3) ή ακόμη και ώρες μετά
τη παρασκευή του και η ηλεκτρομηχανική τους απόκριση καταγράφεται συνεχώς για
τις 28 πρώτες ημέρες. Η αξιολόγηση της διαδικασίας σκλήρυνσης του σκυροδέματος
είναι αντίστοιχη με εκείνη του ΜΚΕ της δομικής του ακεραιότητας. Και σε αυτή την
περίπτωση γίνεται σύγκριση μεταξύ των ηλεκτρομηχανικών φασμάτων απόκρισης
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και του φάσματος αναφοράς. Η τεχνική εμφύτευσης των πιεζοηλεκτρικών υλικών
στη μάζα του σκυροδέματος κατά τη σκυροδέτηση, προσφέρει τη δυνατότητα ολικής
παρακολούθησης ενός δομικού στοιχείου, καθώς στα πρώιμα στάδια γίνετε η
αξιολόγηση της διαδικασίας σκλήρυνσης και μετά τις 28 ημέρες τα ίδια PZT
χρησιμοποιούνται ως συσκευές ανίχνευσης μηχανικών βλαβών (Gu et al., 2006; Song
et al., 2007; 2008; Providakis and Liarakos, 2010).
1.4.2.

Παθητικός και Ενεργητικός ΜΚΕ με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών υλικών

Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά είναι δυνατό να εφαρμοστούν και στις περιπτώσεις
παθητικών και ενεργητικών μεθόδων παρακολούθησης και ελέγχου των δομικών
συστημάτων (Bhalla and Soh, 2003; 2004b; Gu et al., 2006; Hou et al., 2012; Laskar
et al., 2009; Providakis et al., 2013a; 2013b; Sohn and Lee, 2010; Song et al., 2007;
2008). Στις συγκριμένες εφαρμογές τα PZT αξιοποιούνται ως τμήματα είτε
αισθητήριων συσκευών είτε ως διεγέρτες μηχανικών κυμάτων και ταλαντώσεων. Οι
καταγραφές της ηλεκτρικής απόκρισης πραγματοποιούνται κυρίως στο πεδίο του
χρόνου με τη ανάκτηση των χρόνο-ιστοριών της ηλεκτρικής τάσης απόκρισης. Η
αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας υλοποιείται με μεθοδολογίες που βασίζονται
α) στον υπολογισμό της ενέργειας των σημάτων καταγραφής, β) στην ανάλυση της
καταγραφόμενης κυματομορφής σε στοιχειώδη πακέτα αρμονικών κυμάτων
(wavelets) (Gu et al., 2006; Laskar et al., 2009; Song et al., 2007; 2008) και στον
υπολογισμό και ερμηνεία των φασμάτων απόκρισης Fourier (Providakis et al., 2013a;
2013b).
Όσον αφορά τις εφαρμογές που σχετίζονται με το σκυρόδεμα, οι συσκευές που
φέρουν τα PZT δύναται να είναι τόσο επιφανειακά επικολλημένες όσο και
εμφυτευμένες στο εσωτερικό του (Guetal., 2006; Laskar et al., 2009; Providakis and
Liarakos, 2010; Song et al., 2007; 2008). Στο Σχήμα 1.5 απεικονίζεται μια
πειραματική διάταξη ΜΚΕ δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα με την εφαρμογή της
μεθόδου Κρούσης-Απόκρισης (Impact-Echo), (Carino, 2004; Liang and Su, 2001;
Cam, Orhan et al., 2005) και τη χρήση ενός πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα βασισμένου
στο Teflon-PTFE. Η συγκριμένη διάταξη διαμορφώθηκε στα πλαίσια των
ερευνητικών αναγκών της παρούσας διατριβής, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
και της συμπεριφοράς των επιθεμάτων PZT. Η ηλεκτρική απόκριση του αισθητήρα
PZT στο μηχανικό κύμα που προκαλεί το κρουστικό φορτίο που ασκείτε από το
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σφυυρί της δοκ
κιμής, απεικ
κονίζεται σ
στο Σχήμα 1.6 για τις περιπτώσεεις ενός δομικά
«Υγιούς» στοιχχείου και ενό
ός με τεχνηητές βλάβες..

Σ
Σχήμα 1.5: Αξιολόγηση
Α
τεχνητής
τ
βλάάβης δομικού
ύ στοιχείου σκυροδέματο
σ
ος με τη χρήσ
ση
πιεζοηλεεκτρικών αισ
σθητήρων (Im
mpact-Echo Method).

Οι μέθοδοιι ενεργητικο
ού ΜΚΕ σττις οποίες εμ
μπλέκονται πιεζοηλεκττρικοί διεγέέρτες
στηρίζονται σττην αξιοπο
οίηση του αντίστροφο
ου πιεζοηλ
λεκτρικού φ
φαινομένου. Οι
πιεζζοηλεκτρικοοί διεγέρτεςς προσαρμόόζονται αντίστοιχα με τους αισθηητήρες στις υπό
παρρακολούθησ
ση κατασκεευές και μεε την εφαρ
ρμογή ηλεκ
κτρικής τάσσης εκπέμπ
πουν
μηχχανικά κύμα
ατα στο εσω
ωτερικό τη ς (Xu, 2009; Zagrai, 2002).
2
Οι σσυχνότητες των
μηχχανικών κυμ
μάτων που δύναται να εκπέμψουνν είναι από 5 έως και 400 kHz. Αυτό
Α
πρα
ακτικά για το
τ σκυρόδεμα σημαίνεει ότι τα μή
ήκη των μη
ηχανικών κυυμάτων που
υ θα
διαδδοθούν στοο εσωτερικό
ό του θα κυυμαίνονται μεταξύ 10 και 400 m
mm, έχοντα
ας τη
δυνα
ατότητα να
α αλληλεπ
πιδράσουν ττόσο με τη
τ μικροδο
ομή του όόσο και μεε τα
γεω
ωμετρικά όρια του δομικ
κού στοιχείίου που εξεττάζεται.
Μια αρκεττά διαδεδομ
μένη περίπτω
ωση ενεργη
ητικού ΜΚΕ
Ε με τη χρήήση PZT είνναι η
αξιοοποίηση τω
ων επιφανειιακά προσααρμοσμένω
ων πιεζοηλεεκτρικών ααισθητήρων και
διεγγερτών, για
α την εκπομ
μπή και τηην ανίχνευσ
ση των κυμ
μάτων Lam
mb (Kim, 2011;
Provvidakis et al., 2013a; 2013b; Soohn and Leee, 2010; Su et al., 20006; Xu, 2009;
Zaggrai, 2002). Η μεθοδολ
λογία αυτή εεφαρμόζετα
αι στην εκπ
πομπή μηχαν
ανικών κυμά
άτων
σε δδομικά στοοιχεία με σχχετικά μικρρό πάχος όπως κελύφη
η αεροσκαφ
φών, ελάσμ
ματα
μετά
άλλων, σύννθετα στρω
ωματοειδή υλικά και πλάκες σκυροδέματ
ατος. Επειδδή η
ταχύύτητα, και η συχνότη
ητα των κυ μάτων Lam
mb είναι συ
υνάρτηση ττου πάχους του
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δομ
μικού στοιχχείου στο οποίο διαδδίδονται, τα συγκεκρ
ριμένα κύμματα καλού
ύνται
καθθοδηγούμενα
α κύματα (G
Guided Wavves).

α)

β)
Σχή
ήμα 1.6: α) Χρονο-ιστορί
Χ
ία ηλεκτρικήής απόκρισηςς και β) φάσμ
μα Fourier αι
αισθητήρα κα
αι για
τιςς περιπτώσειις δομικού στοιχείου με κκαι χωρίς βλλάβη (Σχήμα 1.6). ΔΣ: Δοομικό Στοιχεείο.

Τέλος αναφέρεται η υβριδικήή μέθοδοςς των καθοδηγούμεννων κυμάττωνΗΜ
ΜΑ/ΗΜΕ (G
Guided Wav
ves-ΕΜΑ/Ε
ΕΜΙ) (Proviidakis et al., 2013a; 22013b), η οποία
χρησιμοποιεί τουλάχιστο
ον δύο συυσκευές PZT
P
τοποθετημένες εεπιφανειακά
ά ή
ενσω
ωματωμένεες στην κα
ατασκευή κκαι σε απόσ
σταση μετα
αξύ τους, με την μια
α να
λειττουργεί ως γεννήτρια υψηλής εενέργειας (πλάτους)
(
και
κ σταθερρής συχνότη
ητας
μηχχανικών κυυμάτων καιι την άλληη ως πολύ
ύ-λειτουργικ
κός αισθηττήρας/διεγέρτης
γρα
αμμικά μεταβαλλόμενη
ης συχνότηητας διέγερσης (Chirrp Signal Generator)). Η
μ
ένναντι της αππλής HMA/HME, προσ
σφέρει το πλλεονέκτημα
α της
συγγκεκριμένη μέθοδος,
διεύύρυνσης τουυ χώρου κα
αι της ευαιισθησίας σχχετικά με την ανίχνευσση βλαβώνν και
είνα
αι ιδιαίτερα χρήσιμή σττη περίπτωσ
ση του σκυρ
ροδέματος το
τ οποίο εμμφανίζει υψηλές
τιμέές απόσβεση
ης.
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1.5.

Κεφάλαιο 1.

Στόχος διατριβής και πρωτοτυπία

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι αφενός μεν η αναλυτική και πειραματική
διερεύνηση της μηχανικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των πιεζοηλεκτρικών υλικών και
των κατασκευών από σκυρόδεμα και αφετέρου δε η ανάπτυξη ολοκληρωμένων
συστημάτων μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ) με την χρήση πιεζοηλεκτρικών
αυτό-αισθητηρίων συσκευών. Το πιεζοηλεκτρικό υλικό που μελετήθηκε και
χρησιμοποιήθηκε στις εφαρμογές που παρουσιάζονται είναι το PZT (Lead Zirconate
Titanate: Οξείδιο του Μολύβδου και των Ζιρκονίου, Τιτανίου), (PI Ceramics, 2014).
Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί για τον μη καταστροφικό έλεγχο του
σκυροδέματος βασίζεται στη πειραματική καταγραφή ή αριθμητική προσομοίωση της
ηλεκτρικής απόκρισης ενός Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος (ΗΜΗΣ) στο πεδίο της
συχνότητας (Providakis and Liarakos, 2010; 2011; 2014; Providakis, Liarakos and
Voutetaki, 2010; Providakis, Liarakos and Kampianakis,2013). Ως κύρια εργαλεία
αξιολόγησης

της

δομικής

ακεραιότητας

υιοθετήθηκαν

τα

πειραματικώς

καταγραφόμενα φάσματα απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας (ΗΜΑ)
και της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) και πιο συγκεκριμένα τα πραγματικά
μέρη αυτών, αγωγιμότητα και αντίσταση αντίστοιχα.
Τα μεγέθη αυτά όπως θα παρουσιαστεί στα κεφάλαια που ακολουθούν, είναι τα
πλέον ευαίσθητα στις μεταβολές της μηχανικής απόκρισης των υπό μελέτη ΗλεκτροΜηχανικών Συστημάτων. Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν η
επιτυχής ενσωμάτωση των πιεζοηλεκτρικών συσκευών στη μάζα του σκυροδέματος,
μια σειρά από διατάξεις αυτό-αισθητήριων συσκευών με βάση τα PZT σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν (Σχήμα 1.7). Η εμφύτευση των συγκεκριμένων συσκευών στη
μάζα του σκυροδέματος συνεπάγεται την αναπόφευκτη λειτουργία τους ως τμήμα της
μικροδομής του και εξαιτίας αυτού οι συγκεκριμένες διατάξεις καλούνται «ευφυή»
αδρανή (Smart Aggregate-SMA), (Providakis and Liarakos, 2010). Πιο συγκεκριμένα
οι στόχοι που τέθηκαν στη παρούσα έρευνα είναι οι ακόλουθοι:
α)

η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων τα οποία θα περιγράφουν την
ηλεκτρομηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ των PZT και των κατασκευών από
σκυρόδεμα που τα φέρουν (K/Φ: Κατασκευή Φορέας),
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β)
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η ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων μεθοδολογιών προσομοίωσης της
ηλεκτρικής και της μηχανικής απόκρισης των Ηλεκτρο-Μηχανικών
Συστημάτων,

γ)

η σχεδίαση κατάλληλων διατάξεων εμφύτευσης των PZT στη μάζα του
σκυροδέματος,

δ)

η αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη διεθνή βιβλιογραφία στατιστικών
δεικτών και η παρουσίαση νέων μεθοδολογιών με βάση τεχνικές στατιστικού
ελέγχου για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μηχανικών βλαβών,

ε)

ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου ασύρματου συστήματος
μη καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος, με δυνατότητα μόνιμης
εγκατάστασης σε μια υπό παρακολούθηση κατασκευή σκυροδέματος, το
οποίο θα προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση και ανάκτηση των δεδομένων
της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας ή/και της Ηλεκτρο-Μηχανικής
Εμπέδησης.

1.5.1.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη «ευφυών» αδρανών

Στo πλαίσιο της ανάπτυξης κατάλληλων διατάξεων για την ασφαλή ενσωμάτωση των
πιεζοηλεκτρικών σωμάτων στη μάζα του σκυροδέματος, δύο κύριες εφαρμογές αυτόαισθητήριων συσκευών υλοποιήθηκαν. Οι δύο διατάξεις αναπτύχθηκαν έχοντας ως
βασικά κριτήρια (Providakis, Liarakos et al., 2013; Liarakos and Providakis, 2013):
α)

την ασφαλή τοποθέτηση του εύθραυστου PZT στο πολύ πρώιμο ρευστό
σκυρόδεμα και τη προστασία του κατά τη διαδικασία διάστρωσης και
δόνησης,

β)

την επίτευξη της μέγιστης δυνατής μηχανικής αγωγιμότητας, για τη
διασφάλιση της διαβίβασης των παραγόμενων από τα PZT μηχανικών
κυμάτων, στη μάζα του σκυροδέματος με τις μικρότερες δυνατές απώλειες
ενέργειας και

γ)

τη προστασία του PZT από τις θερμικές παραμορφώσεις του σκυροδέματος,
τη συστολή ξήρανσης και την χημική διάβρωση από την υγρασία.
Η πρώτη διάταξη προβλέπει την ενσωμάτωση του PZT στη μάζα του

σκυροδέματος, μέσω της παρασκευής ενός ευφυούς αδρανούς με βάση την
ενυδατωμένη τσιμεντόπαστα ενός συνήθους τσιμέντου Portland. Τo PZΤ, τύπου PIC
151 (PI Ceramics, 2014), το οποίο έχει τη μορφή επιθέματος διαστάσεων
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10x10x0.2mm, εμφυτεύεται σε ένα κύβο ενυδατωμένου τσιμεντοκονιάματος ακμής
50mm, αφού πρώτα προσαρμοστούν σε αυτό τα απαραίτητα ηλεκτρόδια και
αδιαβροχοποιηθεί μέσω μιας εποξικής ρητίνης υψηλής μηχανικής αντοχής (Σχήμα
1.7.α), (Providakis and Liarakos, 2010). Στη συνέχεια το ευφυές αδρανές, το οποίο
από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως CBSA (Cement Based Sensor-Actuator),
εμφυτεύεται στη μάζα του δομικού στοιχείου κατά τη διαδικασία της σκυροδέτησης
(Σχήμα 1.7.α). Τα CBSA πέραν της ικανοποίησης των βασικών κριτηρίων σχεδίασης,
έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα να επιδεικνύουν παραπλήσιες μηχανικές ιδιότητες
με αυτές του σκυροδέματος, συντελώντας στην απαλοιφή ζωνών μηχανικής
ετερογένειας και ανισοτροπίας καθώς και διεπιφανειών διαφορετικών υλικών.
Τα CBSA αν και προσφέρουν μια ικανοποιητική λύση εμφύτευσης των PZT στο
σκυρόδεμα, εμφανίζουν τα μειονεκτήματα της αδυναμίας πρόσβασης στο PZT και
ανάκτησης του «ευφυούς» αδρανούς. Δεδομένου ότι το «ευφυές» αδρανές μετά την
εμφύτευση θα αποτελεί τμήμα της μικροδομής του σκυροδέματος, η διαδικασία
εμφύτευσης είναι μη αναστρέψιμη. Αυτό καθιστά τα CBSA αδρανή μιας χρήσης
καθώς το οποιοδήποτε σφάλμα δεν είναι δυνατό να διορθωθεί μετά την εμφύτευσης
τους. Επιπλέον η αδυναμία πρόσβασης στο PZT συνεπάγεται την ύπαρξη
περιορισμών σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιδιόρθωση των ηλεκτροδίων του PZT.
Προκειμένου να ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα, στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένας δεύτερος σχεδιασμός «ευφυούς» αδρανούς, ο
οποίος προβλέπει την εμφύτευση του PZT στο σκυρόδεμα με τη χρήση ενός
κατάλληλα διαμορφωμένου κελύφους από υλικά υψηλής μηχανικής αντοχής και
χημικώς αδρανή σε σχέση με την ενυδατωμένη τσιμεντόπαστα (Σχήμα 1.7.β),
(Providakis and Liarakos, 2011; 2014; Liarakos and Providakis, 2013).
Το υλικό που επιλέχθηκε για την κατασκευή του αδρανούς είναι το PTFE (PolyTetra-Fluoro-Ethylene ή Teflon), το οποίο αφενός μεν παρουσιάζει επαρκή αντοχή
για την ασφαλή εμφύτευση του αδρανούς στη μάζα του σκυροδέματος και αφετέρου
δε παρέχει τη δυνατότητα σχετικά εύκολης διαμόρφωσης του σε πληθώρα
διαφορετικών σχημάτων με τη χρήση τυπικών εργαλειομηχανών (τόρνοι, φρέζες
κτλ.), (Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013). Και σε αυτή την περίπτωση το
πιεζοηλεκτρικό σώμα που επιλέχθηκε είναι ένα επίθεμα PZT τύπου PIC 151 (PI
Ceramics, 2014). Το συγκεκριμένο «ευφυές» αδρανές από εδώ και στο εξής θα
αναφέρεται ως TBSA (Teflon Based Sensor Actuator). Το TBSA αποτελεί σημαντική
καινοτομία της διατριβής καθώς ικανοποιεί όλα τα βασικά κριτήρια σχεδιασμού που
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τέθη
ηκαν παραπ
πάνω, ενώ επιπλέον
ε
δίννει τις δυνα
ατότητες α) της ασφαλλούς ανάκτη
ησης
και επαναχρησ
σιμοποίησηςς του και β)) της πρόσβ
βασης στο πιεζοηλεκτρ
π
ρικό επίθεμα
α για
τυχόόν απαιτούμ
μενες επιδιο
ορθώσεις κααι συντήρησ
ση.

α)

β)
Σχχήμα 1.7:Δια
ατάξεις «Ευφ
φυών» Αδραννών. α) CBSA
A και β) TBS
SA (Providak
akisandLiarak
kos,
201
10; 2011; LiaarakosandProvidakis, 2013).

1.5..2.

Αξιολλόγηση δομικής ακεεραιότηταςς με τη χρήση
χ
τηςς στατιστιικής
ανάλυ
υσης των ακ
κραίων τιμ
μών

Μ
που αξιοποιούν ττην καταγρ
ραφή των φασμάτων
φ
απόκρισης της
Οι μέθοδοι ΜΚΕ
Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικής Αγω
ωγιμότητας//Εμπέδησηςς (ΗΜΑ/ΗΜΕ) με τηη χρήση PZT,
P
στηρίζονται σττη συγκριτιική ανάλυσ
ση μεταξύ της
τ τρέχουσ
σας ηλεκτριικής απόκρ
ρισης
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άβης, χωρίς να λαμβάννεται υπόψηη η διαφορ
ροποίηση τη
ης μορφής των φασμά
άτων
απόόκρισης.

Η

μορφή των

φασ
σμάτων
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Αγωγιμότητας/Εμπέδησης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κορυφών (peaks) ή
ασυνεχειών οι οποίες αντικατοπτρίζουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του ΗλεκτροΜηχανικού Συστήματος. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικός της διαφοροποίησης των μηχανικών ιδιοτήτων της
υπό παρακολούθησης κατασκευής. Συνεπώς η εστίαση μόνο στην αριθμητική
διαφοροποίηση των φασμάτων απόκρισης, σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε
εσφαλμένα συμπεράσματα και ψευδή ανίχνευση βλάβης.
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε μια πρωτότυπη υβριδική
μεθοδολογία αξιολόγησης των μεταβολών των φασμάτων Ηλεκτρο-Μηχανικής
Αγωγιμότητας/Εμπέδησης, αλλά και της μηχανικής εμπέδησης ΖSt (DMI) της υπό
παρακολούθησης κατασκευής. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εισάγει τις εξής
καινοτομίες (Providakis, Liarakos and Voutetaki, 2010; Liarakos and Providakis,
2011; 2014):
I.

Αξιοποιεί ως φάσμα αναφοράς ένα αναλυτικό μοντέλο που περιγράφει την
ηλεκτρική ή τη μηχανική απόκριση του Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος
αναφοράς στο πεδίο της συχνότητας και το οποίο αντιστοιχεί στην δομικά
«υγιή» κατασκευή. Το συγκεκριμένο αναλυτικό μοντέλο προκύπτει από την
προσομοίωση της πειραματικά καταγραφόμενης μηχανικής ή ηλεκτρικής
απόκρισης του Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος αναφοράς, από μια
συνάρτηση μεταφοράς με τη μέθοδο των μη γραμμικών ελαχίστων
τετραγώνων.

Οι

συναρτήσεις

μεταφοράς

που

χρησιμοποιήθηκαν

περιγράφονται είτε από ρητές πολυωνυμικές συναρτήσεις της γωνιακής
συχνότητας, είτε από συναρτήσεις που περιγράφουν τη δυναμική απόκριση
πολυβάθμιων δυναμικών συστημάτων. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη περίπτωση
συναρτήσεων προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ένα καινοτόμο
πολυβάθμιο δυναμικό σύστημα, το οποίο συγκροτείται από έναν πεπερασμένο
αριθμό συνιστωσών μηχανικής εμπέδησης και προσομοιώνει τη συνολική
μηχανική εμπέδηση της υπό παρακολούθησης κατασκευής. Η αναλυτική
έκφραση της κάθε συνιστώσας μηχανικής εμπέδησης, βασίζεται στο
αναλυτικό μοντέλο που έχει παρουσιαστεί από τους Providakis and Liarakos
(2014).
II.

Η αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας μιας κατασκευής, στηρίζεται στον
στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων (Residuals) μεταξύ της εκτιμώμενης, σε
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συνάρτησης

μεταφοράς

του

Ηλεκτρο-Μηχανικού

Συστήματος αναφοράς και της τρέχουσας μετρούμενης ηλεκτρικής ή
μηχανικής απόκρισης του. Τα όρια εμπιστοσύνης για το στατιστικό έλεγχο
προσδιορίζονται με βάση την κανονική κατανομή αλλά και τη γενικευμένη
κατανομή των Ακραίων Τιμών (Generalized Extreme Values distribution). Η
έκταση και το μέγεθος των εντοπιζόμενων βλαβών θα αποτελεί αύξουσα
συνάρτηση του αριθμού των υπολοίπων που θέτονται σε κάθε περίπτωση
εκτός ελέγχου (Outliers) (Providakis and Liarakos, 2014).
1.5.3.

Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, αποθήκευσης και αξιολόγηση
των

φασμάτων

απόκρισης

της

Ηλεκτρό-Μηχανικής

Εμπέδησης/Αγωγιμότητας
Πέραν της αξιοπιστίας των αυτό-αισθητήριων συσκευών και των μεθοδολογιών
ανάλυσης και ερμηνείας των καταγραφόμενων μετρήσεων Ηλεκτρο-Μηχανικής
Αγωγιμότητας/Εμπέδησης, εξίσου σημαντικό ζήτημα στο μη καταστροφικό έλεγχο
των κατασκευών, αποτελεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων
και η δυνατότητα άμεσης και απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτά. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, η πολυπλοκότητα
των σύγχρονων δομικών συστημάτων καθώς και η πολύ-λειτουργική τους χρήση
επιβάλλουν το συνεχή και αδιάκοπο έλεγχο της δομικής τους ακεραιότητας, από τα
πρώτα στάδια δόμησης έως και το σύνολο του χρόνου ζωή τους. Στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα μη
καταστροφικού ελέγχου των κατασκευών από σκυρόδεμα το οποίο ενσωματώνει:
α)

την τεχνολογία των επαναχρησιμοποιούμενων «ευφυών» αδρανών,TBSA,

β)

την τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας των αισθητήρων με τις μονάδες
καταγραφής δεδομένων,

γ)

το χαμηλό κόστος, και

δ)

την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα δεδομένα της ΗλεκτροΜηχανικής Αγωγιμότητας/Εμπέδησης.
Τμήματα του προτεινόμενου συστήματος έχουν δημοσιευτεί από τους Providakis

and Liarakos (2011; 2012; 2014) με την ονομασία T-WiEYE (Teflon-based Wireless
integratEd monitoring sYstEm). Το συγκεκριμένο καινοτόμο σύστημα επιγραμματικά
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αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα (Σχήμα 1.8), (Providakis and
Liarakos, 2011; 2014; Liarakos and Providakis, 2013):


Ένα ή περισσότερα TBSA, εμφυτευμένα σε διαφορετικά σημεία ενός ή
περισσότερων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα. Τα διατεταγμένα χωρικά
TBSA διαμορφώνουν ένα πλέγμα παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας
(Structural Health Monitoring Grid). Το κάθε TBSA λειτουργεί ως ΑυτόΑισθητήρια Συσκευή (Autosensing Device) αξιοποιώντας τόσο το ευθύ όσο
και το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο.



Ένα τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα (Printed Circuit Board-PCB) μέτρησης
και καταγραφής της φασματικής απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής
Εμπέδησης στο πεδίο της συχνότητας, για κάθε TBSA. Στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής επιλέχθηκε το τυπωμένο κύκλωμα AD5933 ΕΒ (Analog
Devices, 2005-2007b), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για αντίστοιχες
εφαρμογές μη καταστροφικού ελέγχου από διάφορους ερευνητές, αφενός μεν
λόγω του χαμηλού του κόστους και αφετέρου δε, λόγω της ευελιξίας μεγέθους
που διαθέτει σε σχέση με τα ολοκληρωμένα συστήματα καταγραφής των
μεγεθών της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης.



Λογισμικό για την διαχείριση των λειτουργιών και τη βαθμονόμηση
(Calibration) του τυπωμένου κυκλώματος AD5933EB. Αρχικά για τη
βαθμονόμηση χρησιμοποιήθηκε το πρωτότυπο λογισμικό της Analog Devices
το οποίο συνοδεύει το τυπωμένο κύκλωμαAD5933EB.Το συγκεκριμένο
λογισμικό έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Visual Basic και είναι ανοικτού
κώδικα (Analog Devices, 2005-2007b). Δεδομένης της ανάγκης για περαιτέρω
αυτοματοποίηση της διαδικασίας μέτρησης και καταγραφής της ΗλεκτροΜηχανικής Εμπέδησης, το λογισμικό τροποποιήθηκε κατάλληλα με την
εισαγωγή επιπλέον εργαλείων για την αυτόματη καταγραφή και αποθήκευση
των φασμάτων απόκρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.



Σύστημα

ασύρματης

επικοινωνίας

μεταξύ

του

κάθε

τυπωμένου

κυκλώματοςAD5933 ΕΒ και των υπολογιστών διαχείρισης της διαδικασίας
καταγραφής, λήψης και αποθήκευσης των φασμάτων απόκρισης της ΗλεκτροΜηχανικής Εμπέδησης.


Λογισμικό διαχείρισης των αποθηκευμένων φασμάτων απόκρισης της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης και καταχώρισης αυτών σε βάση δεδομένων
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η οποίία έχει ανα
απτυχθεί σ
σε περιβάλλλον ΜySQ
QL (MySQL
L, 2010a). Το
συγκριμ
μένο λογισμ
μικό αναπτύύχθηκε σε Java και γιια την αυτόόματη εκτέλ
λεση
του ενσ
σωματώθηκ
κε συντόμεευση (.bat file) στο τροποποιημμένο λογισμικό
διαχείριισης του τυπωμένου
τ
κυκλώματτοςAD5933 ΕΒ. Οι μετρήσεις των
χαρακτη
ηριστικών μεγεθών ππου περιγρ
ράφουν το ηλεκτρομηηχανικό φά
άσμα
απόκρισ
σης, καταχω
ωρούνται σ
σε συγκεκριιμένα πεδία της βάσηςς τα οποία είναι
ε
άμεσα συσχετισμέν
σ
να με το χρρόνο λήψης των μετρήσ
σεων.


Μονάδα
α Η/Υ μεε ρόλο διαακομιστή, Server PC
C, στον οπποίο βρίσκ
κεται
εγκατεσ
στημένη η βάση
β
δεδομ
μένων και απ
ποθηκεύοντται οι μετρήήσεις. Η μοννάδα
server

επικοινωνεί

με

τον

Η/Υ
Υ

διαχείρ
ρισης

τουυ

τυπωμέένου

κυκλώμ
ματοςAD5933 ΕΒ, Cl ient PC, μέσω τοπικο
ού δικτύου (Local Neet) ή
διαδικτύύου (Interneet).

Σ
Σχήμα 1.8: Διάγραμμα
Δ
ροής
ρ
ολοκληηρωμένου συ
υστήματος μη
η καταστροφ
φικού ελέγχου
υ
σκυυροδέματος με τη χρήση
η «ευφυών» ααδρανών (Liarakos and Providakis,
P
22013; Providaakis
and Liarakos, 20
014).



Συναρτήσεις σε πεεριβάλλον M
MATLAB οι
ο οποίες επιιτρέπουν τηην σύνδεση ενός
οποιουδδήποτε υπο
ολογιστή χρρήστη, Userr PC, με το
ο διακομισττή (Server PC),
την προοσπέλαση των καταχω
ωρημένων δεδομένων της Ηλεκτ
κτρο-Μηχαννικής
Εμπέδη
ησης και τηνν ανάκτησηη αυτών με στόχο
σ
την μετά-επεξεργ
μ
ργασία τους..



Συναρτήσεις μετ--επεξεργασίίας των φασμάτων
φ
απόκρισης
α
της Ηλεκ
κτροΜηχανιικής Εμπέδδησης, για ττην αξιολό
όγηση της δομικής
δ
ακε
κεραιότητας του
υπό παρρακολούθησ
ση δομικού συστήματο
ος. Οι συγκρ
ριμένες συνναρτήσεις έχχουν
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γραφεί σε περιβάλλον MATLAB και έχουν ως στόχο τον υπολογισμό δεικτών
βλάβης με βάση τα καταγεγραμμένα φάσματα απόκρισης της ΗλεκτροΜηχανικής Εμπέδησης, τον προσδιορισμό των συναρτήσεων μεταφοράς του
Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος αναφοράς, καθώς και το στατιστικό έλεγχο
των υπολοίπων (Residuals) με τη γενικευμένη κατανομή των ακραίων τιμών
(GEV) για την εύρεση του αριθμού των τιμών που βρίσκονται εκτός των
ορίων εμπιστοσύνης.

1.6.

Συνοπτική επισκόπηση της δομής της διατριβής

Η διαμόρφωση της δομής της παρούσας διατριβής αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη
παράθεση των θεωρητικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανικών
συστημάτων και των τρόπων προσομοίωσης αυτών. Επιπλέον, γίνεται μια αναλυτική
παρουσίαση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν για την παρακολούθηση της δομικής
ακεραιότητας των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη συνέχεια, δίνεται ένα
συνοπτικό περίγραμμα των περιεχομένων ανά κεφάλαιο.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφεται η τεχνολογία των πιεζοηλεκτρικών υλικών,
οι αρχές που διέπουν το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο και η μαθηματική προσέγγιση της
καταστατικής συμπεριφοράς των συζευγμένων ηλεκτρομηχανικών συστημάτων. Στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο, επίσης, αναπτύσσεται το αναλυτικό μοντέλο μηχανικής
εμπέδησης για το σκυρόδεμα που έχει προταθεί από τους Providakis και Liarakos
(2014). Τέλος, παρουσιάζονται οι διαδικασίες και οι θεωρητικές αρχές ενόργανης
μέτρησης της φασματικής απόκρισης των μεγεθών της Ηλεκτρο-Μηχανικής
Αγωγιμότητας/Εμπέδησης στο πεδίο των συχνοτήτων.
Το Τρίτο Κεφάλαιο εστιάζεται στη μέθοδο της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης,
η οποία αποτελεί και την πιο διαδομένη πρακτική στις διαδικασίες μη καταστροφικού
ελέγχου με τη χρήση PZT. Παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι στατιστικοί δείκτες
βλάβης καθώς και οι μεθοδολογίες προσομοίωσης των Ηλεκτρο-Μηχανικών
Συστημάτων. Στο πεδίο της προσομοίωσης παραθέτονται οι τεχνικές των
μονοδιάστατων συναρτήσεων μεταφοράς και της Μεθόδου των Πεπερασμένων
Στοιχείων. Τέλος, αναπτύσσεται η καινοτόμος μεθοδολογία αξιολόγησης της δομικής
ακεραιότητας των κατασκευών σκυροδέματος, η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο
της παρούσας διατριβής και συνδυάζει την προσομοίωση του «υγιούς» δομικού
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συστήματος με κατάλληλες συναρτήσεις μεταφοράς και το στατιστικό έλεγχο των
υπολοίπων.
Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη περιγραφή του ολοκληρωμένου
συστήματος T-WiEYE, το οποίο αναπτύχθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας
διατριβής για τον ασύρματο και απομακρυσμένο έλεγχο κατασκευών από σκυρόδεμα,
με τη χρήση «ευφυών» πιεζοηλεκτρικών αδρανών. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι εφαρμογές του T-WiEYE στον μη καταστροφικό έλεγχο δομικών
μελών. Στο Έκτο Κεφάλαιο παραθέτονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της διατριβής
καθώς και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση.
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Κεφάλαιο 2
Πιεζοκεραμικά Υλικά και Ανάλυση
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

2.1.

Τεχνολογία

και

καταστατική

συμπεριφορά

των

πιεζοηλεκτρικών υλικών
Η κλιμακούμενη πολυπλοκότητα των δομικών συστημάτων σαν συνάρτηση των
πολυ-επίπεδων αναγκών που έρχονται να καλύψουν, έχει αναπόφευκτα αυξήσει το
κόστος κατασκευής και συντήρησης τους. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών
εποπτείας και συντήρησης δημιούργησαν την απαίτηση σχεδιασμού συστημάτων μη
καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ) τα οποία α) θα είναι ευέλικτα ως προς την
εγκατάσταση τους, β) θα έχουν χαμηλό κόστος και γ) θα προσφέρουν αξιόπιστα
δεδομένα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την κατάσταση δομικής ακεραιότητας μιας
κατασκευής, με τη μικρότερη δυνατή αβεβαιότητα.
Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά ως τμήματα συσκευών για ανίχνευση και εντοπισμό
μηχανικών βλαβών, έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς σε διαδικασίες ΜΚΕ δομικών
συστημάτων τα οποία αποτελούνται τόσο από μεταλλικά στοιχεία όσο και από
στοιχεία σκυροδέματος (Giurgiutiu and Rogers, 1997; Zagrai, 2002; Bhalla and Soh,
2007; Giurgiutiu, 2008; Xu, 2009; Annamdas and Radhika, 2013). Οι μέθοδοι ΜΚΕ
που αξιοποιούν τα πιεζοηλεκτρικά υλικά βασίζονται στη μελέτη της δυναμικής
συμπεριφοράς ενός δομικού συστήματος. Η ικανότητα των πιεζοηλεκτρικών υλικών
να εμφανίζουν εναλλασσόμενη ηλεκτρική τάση όταν εξαναγκάζονται σε μηχανική
ταλάντωση (ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο) και αντιστρόφως να εμφανίζουν
δυναμικές μηχανικές παραμορφώσεις όταν βρεθούν υπό την επίδραση ενός
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εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου (αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο), έχει
αξιοποιηθεί προκειμένου να παρασκευαστούν αισθητήρια όργανα (αισθητήρες) και
γεννήτριες (διεγέρτες) δυναμικής κίνησης. Επιπλέον η διττή Ηλεκτρο-Μηχανική τους
συμπεριφορά έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτό-αισθητήριων συσκευών (autosensing devices) δυναμικής κίνησης, όπου τα συστήματα παρακολούθησης
ταυτόχρονα εξαναγκάζουν ένα δομικό σύστημα σε ταλάντωση και καταγράφουν τη
δυναμική του απόκριση.
Ένα από τα πιο διαδεδομένα πιεζοηλεκτρικά υλικά στο πεδίο εφαρμογών του
ΜΚΕ, είναι το Οξείδιο του Μολύβδου και των Ζιρκονίου, Τιτανίου-PZT (Lead
Zirconate Titanate) με χημικό τύπο Pb(Zr,Ti)Ο3. Το PZT αποτελεί ένα τεχνητό υλικό
το οποίο παρασκευάζεται από τη κεραμική επεξεργασία μιας κονιώδους πρώτης ύλης
η οποία συνίσταται από κρυσταλλικά τεμαχίδια χημικών ενώσεων του οξυγόνου με
τα μέταλλα Μόλυβδο (Pb), Ζιρκόνιο (Zr), Τιτάνιο (Ti) και σε κάποιες περιπτώσεις
Λανθάνιο (La), (Giurgiutiu, 2008). Λόγο της στερεοχημικής δομής τους, τα PZT και
γενικότερα τα κεραμικά πιεζοηλεκτρικά υλικά, χαρακτηρίζονται και ως Περοβσκίτες
(Giurgiutiu, 2008; PI Ceramics, 2014). Ο Περοβσκίτης είναι ένα ορυκτό οξείδιο του
ασβεστίου και του τιτανίου με χημικό τύπο CaTiO3 το οποίο κρυσταλλώνεται στο
ρομβικό σύστημα. Ως περοβσκιτική κρυσταλλική δομή ορίζεται εκείνη που
προσεγγίζει τη χαρακτηριστική ρομβοειδή δομή του ομώνυμου υλικού (Σχήμα 2.α.).
Λόγω της κονιώδους μορφής της πρώτης ύλης των οξειδίων, τα πιεζοκεραμικά υλικά
είναι δυνατό χυτευθούν σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Η δυνατότητα αυτή
συγκαταλέγεται, πέραν του χαμηλού κόστους, στα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα
σε σχέση με τα φυσικά πιεζοηλεκτρικά υλικά όπως είναι ο χαλαζίας. Ο χαλαζίας
(SiΟ2) λόγω της κανονικής του κρυσταλλικής γεωμετρίας είναι αρκετά δύσκολο ή και
αδύνατο σε αρκετές περιπτώσεις, να διαμορφωθεί σε μεγάλο εύρος διαφορετικών
σχημάτων και μεγεθών.
Η παρασκευή του PZT, αλλά και του έτερου αρκετά διαδεδομένου
πιεζοκεραμικού υλικού, Οξειδίου του Βαρίου και του Τιτανίου (BaTiO3), υλοποιείται
σύμφωνα με τα ακόλουθα γενικά βήματα (Giurgiutiu, 2008; PI Ceramics, 2014;
Sirohi and Chopra, 2000; Cao and Randal, 1996; Panda et al., 2012; Nguyen et al.,
2014; Fraden, 2004; Βουτετάκη, 2009; Hooker, 1998):


Θραύση και λειοτρίβιση (άλεσμα λεπτόκοκκων υλικών) του μίγματος των
οξειδίων Μολύβδου, Τιτανίου και Ζιρκονίου σε συγκεκριμένη κοκκομετρία
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(0.2-15μm) (Cao and Randal, 1996). Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η τάξη
μεγέθους των κόκκων του μίγματος, αναφέρεται ότι η ασβεστολιθική παιπάλη
των αδρανών υλικών του σκυροδέματος κυμαίνεται σε μεγέθη μικρότερα των
74μm.


Ομογενοποίηση της κόνεως των οξειδίων και ανάμιξη της με οργανικούς
διαλύτες και διαλύματα συνδετικής ύλης, σε θερμοκρασίες 800-1000oC και
υψηλή πίεση (Giurgiutiu, 2008; Panda et al., 2012; Nguyen et al., 2014).



Αναθέρμανση του μίγματος οξειδίων-διαλυτών-συνδετικής ύλης προκειμένου
να αποκτήσει κρυσταλλική δομή σε θερμοκρασίες μεταξύ 1000-1300oC.



Διαμόρφωση του κρυσταλλικού υλικού σε σώμα συγκεκριμένου σχήματος και
μεγέθους, με κοπή και λείανση.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας έχει παρασκευαστεί ένα κεραμικό

υλικό με κρυστάλλους συμμετρικής δομής περοβσκίτη, όπως αυτή που απεικονίζεται
στο Σχήμα 2.1.α. Στη συγκεκριμένη περοβσιτική δομή τα κατιόντα του μολύβδου
βρίσκονται διατεταγμένα στις κορυφές ενός νοητού κύβου, ο οποίος αναπτύσσεται
γύρω από ένα συμμετρικό οκτάεδρο, στου οποίου τις κορυφές βρίσκονται τα ανιόντα
του οξυγόνου (Giurgiutiu, 2008). Στο κέντρο της όλης δομής βρίσκεται ένα κατιόν
είτε Ζιρκονίου είτε Τιτανίου το οποίο φέρει σημαντικά μεγαλύτερο φορτίο από τα
ιόντα μολύβδου. Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, διότι
λόγω της κρυσταλλικής συμμετρίας δεν προκύπτει ανισοκατανομή ηλεκτρικών
φορτίων στο εσωτερικό των κρυστάλλων. Η φάση αυτή του υλικού χαρακτηρίζεται
ως Παραηλεκτρική (Paraelectric). Ψύχοντας σταδιακά το υλικό σε θερμοκρασίες
κατάντη μικρότερες από τη θερμοκρασία Curie Τc (Hooker, 1998), η οποία για τα
PZT κυμαίνεται μεταξύ 250 και 400 oC (Giurgiutiu, 2008; PI Ceramics, 2014), το
κατιόν του Ζιρκονίου ή Τιτανίου μετατοπίζεται από τη συμμετρική δομή
μετατρέποντας τον περοβσκιτικό κρύσταλλο σε ηλεκτρικό δίπολο (Σχήμα 2.1.β). Η
φάση αυτή του υλικού καλείται Σιδηροηλεκτρική (Ferroelectric). Οι διπολικοί
παραμορφωμένοι κρύσταλλοι βρίσκονται στη μάζα του κεραμικού υλικού
κατανεμημένοι σε τυχαίους προσανατολισμούς, δίνοντας μακροσκοπικά μια
κατάσταση μηδενικής πολικότητας. Τοποθετώντας το υλικό σε ένα λουτρό πυριτικού
διαλύματος πετρελαίου (silicon oil bath) (Giurgiutiu, 2008; Βουτετάκη, 2009),και
εφαρμόζοντας ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο της τάξεως των 1-3kV/mm, οι διπολικοί
κρύσταλλοι προσανατολίζονται στη διεύθυνση του πεδίου (Giurgiutiu, 2008).
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Σχήμα 2.2: Ισοδύναμη έκφραση
έ
συμμμετρικού μη
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δ
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η
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giutiu, 2008 ):
S p  s pqTq  d Tjp E j

(2.1.α)

Di  d iqTq   ii Ei

(2.1.β)

όποου p,q=1:66 οι δείκττες Voigt των διαννυσμάτων μηχανικώνν τάσεων και
παρραμορφώσεω
ων, i,j=1:3 οι καρτεσιιανοί δείκττες διεύθυνσ
σης των διιανυσμάτωνν, Sp
καιΤ
Τp τα διανύύσματα των μηχανικώνν παραμορφ
φώσεων καιι τάσεων ανντίστοιχα, spq ο
αντίίστροφος πίνακας
π
τωνν ελαστικώ
ών σταθερώ
ών του υλικ
κού (Comppliance Maatrix)
(Giuurgiutiu, 20008; Comsol, 2012),ddjp ο πιεζοη
ηλεκτρικός συντελεσττής ηλεκτρ
ρικού
φορρτίου-PCC (Piezoelecttric

Chargge Coefficieent) ή πιεζζοηλεκτρικόός συντελεσ
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παρραμόρφωσηςς-PSC (Piezzoelectric Strain Coeffficient), ο οποίος έχειι μονάδες Cb/N
C
(Cooulomb/New
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V
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m) η διηλεκκτρική σταθθερά
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(Dielectric Permittivity) του πιεζοηλεκτρικού υλικού. Σε αρκετές περιπτώσεις αντί
της διηλεκτρικής σταθεράς δίδεται η Σχετική Διηλεκτρική Σταθερά (Relative Electric
Permittivity) του πιεζοηλεκτρικού υλικού η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη σχέση
(Giurgiutiu, 2008; Comsol, 2012):
 iir 

 ii
0

(2.2)

όπου ε0=8.854e-12 (F/m) η διηλεκτρική σταθερά του κενού (Vacuum Electrical
Permittivity). Επειδή τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά συνήθως είναι πολωμένα σε μια
συγκριμένη διεύθυνση, εμφανίζουν εγκάρσια μηχανική και ηλεκτρική ισοτροπία σε
επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση πόλωσης. Αν υποτεθεί ότι το επίπεδο ισοτροπίας ενός
πιεζοηλεκτρικού σώματος είναι τοy1-y2 (Σχήμα 2.2), επαληθεύονται οι ακόλουθες
ισότητες μεταξύ των στοιχείων των καταστατικών τανυστών:
s11  s 22 , s 44  s 55
d 31  d 32 , d 24  d 15

(2.3)

 11   22

Λαμβάνοντας υπόψη τις Εξισώσεις (2.3) και αναπτύσσοντας τις Εξισώσεις (2.1)
προκύπτει η μαθηματική έκφραση της καταστατικής συμπεριφοράς των εγκαρσίως
ισότροπων πιεζοηλεκτρικών υλικών σε συμπαγή μορφή πινάκων ως εξής:
0 d31 
 S1  s11 s12 s13
 T1   0
S  
T   0

0 d31 
s11 s23
O3 x 3
 2 
 2  
 E1 
S3  
0 d33   
 T3   0
s33

E
 
s44 0
0  T4   0 d15 0   2 
S 4  




E3 


 S5  
s44 0  T5  d15 0
O3 x 3



0
 E31
  
  

s66  T6   0
S6  
0
0

  


(2.4.α)
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0
0
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0
0 d15 0 0    
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 D2    0
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d 31 d 33 0
0 0
 33   E 3 
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 T5  
 
D 31 
d  3 6 
ε  33 
E  31 
 
T6 


(2.4.β)

S ( 61)

s 66 

T 61

dT 36 

T 61 
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Τα στοιχεία του αντίστροφου πίνακα των ελαστικών σταθερών ενός εγκαρσίως
ισότροπου στο επίπεδο y1-y2 πιεζοηλεκτρικού υλικού, προσδιορίζονται συναρτήσει
των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού σύμφωνα με τις σχέσεις(Giurgiutiu, 2008;
Comsol, 2012):
s11  s 22 
s33 

1
YE

1
Y3E

v
v12
, s13  s 23   3E
E
Y
Y3
2v12  1
1
1
1



, s66 
G23 G13
G12
YE

s12  
s 44  s55

(2.5)

όπου ΥΕ και v12=-S2/S2, το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson αντίστοιχα εντός
του επιπέδου ισοτροπίας y1-y2, Υ3Ε και v3=-S1/S3=- S2/S3 το μέτρο ελαστικότητας και
ο λόγος Poissonαντίστοιχα σε επίπεδα κάθετα στο επίπεδο ισοτροπίας και G23=G13το
μέτρο διάτμησης σε επίπεδα κάθετα στο επίπεδο ισοτροπίας. Ο συντελεστής
ηλεκτρομηχανικής σύζευξης ECC (Electro-Mechanical Coupled Coefficient)
συσχετίζεται με τις ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες του πιεζοηλεκτρικού υλικού
σύμφωνα με τη σχέση (Giurgiutiu, 2008):

κ em
jp 

d jp

(2.6)

s pp  jj

Ο ECC στην περίπτωση της ηλεκτρικής διέγερσης ενός PZT σε διεύθυνση
κάθετη στο επίπεδο ισοτροπίας y1-y2, με την εφαρμογή ενός ομοιόμορφα
κατανεμημένου ηλεκτρικού πεδίου, θα δίνεται από τη σχέση (Giurgiutiu, 2008):
em
em
κ 31
 κ 32


em
κ 31
 d 31

d 31
s11 33

2 2.5 

1  v12

2Y E
1  v12  33

(2.7)

Στον Πίνακα 2.1 απεικονίζονται οι μηχανικές και διηλεκτρικές ιδιότητες ενός
τυπικού PZT 5H (Βουτετάκη, 2009; Comsol, 2012), καθώς και δύο εμπορικών τύπων
PZT τα οποία έχουν εφαρμοστεί ευρύτητα και επιτυχώς σε πληθώρα διαδικασιών
ΜΚΕ δομικών συστημάτων(PI Ceramics, 2014).
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Πίνακας 2.1: Φυσικές, διηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες πιεζοηλεκτρικών υλικών PZT

(PI Ceramics, 2014; Comsol, 2012).

Τύπος PZT

5H

PIC 151

PIC 255

7500

7800

7800

r
11r   22

3100

1980

1650

r
 33

3400

2400

1750

0.02

0.02

0.02

Φυσικές-διηλεκτρικές ιδιότητες
Πυκνότητα,ρ(Kg/m³):
Σχετική διηλεκτρική σταθερά,

 rjj   jj /  0 (1)

Παράγοντας ηλεκτρικών απωλειών, δ ή tan(δ):
Πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες
Πιεζοηλεκτρικός συντελεστής

d31=d32

-274

-210

-180

παραμόρφωσης ή φορτίου, djp(2)

d33

593

500

400

(Cb/N)x10-12:

d15

741

-

550

em
em
κ 31
 κ 32

0.46

0.41

0.37

em
κ33

0.89

0.79

0.71

em
κ15

0.85

0.85

0.69

YE

60.6

66.7

62.5

E

48.3

52.6

48.3

v12

0.29

0.34

0.34

v3

0.40

0.34

0.34

0.0125

0.01

0.0123

Συντελεστής Ηλεκτρό-Μηχανικής
(2)
Σύζευξης, κem
:
jp

Μηχανικές ιδιότητες
Μέτρο Ελαστικότητας, (Pa)x109:

Y3
Λόγος Poisson:

Συντελεστής Μηχανικών απωλειών, n=2ζ(3):
(1)

ε0=8.854e-12 (F/m): Διηλεκτρική Σταθερά του κενού

(2)

j=1:3 (Καρτεσιανοί Δείκτες), p=1:6 (Δείκτες Voigt)

(3)

ζ: Λόγος απόσβεσης μηχανικής ενέργειας υλικού(Chopra, 1995)

2.2.

Το

θεμελιώδες

μονοδιάστατο

πρόβλημα

του

μηχανικά

αδέσμευτου πιεζοηλεκτρικού στοιχείου
Τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά όπως έχει αναφερθεί είναι δυνατό να διαμορφωθούν σε
ένα μεγάλο εύρος γεωμετρικών σχημάτων και διαστάσεων. Πολύ διαδεδομένα στις
εφαρμογές ΜΚΕ είναι τα πιεζοκεραμικά επίπεδα επιθέματα PZT (PZT plane patches,
Σχήμα 2.3). Τα συγκεκριμένα επιθέματα αποτελούν επίπεδα σώματα των όποιων η
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2
επιφ
φάνεια κυμ
μαίνεται μετταξύ 5mm2 έως και 20cm
2
και το
τ πάχος ααπό 0.2 έως 20

mm
m(PI Ceram
mics, 2014; Annamdass and Radh
hika, 2013). Τα σχήμματα στα οποία
συνναντούνται είναι δισκο
οειδή, δακττυλιοειδή και
κ ορθογώ
ώνια παραλλληλεπίπεδα
α. Η
διεύύθυνση πόλλωσης των επιθεμάτων
ε
ν PZT είναιι καθετή στο επίπεδο αανάπτυξης τους
και οι εξωτεριικές τους επ
πιφάνειες είίναι καλυμμ
μένες με μιια λεπτή μεεταλλική τα
αινία
υψη
ηλής ηλεκτρρικής αγωγιιμότητας. Ο
Οι μεταλλικέές επικαλύψ
ψεις καλούννται ακροδέέκτες
του επιθέματοςς (Patches Terminals)) και η παρ
ρουσία τους τα καθισστά διηλεκτρικά
στοιιχεία. Τα πιεζοηλεκτρικά επιθέ ματα PZT όταν συμμετέχουν σστη δομή ενός
ηλεκκτρικού

κ
κυκλώματος
ς

ως

διη
ιηλεκτρικά

στοιχεία,

εμφανίζοουν

χωρη
ητική

συμ
μπεριφορά (Capacitor, Πυκνωτήςς), (Zagrai, 2002). Η ηλεκτρικήή χωρητικόττητα
(Eleectrical Cappacitance) ενός επιθέέματος PZT
T, στη διεύ
ύθυνση πόλλωσης και υπό
συννθήκες εφα
αρμοζόμενη
ης συνεχοούς ηλεκτρ
ρικής τάση
ης (Στατικκές ηλεκτρικά
συννθήκες–Statiic Electrical Conditionns), προσδιο
ορίζεται σύμ
μφωνα με τηη σχέση:
C3o 

 33 Apzt
h

  33

wl
h

(2.8)
(

όποου C3oκαι ε33
κή χωρητικόότητα και η διηλεκτριική σταθεράά του PZT στη
3 , η στατικ
διεύύθυνση πόλλωσης, Αpzzt η επιφάν
άνεια του επιθέματος (κάθετα σστη διεύθυ
υνση
πόλλωσης) και h το πάχος του
τ επιθέμαατος (παράλλληλα με τη διεύθυνση πόλωσης).

Σχχήμα 2.3: Πιιεζοηλεκτρικ
κό επίθεμα PZ
ZT.

Στο πλαίσιιο διερεύνη
ησης της ηλλεκτρομηχα
ανικής συμπ
περιφορά εενός επιθέματος
PZT
T ορίζεται το
τ πιεζοκεραμικό σώμαα του Σχήματος 2.3. Το συγκριμέν
ένο επίθεμα έχει
τη μ
μορφή ενόςς επίπεδου σώματος (yy1-y2) και είναι
ε
πολωμ
μένο σε διεεύθυνση κάθετη
(y3) στο επίπεδδο αυτό. Εά
άν υποτεθεί ότι στους ακροδέκτες
α
του PZT εφ
φαρμόζεταιι ένα
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ηλεκτρικό πεδίο μέσω μιας αρμονικά μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης,
ομοιόμορφα κατανεμημένης, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίο περιγράφεται από την
σχέση:
i

i

E 3  E 3 e t 

V3 t
e
h

(2.9)

όπου E3 (V/m) και V3 (V) τα πλάτη της εντάσεως και της διαφοράς ηλεκτρικού
δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου αντίστοιχα, i=√-1 και ω (rad/s) η γωνιακή
συχνότητα

διέγερσης

του

PZT.

Δεδομένης

της

εγκαρσίως

ισότροπης

ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς του PZT οι καταστατικές Εξισώσεις (2.4) για τη
θεώρηση επίπεδης τάσης (T3=0) γράφονται:
S1 

1
T1  v12T2   d 31 E3
YE

(2.10.α)

S2 

1
T2  v12T1   d 31 E3
YE

(2.10.β)

v3
T1  T2   d 33 E3
Y3E

(2.10.γ)

S3  

S6 

1
T6
G12

(2.10.δ)

D3  d 31 T1  T2    33 E3

(2.10.ε)

όπου Y E  Y E 1 in pzt  και npzt, το μιγαδικό μέτρο ελαστικότητας και ο συντελεστής
μηχανικών απωλειών του PZT στο επίπεδο ισοτροπίας y1-y2 αντίστοιχα και

 33   33 1  i  και δ, η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά και ο συντελεστής ηλεκτρικών
απωλειών του PZT στη διεύθυνση πόλωσης αντίστοιχα. Από τις Εξισώσεις (2.10.α)
και (2.10.β) προκύπτει ότι:

T1  T2 

YE

1  v12 

S1  S 2  2d 31E3 

(2.11)
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Λαμβάνονττας υπόψη την
τ Εξίσωσ
ση (2.11), η εξίσωση τη
ης ηλεκτρικκής μετατόπ
πισης
γρά
άφεται:

2d 312 Y E 
S  S    
D3 
E
1  v12  1 2  33 1  v112   3
d 31Y E

(2
2.12)

Εφόόσον το πιεεζοηλεκτρικ
κό επίθεμα αποτελεί διηλεκτρικό
δ
στοιχείο, σστις επιφάννειες
πουυ εφαρμόζεεται το ηλεκτρικό
η
πεδίο θα
α συγκεντρ
ρωθεί ηλεκκτρικό φο
ορτίο
ης πολικότη
ητας το οπποίο θα περ
ριγράφεται από μια εππίσης αρμο
ονική
εναλλλασσόμενη
i

συννάρτηση τηςς μορφής Q3  Q3 e t . Η ηλεκτρ
ρική μετατό
όπιση του PZT συνδέέεται
εξορρισμού με το
τ εναλλασσ
σόμενης πολλικότητας φορτίο
φ
σύμφ
φωνα με τη σχέση:
Q3 

 D dA  Q
3

3

 D dA



(2
2.13)

3

A pzt

A pzt

Σχήμ
μα 2.4: Ηλεκ
κτρικό κύκλω
ωμα PZT καιι ωμικής αντίστασης εν σσειρά.

Εάνν το επίθεμα
α PZT συνδδεθεί εν σεειρά με μια ωμική αντίίσταση όπω
ως φαίνεταιι στο
Σχή
ήμα 2.4, τοο εναλλασσ
σόμενο ρεύ μα που θα
α διαρρέει την αντίστταση προκύ
ύπτει
εξορρισμού απόό τη σχέση:
I3 

2.13
dQ3
 iQ3 
dt

I 3  iQ3  i

 D dA

(2
2.14)

3

Apzt

Με αντικατάστταση του πλάτους
π
τηςς ηλεκτρική
ής μετατόπιισης (Εξίσω
ωση 2.12) στην
σ
Εξίσ
σωση (2.14), το πλάτοςς του ηλεκττρικού ρεύμ
ματος γράφεεται:

I 3  i

d 31Y E

1  v12

2
2.9

2d 31
YE

S

dA

i


E
dA




33
1
2
1  v12   Apzt 3


S

Apzt
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I 3  i

d 31Y E

1  v12

w/2 l /2

S
  

1  S 2 dy1 dy 2  i

 w / 2 l / 2

wl
h

2

2d 31
YE
 33 
V
1  v12   3


Κεφάλαιο 2.

(2.15)

όπου w και l οι διαστάσεις της επιφάνειας του PZT και h το πάχος του.
Οι μηχανικές παραμορφώσεις του PZT είναι δυνατό να προσδιοριστούν από τις
αντίστοιχες συναρτήσεις που περιγράφουν τη μετατόπιση του επιθέματος στο επίπεδο
ισοτροπίας y1-y2. Για να εξαχθούν οι συναρτήσεις των εντός επιπέδου μετατοπίσεων,
χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις της διάδοσης των μηχανικών κυμάτων, οι οποίες για
θεώρηση επίπεδης τάσης γράφονται (Kramer, 1996):
T11 T21
 2u

  21
y1
y 2
t
T12 T22
 2u 2


y1
y 2
t 2

(2.16)

όπου Τij οι συνιστώσες του τανυστή των μηχανικών τάσεων, i,j=1:2 οι καρτεσιανοί
δείκτες διευθύνσεων, ρ η πυκνότητα του PZT, u1 και u2 οι μετατοπίσεις κατά τις
διευθύνσεις y1 και y2 αντίστοιχα. Δεδομένου ότι α) στη περίπτωση ενός ελευθέρου
μηχανικά PZT η επιβολή ηλεκτρικού πεδίου στη διεύθυνση πόλωσης, δεν έχει καμία
επίδραση στις ασκούμενες διατμητικές τάσεις (Εξίσωση 2.10.δ) και β) οι εντός
επιπέδου διατμητικές τάσεις δεν εμπλέκονται σε καμία από τις καταστατικές
Εξισώσεις (2.10), οι κυματικές διαφορικές Εξισώσεις (2.16) μπορούν να γραφούν
χρησιμοποιώντας τη σύμβαση δεικτών Voigt (Σχήμα 2.2) και τις Εξισώσεις (2.5) ως
εξής:
S1
 2u
u
  21 S1  y1
1
y1
t

2
u2
S
 u
Y E 2   22 S2  y2
y2
t
YE

 2u1  2u1
 2
y12
t
2
 u 2  2u 2
v 2p
 2
y22
t
v 2p

(2.17)

όπου v p  Y E /  η ταχύτητα του μηχανικού διαμήκους κύματος.
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Η γενική λύση
λ
των διαφορικώνν εξισώσεω
ων της κίνη
ησης (Εξισώ
ώσεις 2.17)),στο
στά
άδιο της μόνιμης
μ
απ
πόκρισης (ssteady statte responsee) περιγράάφεται από
ό τη
συννάρτηση:




u j  C1 j sin y j   C2 j cos
c y j  e i t
 

Uj



(2
2.18)

όποου j=1:2 οι
ο καρτεσια
ανοί δείκτεες, C1j καιι C2j οι συντελεστές
σ
ς πλάτους των
E
τριγγωνομετρικώ
ών συναρτή
ήσεων,    / v p    / Y καιι Uj, ο κυμαατάριθμος και
κ η

συννάρτηση πλά
άτους του μηχανικού
μ
κκύματος ανττίστοιχα.

Σχήμα
α 2.5:Μηχαννικές συνοριαακές συνθήκες πιεζοηλεκ
κτρικού επιθέέματος.

Λαμβάνονττας υπόψη τη γεωμετρρική συμμεττρία του πιεζοηλεκτρικ
ικού επιθέματος
και τοποθετώνττας το καρττεσιανό σύσ
στημα αναφ
φοράς στο κέντρο
κ
βάροους του (Σχχήμα
2.5)), διατυπώνοονται οι ακό
όλουθες συννοριακές συ
υνθήκες:
Uj

y j 0

 0, U1

y1 l / 2

 U1 , U 2

y2  w / 2

U2

(2
2.19)

Ανττικαθιστώνττας τις Εξισ
σώσεις (2.199) στη συνά
άρτηση μετα
ατοπίσεων ((Εξίσωση 2.18)
2
προοκύπτουν οι τελικές συνναρτήσεις μ
μετατόπισηςς του PZT:
u1  U1 siny1 eit

(2.2
20.α)

u2  U 2 siny2 eit

(2.2
20.α)

Από τις Εξξισώσεις (2
2.20) προκύύπτουν οι συναρτήσεις
σ
ς πλάτους ττων μηχανιικών
παρραμορφώσεω
ων ως εξής:
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S1 

U1
 U1 cosy1 
y1

(2.21.α)

S2 

U 2
 U 2 cosy2 
y2

(2.21.α)

Επιστρέφοντας στην Εξίσωση (2.15) και αντικαθιστώντας τις Εξισώσεις (2.21),
προκύπτει ότι:
I 3  i

d 31Y E

1  v12 



 U 1


w/ 2 l / 2

 

cosy1 dy1dy 2  U 2

 w / 2 l / 2

w/ 2 l / 2

  cosy dy dy
2

1

 w / 2 l / 2



2





2
2d 31
YE
wl 
i
 33 
V 
1  v12   3
h 

I 3  i
i

d 31Y E

w



l

 U sin y1 l/l2/ 2  U 2 sin y 2 ww/ 2/ 2   
1  v12    1



2
2d 31
YE
wl 
 33 
V 
1  v12   3
h 

2
YE
2d 31
wl 
wU sin 1   lU 2 sin 2  i  33 
I 3  i
V
1  v12  1
1  v12   3
h 

2d 31Y E

(2.22)

όπου γ1=κl/2 και γ1=κw/2.
Είναι δυνατό να διακριθούν δύο ακραίες περιπτώσεις σε σχέση με τις μηχανικές
συνοριακές συνθήκες του επιθέματος. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη όπου οι
μετατοπίσεις του PZT στο επίπεδο ισοτροπίας y1-y2, είναι πλήρως περιορισμένες με
την εφαρμογή πακτώσεων (Σχήμα 2.6.α). Στη περίπτωση αυτή η Εξίσωση (2.22) για
μηδενικές μετατοπίσεις γράφεται:
I 3  i

Y3 fix 

2
YE
2d 31
wl 


 33
V 
1  v12   3
h 

I3
wl
 i
V3
h


2d 312 Y E 


 33
1  v12  


(2.23)

όπου Y3fix η Ηλεκτρό-Μηχανική Αγωγιμότητα (ΗΜΑ) του πακτωμένου επιθέματος.
Υπενθυμίζεται ότι ΗΜΑ είναι ένας μιγαδικός αριθμός, Y3  G3  iB3 , με το
50
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πρα
αγματικό τουυ μέρος να αντιπροσωππεύει την ηλεκτρική αγγωγιμότηταα (Conductaance)
και το φανταστικό την επ
πιδεκτικότη τα (Susceptance) (Giu
urgiutiu, 20008; Βουτετάκη,
20009).

Σχήμα 2..6: Επίθεμα α)
α πακτωμέννο και β) ελεύθερο μηχαννικά στο επίππεδο y1-y2.

Η δεύτερη
η περίπτωσ
ση μηχανικκών συνορια
ακών συνθ
θηκών αντιπ
ιπροσωπεύεει το
ελεύύθερο επίθεεμα PZT, το
τ οποίο τ αλαντώνετα
αι αποκλεισ
στικά και μμόνο λόγω του
ηλεκκτρικού πεεδίου που εφαρμόζετται σε αυττό, σαν συ
υνέπεια τουυ αντιστρό
όφου
πιεζζοηλεκτρικοού φαινομέένου (Σχήμ
μα 2.6.β). Αντικαθισ
στώντας τιις συναρτή
ήσεις
μηχχανικών παρραμορφώσεεων (Εξισώσ
σεις 2.21) στις
σ κατασττατικές Εξισσώσεις (2.1
10.α)
και (2.10.β) κα
αι λαμβάνονντας υπόψη ότι λόγω τη
ης μηχανική
ής ελευθερίαας του σώματος
συνιστώσες των τάσεω
ων Τ1 και T2 , στις ακμέές του επιθέέματος (y1= l/2 και y2=w/2)
οι σ
είνα
αι μηδενικέςς, προκύπτεει ότι:
U1 

d 31 E3
 cos 1 

(2.2
24.α)

U2 

d 31 E3
 cos 2 

(2.2
24.α)

Επιστρέφοοντας στην Εξίσωση
Ε
(22.22) και ανντικαθιστώνντας τις Εξισσώσεις (2.2
24) η
εξίσ
σωση του ηλλεκτρικού ρεύματος
ρ
γρράφεται:
I 3  i

2
E
2d 31
2d 321Y E 
wl
w 
l

w
1Y




tan


tan

E

i




V 
1
2  3
33
1  v12   
1  v12   3

h 
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I 3  i

2
2
Y E w
YE
2d 31
2d 31
l
wl 
 V3









tan
tan
i



V
1
2 
33
1  v12   
1  v12   3

h 
h

Κεφάλαιο 2.

(2.25)

Με βάση την Εξίσωση (2.25) η συνάρτηση της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας
για την περίπτωση του ελεύθερου PZT γράφεται:

Y3

Y3

free

free

2
E
I3
l
1 2 d 31Y  w

fix

 i
 tan  1   tan  2   Y3 
V3
h 1  v12   



2
E
wl d 31Y  tan 1  tan 2 
fix
 i


  Y3
h 1  v12    1
2 

(2.26)

Από τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις που εμφανίζονται στην Εξίσωση (2.26)
διαπιστώνεται ότι όσο τα ορίσματα γ1 και γ2 τείνουν σε ακέραια πολλαπλάσια του
π/2, οι συναρτήσεις εφαπτομένης (tan) θα τείνουν στο άπειρο, με ρυθμό φθίνων σε
σχέση με την αύξηση των τιμών που λαμβάνει ο συντελεστής μηχανικών απωλειών
του PZT (npzt). Η τιμή της συχνότητας που θα αντιστοιχεί στο όρισμα γj=mπ/2, όπου
j=1:2, m=1:2:2M+1 και M ακέραιος, θα αποτελεί τη συχνότητα συντονισμού της
mτάξης αρμονικής. Με βάση τα παραπάνω οι συχνότητες ηλεκτρικού συντονισμού
του ελεύθερου PZT θα δίνονται από τη σχέση:

mv p

0
 freq1  2l
m
j 

mv p
2
 freq20 

2w

j 1
(2.27)
j2

Από τις Εξισώσεις (2.27) διαπιστώνεται ότι οι συχνότητες συντονισμού του
επιθέματος, εξαρτώνται αποκλειστικά από τις γεωμετρικές, φυσικές και μηχανικές
του ιδιότητες.
Στο Σχήμα 2.7 απεικονίζονται τα φάσματα της ΗΜΑ όπως αυτά υπολογίζονται
από τις Εξισώσεις 2.23 και 2.26, για τις περιπτώσεις ενός επιθέματος PZT πλήρως
πακτωμένου και μηχανικά ελεύθερου αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο επίθεμα πρόκειται
για ένα εμπορικό PZT τύπου PIC 151 (Πίνακας 2.1), έχει διαστάσεις επιφανείας
l=w=10mm (τετραγωνικό επίθεμα) και πάχος h=0.2mm. Οι συχνότητες σάρωσης της
ηλεκτρικής του απόκρισης κυμαίνονται μεταξύ 10 και 1000 kHz. Το πραγματικό
μέρος της ΗΜΑ G3free (Σχήμα 2.7.α, Αγωγιμότητα), εμφανίζει ξεκάθαρες κορυφές52
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μέγιιστα (peakss) στις Συχννότητες Συνντονισμού (Electrical Resonant FFrequenciess), οι
οποοίες προσδιοορίζονται από
α τις Εξισ
σώσεις (2.27) (Πίνακας 2.2) για κκάθε διεύθυ
υνση
ταλά
άντωσης. Στη
Σ συγκεκρ
ριμένη περίίπτωση επεειδή το επίθ
θεμα είναι τετραγωνικ
κό οι
συχν
χνότητες συνντονισμού στις
σ δύο διεευθύνσεις συ
υμπίπτουν.

Σ
Σχήμα 2.7: Φάσματα
Φ
Από
όκρισης ΗΜ
ΜΑ για τις περ
ριπτώσεις το
ου πλήρως παακτωμένου και
κ
εελεύθερου επ
πιθέματος PZ
ZT, τύπου PIIC 151και δια
αστάσεων, l=
=w=10mm κκαι h=0.2mm
m.

Στο Σχήμ
μα 2.8 απεεικονίζεται η περίπττωση ενός επιθέματοοςPIC 151 μη
τετρραγωνικού όπου
ό
η επιφ
φανειακή τοου διάσταση
η κατά τον άξονα
ά
y2 , w
w, είναι διπλάσια
της αντίστοιχη
ης στον άξονα των y1 , l=10mm
m. Η ιδιομο
ορφή που ααναφέρεται στο
μηχχανικό κύμα
α που διαδίδδεται κατά ττη διεύθυνσ
σηy2παρουσιάζει αρκεττά περισσόττερες
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αρμ
μονικές, καιι άρα σημείία συντονισ
σμού, από τιις αντίστοιχχες της διεύύθυνσης y1. Στο
Σχή
ήμα 2.8 οι αρμονικές
α
τη
ης κάθε ιδιοομορφής συ
υμβολίζοντα
αι με yjm, όππου j o αριθθμός
της ιδιομορφής, ο οποίοςς ταυτίζετααι με τη διιεύθυνση τω
ων αξόνωνν διάδοσης των
διαμ
μήκων κυμά
άτων και m ο αριθμός ττης αρμονικ
κής.

Σχήμα 2.8: Φασματική απόκριση αγγωγιμότηταςς ελεύθερου και πλήρως ππακτωμένου
υ
επιθέματος PIC151, διααστάσεων l=10mm και w=2l=20mm.
w
Π
Πίνακας 2.2: Συχνότητες συντονισμούύ επιθεμάτωνν PZT, PIC151, με διαφοορετική έκτα
αση
επιφανεειών, για l=1
10mm. Αναλλυτικός υπολλογισμός από
ό τις Εξισώσεεις 2.27.

w=2l

m

w= l

Αρμοννική

freq10=freqq20(kHz)

freq10(k
kHz)

freeq20(kHz)

1

1466.21

146.2
21

73.11

3

43 8.64

438.646

2219.32

5

73 1.06

06
731.0

365.53

7

-

-

511.75

9

-

-

657.96

1
11

-

-

804.17

1
13

-

-

9950.38

Από τη μαθηματική
μ
διερεύνησηη της συχννοτικής απόκρισης τηης ΗΜΑ, είναι
ε
εύκοολο να διαπ
πιστωθεί όττι η κατανοομή των κο
ορυφών του φάσματος απόκρισηςς της
αγω
ωγιμότητας, εξαρτώντα
αι αποκλειιστικά από τους τριγγωνομετρικοούς όρους της
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Εξίσ
σωσης (2.26). Με βάσ
ση αυτή τηνν παρατήρηση, οι συγκ
κριμένοι όρροι είναι δυννατό
να δδιατυπωθούύν σε μια ξεχχωριστή συυναρτησιακή
ή έκφραση ως εξής:
H free   

tann 1 

1



tan 2 

(2
2.28)

2

Η συνάρτηση Ηfree(ω) είναι μια ιδιομορφικ
κή αδιάστα
ατη συνάρττηση η οποία
διαμ
μορφώνεταιι μόνο από τις
τ μηχανικκές ιδιότητεςς του PZT και
κ καθορίζεει:


τις συχχνότητες συ
υντονισμού,, όπου το φάσμα
φ
από
όκρισης τηςς αγωγιμότη
ητας
εμφανίζζει κορυφέςς-μέγιστα (εεξίσωση 2.2
27),



το πλάττος των κο
ορυφών ως συνάρτηση
η του μέτρο
ου ελαστικό
κότητας και του
συντελεεστή μηχανικών απωλεειών του PZ
ZT,



την οξξύτητα τωνν κορυφώνν ως συνά
άρτηση του
υ συντελεσστή μηχανιικών
απωλειώ
ών PZT.

Σ
Σχήμα 2.9:Φ
Φάσματα Από
όκρισης ΗΜΑ
Α για τις περ
ριπτώσεις του
υ πλήρως παακτωμένου και
κ
εελεύθερου επ
πιθέματος PZ
ZT, τύπου PIC
C 151 και διιαστάσεων, l=
=w=10mm κκαι h=0.2mm
m.
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Εναλλακτικά της ΗΜΑ ή και ταυτόχρονα με αυτή, σε πολλές εφαρμογές
(Providakis and Liarakos, 2010; 2011; 2014; Providakis, Liarakos and Voutetaki,
2010; Providakis, Liarakos and Kampianakis 2013), χρησιμοποιείται η ΗλεκτροΜηχανική Εμπεδηση (ΗΜΕ) η οποία έχει διαστάσεις ωμικής αντίστασης και
προσδιορίζεται ως το αντίστροφο μέγεθος της ΗΜΑ ως εξής:
Z3 

1
 R3  iX 3
Y3

(2.29)

όπου R3 το πραγματικό μέρος της ΗΜΕ ή αντίσταση και Χ3 το φανταστικό μέρος της
ΗΜΕ ή Επαγωγική/Χωρητική Αντίσταση ή Άεργη Αντίσταση. Στο σχήμα 2.9
απεικονίζεται (αντίστοιχα με το σχήμα 2.7 της ΗΜΑ) η φασματική απόκριση της
ΗΜΕ για το ελεύθερο και το πακτωμένο πλευρικά PIC151.

2.3.

Ηλεκτρομηχανική σύζευξη πιεζοηλεκτρικών υλικών και
δομικών συστημάτων σκυροδέματος

Η συνήθης πρακτική στο ΜΚΕ των κατασκευών με τη χρήση PZT, προβλέπει την
προσαρμογή των επιθεμάτων στον φέρον οργανισμό του υπό παρακολούθηση
δομικού συστήματος, είτε επιφανειακά είτε με εμφύτευση στη μάζα του. Η
εμφύτευση επιθεμάτων PZT είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνική η οποία
αναπτύχτηκε ειδικά για το ΜΚΕ του σκυροδέματος (Song et al., 2008; Annamdas and
Radhika, 2013). Η υπό παρακολούθηση κατασκευή η οποία φέρει το πιεζοηλεκτρικό
επίθεμα ή γενικότερα τη Αυτό-Αισθητήρια Πιεζοηλεκτρική Συσκευή (Giurgiutiu,
2008), από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Κατασκευή Φορέας (Κ/Φ, Host
Structure). H υπό παρακολούθηση κατασκευή (Κ/Φ) και η αυτό-αισθητήρια
πιεζοηλεκτρική συσκευή διαμορφώνουν μια νέα φυσική οντότητα η οποία καλείτε
Ηλέκτρο-ΜΗχανικό Σύστημα (ΗΜΗΣ) (Σχήμα 2.10).
Από τη θεωρητική διερεύνηση της ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς του
επιθέματος PZT προέκυψε ότι είναι δυνατό να διακριθούν δύο ακραίες περιπτώσεις
σχετικά με τις μηχανικές συνοριακές συνθήκες που δύναται να εφαρμοστούν σε αυτό.
Εύλογο λοιπόν είναι να υποτεθεί ότι μεταξύ των δύο ακραίων συνθηκών, οι οποίες
είναι θεωρητικές και στη πράξη είναι δυνατό απλά να προσεγγιστούν, δύναται να
υπάρξει ένα πλήθος διαφορετικών ενδιάμεσων συνοριακών συνθηκών. Οι ενδιάμεσες
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συνοριακές συνθήκες θα περιγράφουν τις καταστάσεις μηχανικής στήριξης που
διαμορφώνονται, όταν το επίθεμα περιορίζεται πλευρικά από ένα δομικό σύστημα, το
οποίο φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη δυσκαμψία, τη μάζα και την
εσωτερική απόσβεση μηχανικής ενέργειας.
Σε αυτή ακριβώς τη περίπτωση εντάσσεται η λειτουργία των ΗΜΗΣ, όπου λόγω
της προσαρμογής των επιθεμάτων PZT σε μια υπό παρακολούθηση κατασκευή, η
πλευρική δυσκαμψία των στηρίξεων του δεν θα είναι ούτε άπειρη (πάκτωση), ούτε
μηδενική (ελεύθερο PZT) άλλα θα λαμβάνει ενδιάμεσες τιμές. Με βάση αυτό το
σκεπτικό, το οποίο θα διερευνηθεί αναλυτικά παρακάτω, και λαμβάνοντας υπόψη την
αναλυτική έκφραση της ΗΜΑ του ελεύθερου PZT, (Εξίσωση 2.26), η απόκριση της
αγωγιμότητας για ένα οποιοδήποτε Ηλεκτρο-Μηχανικό Σύστημα (ΗΜΗΣ) είναι
δυνατό να περιγραφεί από μια γενική συνάρτηση της μορφής:
Y3  i

2 E
wl d31Y
H    Y3fix
h 1  v12 

(2.30)

όπου Η(ω) η ιδιομορφική συνάρτηση του συζευγμένου ΗΜΗΣ η οποία θα
αντικατοπτρίζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά τόσο του PZT όσο και της Κ/Φ.
Εξορισμού λοιπόν η οποιαδήποτε μεταβολή των δυναμικών χαρακτηριστικών της
Κ/Φ, με τη προϋπόθεση ότι η μηχανική απόκριση του PZT θα είναι αμετάβλητη, θα
έχει άμεση επίδραση στη μορφή και τις τιμές της ιδιομορφικής συνάρτησης. Από την
Εξίσωση (2.30) διαπιστώνεται ότι στη περίπτωση όπου η Η(ω) είναι μηδενική, η
απόκριση της ΗΜΑ ταυτίζεται με αυτή του πακτωμένου πλευρικά επιθέματος
(Εξίσωση 2.23), ενώ στη περίπτωση που ταυτίζεται με την Εξίσωση (2.28)
περιγράφει την ηλεκτρική απόκριση του ελεύθερου μηχανικά PZT (Εξίσωση 2.26).
Αρκετοί ερευνητές στη προσπάθεια τους να προσεγγίσουν αναλυτικά την
μηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ μιας υπό παρακολούθηση κατασκευής και ενός
πιεζοηλεκτρικού επιθέματος PZT, έχουν προτείνει διάφορα θεωρητικά αναλυτικά
μοντέλα ΗΜΑ των οποίων οι ιδιομορφικές συναρτήσεις βασίζονται είτε στην
Δυναμική Μηχανική Εμπέδηση (Dynamic Mechanical Impedance-DΜΙ), ΖSt, είτε στη
Δυναμική Μηχανική Δυσκαμψία (Dynamic Mechanical Stiffness-DMS), KStτης υπό
παρακολούθησης κατασκευής (Σχήμα 2.10), (Liang et al., 1994a; 1994b; 1996; Zhou
et al., 1995; 1996; Giurgiutiu and Rogers, 1997; 1999; Bhalla and Soh, 2004a; 2004b;
2004c; 2007; 2008; Giurgiutiu, 2008; Providakis and Liarakos, 2014). Η πλειοψηφία
57

Πιεζζοκεραμικά Υλικά
Υ
και Ανά
άλυση Ηλεκττρομηχανικώ
ών Συστημάτω
ων

Κεφάλα
αιο 2.

τωνν παραπάνω
ω αναλυτικώ
ών προσεγγίίσεων αναφ
φέρονται σε ΗΜΗΣ τωνν οποίων η υπό
παρρακολούθησ
ση κατασκεευή (Κ/Φ) αποτελεί συνήθως ένα
έ
δομικό σύστημα από
μετα
αλλικά στοοιχεία ή μετταλλικά κελλύφη. Στα πλαίσια τη
ης παρούσαας διδακτορ
ρικής
διαττριβής

αναπτύχθηκε

μια

νέα
α

αναλυτιική

προσέγγιση

η

οποία

είναι
ε

προοσαρμοσμέννη στη φύση
η και τις ιδδιαίτερες μη
ηχανικές συ
υνθήκες πουυ συναντού
ύνται
στιςς κατασκευυές σκυροδέέματος. Η αναλυτική έκφραση της
τ DMI διιατυπώνετα
αι με
βάσ
ση τη διάδοσ
ση των εγκ
καρσίων μηχχανικών κυ
υμάτων, τα οποία
ο
παράάγονται από
ό την
οριζζόντια ταλά
άντωση ενό
ός PZT πουυ έχει επικ
κολληθεί επ
πιφανειακά σε ένα δομικό
στοιιχείο σκυροοδέματος (P
Providakis aand Liarakoss, 2014).

Σχήμα 2.10: Επίθεμα
Ε
PZT
T προσαρμοσ
σμένο σε ένα
α υπό παρακο
ολούθηση δοομικό σύστημα
(Κ/Φ) ισ
σότροπης Δυ
υναμικής Δυ σκαμψίας ΚStS και Μηχαννικής Εμπέδηησης ΖSt.

2.3..1.

Δυναμ
μική Δυσκα
αμψία και Μ
Μηχανική Εμπέδηση

ν δοθεί πα
αραστατικά η φύση τω
ων μεγεθών της μηχανιικής εμπέδη
ησης
Προοκειμένου να
(DM
MI) και τηςς δυναμική
ής δυσκαμψ
ψίας (DMS) και να διατυπωθεί
δ
μια αναλυ
υτική
έκφ
φραση αυτώ
ών, ορίζεται το απλό σ
συνεχές δομ
μικό σύστημ
μα του Σχήήματος 2.11. Το
συγγκεκριμένο σύστημα
σ
απ
ποτελείται ααπό μια πριισματική δο
οκό-πρόβολλο μήκους L και
επιφ
φάνειας διατομής Α, σττην οποία δδιαδίδεται ένα
έ διαμήκεες, μηχανικόό κύμα καττά τη
διεύύθυνση του άξονα της.
Εφαρμόζονντας τον δεύτερο νόμ
μο του New
wton σε έννα στοιχειώ
ώδες τμήμα της
δοκκού μήκους dy1 και διαττομής A,προοκύπτει:
58

Πιεζζοκεραμικά Υλικά
Υ
και Ανά
άλυση Ηλεκττρομηχανικώ
ών Συστημάτω
ων

F

1

 Ady1

Κεφάλα
αιο 2.

 2u1

t 2

 T11 A  T111 A 

T11
 2u
Ad
dy  Ady1 21 
y1
t

T11
 2u1
 2
y1
t

(2
2.31)

όποουF1 οι εσωττερικές αξο
ονικές δυνάμ
μεις του προβόλου, Τ111 η μηχανικκή τάση καττά τη
διεύύθυνση διάδδοσης του κύματος
κ
καιι ρ η πυκνόττητα του υλικού. Λαμββάνοντας υπ
πόψη
το ννόμο του Hooke
H
κατά τη διεύθυννση διάδοση
ης του κύματος, T11  Y StE  u1  y1 και
αντιικαθιστώντα
ας στην Εξίσωση (2..31) διαμορ
ρφώνεται η διαφορικήή εξίσωση της
διαμ
μήκους κίνη
ησης η οποίία γράφεταιι:

 2u1  2u1
v
 2
t
y12
2
p

(2
2.32)

E
όποου v p  YSSt  η ταχύ
ύτητα διάδοοσης του διιαμήκους κύματος, Y StEtE  Y StE 1  n St i  ,

ΥStE και nst, τοο μέτρο ελα
αστικότηταας και ο συ
υντελεστής μηχανικώνν απωλειών του
υλικκού αντίστοοιχα.

Σχχήμα 2.11: Διάδοση
Δ
διαμ
μήκους κύματτος σε πρισμ
ματικό πρόβο
ολο μήκους LLκαι επιφάνεειας
διατομής Α..

Η λύση τη
ης διαφορικ
κής Εξίσωσ
σης (2.32) στο
σ στάδιο της μονίμμου αποκρίσ
σεως
περιιγράφεται από
α τη συνά
άρτηση:
u1  C1 sin  St y1   C 2 cos St y 2  e it

(2
2.33)
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E
όπου  St    / YSt ο κυματάριθμος του διαμήκους κύματος. Λαμβάνοντας υπόψη

τη συνοριακή συνθήκη στήριξης του προβόλου, u1 y 0  0 , η λύση της Εξίσωσης
1

(2.32) γράφεται:
u1  U 1 sin  St y1 e it



(2.34)

U1

όπου U1 το πλάτος της μετατόπισης του μηχανικού κύματος και U 1 η μέγιστη τιμή
του.
Η αξονική παραμόρφωση του προβόλου θα δίδεται από την εξίσωση:
S11 

u1
  StU 1 cos St y1 e it
y1 

(2.35)

S11

και η μηχανική τάση από τη συνάρτηση:
T11  YStE S11  YStE  StU 1 cos  St y1 e it




(2.36)

T11

Η αξονική δυσκαμψία (DMS) ΚSt του προβόλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
διατομή παραμένει αμετάβλητη κατά τον άξονα του, ορίζεται σύμφωνα με τη σχέση:

K St 

F1 y  L
1

u1 y  L
1



T11 y  L A

(2.37)

1

u1 y  L
1

η οποία με αντικατάσταση των Εξισώσεων (2.34) και (2.36) γράφεται:

K St 

AYStE St
 St L
 K St
tan St L 
tan St L 

(2.38)

όπου K St  YStE A / L η στατική δυσκαμψία.
Hμηχανική εμπέδηση (DMI) ZSt, ενός δομικού συστήματος, ορίζεται από το λόγο
της δύναμης που ασκείται σε κάποιο σημείο του, προς την ταχύτητα του σημείου
αυτού. Εξ’ ορισμού η μηχανική εμπέδηση, σε αντίθεση με την δυσκαμψία, έχει
φυσική σημασία μόνο στη περίπτωση της δυναμικής ανάλυσης. Για την περίπτωση
του προβόλου που εξετάζεται, η DMI δίδεται από τη σχέση:
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Z St 

F1

y1  L

iu1



y1  L

T11

y1  L

iu1

A
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(2.39)

y1  L

η οποία με αντικατάσταση των Εξισώσεων (2.34) και (2.36) γράφεται αντίστοιχα:

 St 

AYStE St
K
 St L
 St
i tan St L  i tan St L 

(2.40)

Από τις Εξισώσεις (2.38) και (2.40) προκύπτει ότι μηχανική εμπέδηση και
δυναμική δυσκαμψία, συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με τη σχέση:
 St 

K St
i

(2.41)

Επιπλέον παρατηρώντας τις ίδιες εξισώσεις διαπιστώνεται ότι:

 St L  m  tan St L  0 
 St , K St  

(2.42)

Από τις Εξισώσεις (2.42) συμπεραίνεται ότι οι συχνότητες συντονισμού του
συστήματος θα συμπίπτουν με τις συχνότητες που οδηγούν τη μηχανική εμπέδηση
και τη δυναμική δυσκαμψία στο άπειρο και θα δίδονται από τη σχέση:

 St L  m 
freq0 m 

m YStE
2L 

(2.43)

Επειδή πρακτικά κάθε δομικό σύστημα αποσβένει έστω και ένα πολύ μικρό ποσό
ενέργειας των διαδιδόμενων κυμάτων λόγω εσωτερικών τριβών, στις πραγματικές
εφαρμογές, η μηχανική εμπέδηση και δυναμική δυσκαμψία ποτέ δεν απειρίζονται
αλλά εμφανίζουν κορυφές-μέγιστα (peaks) στις συχνότητες συντονισμού. Η οξύτητα
των κορυφών εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή του συντελεστή μηχανικών
απωλειών. Στο Σχήμα 2.12 απεικονίζονται τα κανονικοποιημένα φάσματα απόκρισης
της μηχανικής εμπέδησης (DMI) και της δυναμική δυσκαμψίας (DMS), όπως αυτά
προκύπτουν από τις Εξισώσεις (2.38) και (2.40). Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζεται η
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συχν
χνότητα απόόκρισης καννονικοποιημ
μένη ως πρ
ρος τη θεμεελιώδη συχννότητα freq
q01 η
οποοία προκύπττει από τη Εξίσωση
Ε
(2.443) για m=1
1.

α)

β)
Σχήμα 2.12:Φ
Φασματική Απόκριση
Α
των
ων α) DMS κα
αι β) DMI κα
ανονικοποιημμένων ως πρ
ρος
K St , συναρτήσεει της κανονιικοποιημένηςς ως προς freeq01, συχνότηητας.

Από τη μοορφή των φασμάτων
φ
ααπόκρισης που απεικο
ονίζονται σστο Σχήμα 2.12
διαππιστώνεται ότι οι απ
ποκρίσεις ττου φαντα
αστικού μέρ
ρους της DMS και του
πρα
αγματικού μέρους DM
MI είναι ααυτές που εμφανίζου
υν κορυφέςς (peaks) στις
συχν
χνότητες συνντονισμού του
τ δομικούύ συστήματτος και για το λόγο αυυτό μπορού
ύν να
αξιοοποιηθούν ως Συναρτήσεις Σ
Συχνοτικής Απόκριση
ης (Frequeency Response
Funnction-FRF)). Οι FRF του
τ δομικούύ συστήμα
ατος όπως μπορεί
μ
να εεξαχθεί από
ό τις
Εξισ
σώσεις (2.338) και (2.4
40), εξαρτώ
ώνται α) από
ό τις μηχαννικές ιδιότηητες του υλ
λικού
της κατασκευή
ής (μέτρο ελαστικότητ
ε
τας και συ
υντελεστής μηχανικών απωλειών)), β)
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από τη γεωμετρία της κατασκευής και γ) από τις συνοριακές συνθήκες του
συστήματος. Οποιαδήποτε μεταβολή σε κάποιο από τα παραπάνω δομικά
χαρακτηριστικά θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφή της FRF και για το λόγο αυτό οι
συγκεκριμένες συναρτήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία στο MKE της μηχανικής
συμπεριφοράς των δομικών συστημάτων.
2.3.2.

Αναλυτική προσέγγιση της Ηλεκτρο-Μηχανικής σύζευξης επιθεμάτων
PZT με κατασκευές σκυρόδεματος

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε μια νέα αναλυτική προσέγγιση
ειδικά για τα Ηλεκτρο-Μηχανικά Συστήματα (ΗΜΗΣ) τα οποία συγκροτούνται από
κατασκευές σκυροδέματος και PZT. Στις κατασκευές σκυροδέματος η γεωμετρία των
δομικών στοιχείων μιας Κ/Φ καθορίζεται σημαντικά από τις ελάχιστες διαστάσεις
των κόκκων των αδρανών υλικών και του οπλισμού. Συνεπώς ακόμη και στην ακραία
περίπτωση (πρακτικά ανεφάρμοστη) όπου η μικρότερη διάσταση ενός αόπλου
δομικού στοιχείου θα προσεγγίζει το μέγεθος του μέγιστου κόκκου ενός
ασβεστολιθικού αδρανούς (20-35mm), θα είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερη από τις
επιφανειακές διαστάσεις του επιθέματος. Στις συνήθεις περιπτώσεις εφαρμογών το
πάχος του δομικού στοιχείου είναι κατά μέσο όρο (πλάκες και εργαστηριακές δοκοί
κάμψης) από 15έως και 30 φορές μεγαλύτερο από τις επιφανειακές διαστάσεις του
επιθέματος (Providakis, Liarakos and Voutetaki, 2010; Providakis, Liarakos and
Kampianakis, 2013; Providakis and Liarakos 2011). Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στη
διαμόρφωση μιας Κ/Φ η οποία θα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκαμψία από
αυτή του επιθέματος.
Στο Σχήμα 2.13 απεικονίζεται η δισδιάστατη προσέγγιση της μηχανικής
αλληλεπίδρασης ενός ΗΜΗΣ, το οποίο αποτελείται από ένα τετραγωνικό επίθεμα
PZT προσαρμοσμένο σε μια κατασκευή από σκυρόδεμα. Το πρόβλημα αναπτύσσεται
στις δύο διαστάσεις θεωρώντας συνθήκες επίπεδης τάσης για το PZT και
λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετρία του τετραγωνικού επιθέματος στο οριζόντιο
επίπεδο. Η μηχανική αλληλεπίδραση μεταξύ Κ/Φ και PZT προσομοιώνεται με τον
ορισμό δύο ισοδύναμων με τη κατασκευή σκυροδέματος, στοιχείων μηχανικής
εμπέδησης ΖSt, ένα σε κάθε διεύθυνση του επιπέδου. Οι μηχανικές εμπεδήσεις της
κατασκευής σαν μεγέθη, είναι ίσα μεταξύ τους λόγω της μηχανικής ισοτροπίας του
σκυροδέματος. Τα στοιχεία των μηχανικών εμπεδήσεων βρίσκονται σε μηχανική
συνέχεια με το PZT μέσω δύο κόμβων σύζευξης. Οι κόμβοι σύζευξης
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προοσομοιώνουνν τη διεπιφ
φάνεια μετααξύ σκυροδέέματος και PZT, πάνω
ω στην όποιια τα
δύο σώματα εμ
μφανίζουν κοινές
κ
μεταττοπίσεις.

Σχήμα 2.133: Δισδιάσταττο μοντέλο μμηχανικής αλλληλεπίδρασ
σης μεταξύ τεετραγωνικού
ύ
επιθέματος PZT και ισότροπου
ι
μηηχανικά δομ
μικού συστήμ
ματος από σκκυρόδεμα.

Από ισορροπία δυνάμ
μεων στους κκόμβους σύ
ύνδεσης προ
οκύπτει ότι (Σχήμα 2.13):
F1a

F2a

y1 l / 2

y2 l / 2

 T1

 T2

y1 l / 2

y2 l / 2

Z
l
h   F1St  i St U1St
2
2

(2.4
44.α)

Z
l
h   F2St  i St U 2St
2
2

(2.4
44.β)

σ πλευρικ
κές επιφάνεειες του PZ
ZTμε
όποου F1,a2 οι δυνάμεις που ασκούντααι κάθετα στις
διευυθύνσεις πα
αράλληλες στους
σ
άξοννεςy1,2, F1,St2 οι δυνάμειις απόκρισηης της Κ/Φ
Φ και

U1St, 2 τα πλάτη
η των μετα
ατοπίσεών του στοιχεείου ΖSt σττις οριζόντιιες διευθύννσεις
επίσ
σης. Από τη
η συνέχεια των μετατοοπίσεων στο
ους κόμβους σύζευξηςς διατυπώνο
ονται
οι α
ακόλουθες δύο
δ συνορια
ακές συνθήκκες:

U1a
U 2a

y1 l / 2
y2 l / 2

όποου U 1a, 2

 U1St

(2
2.45)

 U 2St

y1, 2  l / 2

τα πλάτη
η μετατόπισ
σης των πλεευρικών ορίων του PZT
T (y1,2=l/2) στις

δύο οριζόντιες διευθύνσειις. Αντικαθιιστώντας τιις Εξισώσεις (2.44) στιις κατασταττικές
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εξισώσεις παραμόρφωσης-φορτίου (Εξισώσεις 2.10.α και β) και λαμβάνοντας υπόψη
τις Εξισώσεις (2.45)προκύπτει ότι:

S1 y l / 2
1

U 1a
y1

U 1a

y1

 i
y1 l / 2



y1 l / 2

U1a



U1St

y1  l / 2
1
 i
Z St U 1St  v12U 2St  d 31 E3 a  St
E
U2
U 2
lhY
y2  l / 2

1
Z St U 1a

lhY E

y1 l / 2

 v12 U 2a

y 2 l / 2

  d E
31 3


(2.46.α)

και

S2

U 2a
y2

y2 l / 2

U 2a

y 2

 i
y2 l / 2



y 2 l / 2



U1a

U1St

y1  l / 2
1
St
St
 i 
Z
U

v
U

d
E
 St
St
2
12
1
31
3
U 2a
U 2
lhY E
y2 l / 2

1
Z St U 2a

lhY E

y 2 l / 2

 v12 U 1a

y1 l / 2

  d E
31 3


(2.46.β)

Αντίστοιχα με τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για το ελεύθερο PZT (Εξισώσεις
2.17-2.18) και τις συνοριακές συνθήκες λόγω συμμετρίας του επιθέματος,
U 1a

y1 0

 U 2a

y2  0

 0 ,oι λύσεις των διαφορικών Εξισώσεων (2.46.α) και (2.46.β),

περιγράφονται από τη ακόλουθη συνάρτηση πλάτους της μετατόπισης:

U aj  U ja sinaly j  , j  1,2

(2.47)

όπου αl ο Συντελεστής Δυσκαμψίας Σύζευξης(Bonding Stiffness Coefficient-BSC).
Ο BSC εισήχθη στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης προκειμένου να εκφραστεί
η μετατόπιση των συχνοτήτων συντονισμού του PZT σε υψηλότερες τιμές του
φάσματος, λόγω της αύξησης της πλευρικής δυσκαμψίας που προκαλεί στο PZT η
προσαρμογή του στην υπό παρακολούθηση κατασκευή. Ο συγκεκριμένος
συντελεστής στη περίπτωση του ελεύθερου επιθέματος (ΖSt=0) είναι ίσος με τη
μονάδα, ενώ τείνει στο μηδέν στη περίπτωση όπου η δυσκαμψία της κατασκευής
είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δυσκαμψία του επιθέματος (ΖSt→∞, πλευρική
πάκτωση). Λαμβάνοντας υπόψη τη Εξίσωση (2.47),οι Εξισώσεις (2.46) γράφονται:
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al U1a cosal    i

V
 st
U1  v12U 2 sinal    d 31 3
E
Y lh
h

(2.48.α)

al U 2a cosal    i

V
 st
U 2  v12U1 sinal    d 31 3
E
Y lh
h

(2.48.β)









όπου γ=κl/2. Προσθέτοντας κατά μέλη τις Εξισώσεις (2.48) και επιλύοντας ως προς
το άθροισμα των πλατών των μετατοπίσεων προκύπτει:

 a 
V3
2d 31

U1  U 2  
  a   St  al cosal   h

(2.49)

όπου:

Z

eff
a

al 
2Y E h

i 1  v12  tanal 

(2.50)

η Ενεργή Μηχανική Εμπέδηση (Effective Mechanical Impedance) ή Ενεργή DMI
του επιθέματος (Bhalla and Soh, 2007).
Η συνάρτηση της απόκρισης του ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τη
Εξίσωση (2.15) και λαμβάνοντας υπόψη την τετραγωνική μορφή του επιθέματος,
γράφεται:



l
  S1dy1   S 2 dy2   i
I 3  il

1  v12   l / 2
h
l / 2

d 31Y

I 3  il

d 31Y E

E

1  v12 

l/2

l/2

U 

a l/2
1 l / 2

2

 

U

a l/2
1 l / 2




2d Y 
V
 33 
1  v12   3

2
31

E

Sj

2d 312 Y E 
l2 
 i  33 
V
1  v12  3
h 

U aj
y j

,

j 1:2



(2.51)

Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (2.51), τις Εξισώσεις (2.49) και (2.50) προκύπτει ότι
η συνάρτηση απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας (ΗΜΑ) θα
περιγράφεται από τη σχέση:

Y3 





2d 31Y E U 1  U 2 sin al  
I3
l2
 il
 i
1  v12 
V3
V3
h
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2
E
2d 312 Y E 
 tan al  
l 2 2d 31Y   eff
l2 
 eff

 i  33 
1  v12  
h 1  v12    a   St  al 
h 
 

H  
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(2.52)

Y3fix

όπου Η(ω) η ιδιομορφική συνάρτηση μηχανικής απόκρισης του ΗΜΗΣ και Υ3fix η
ΗΜΑ του πακτωμένου πλευρικά τετραγωνικού επιθέματος.
Στη περίπτωση των κατασκευών από σκυρόδεμα όπου η δυσκαμψία των δομικών
τους στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των επιθεμάτων PZT, o συντελεστής
αlλαμβάνει χαμηλές τιμές και ο λόγος tan(alγ)/alγ τείνει στη μονάδα. Με βάση αυτή
την παρατήρηση η συνάρτηση φασματικής απόκρισης της ΗΜΑ (Εξίσωση 2.52) για
ένα ΗΜΗΣ με στοιχεία σκυροδέματος γράφεται:
2
E

l 2 2d 31Y  eff
 eff
  Y3 fix
Y3  i
h 1  v12    a   St 


(2.53)

H  

και η ενεργώς DMI,

Z

eff
a

2Y E h

i 1  v12 

(2.54)

Σχετικά με τη φύση της μηχανικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιθεμάτων PZT
και κατασκευών από σκυρόδεμα, στη παρούσα διατριβή προτείνεται ένα αναλυτικό
μοντέλο μηχανικής εμπέδησης (DMI) το οποίο βασίζεται στη διάδοση των εγκαρσίων
κυμάτων στο εσωτερικό του σκυροδέματος(Providakis and Liarakos, 2014). Όπως
παρουσιάζεται στην εργασία των Providakis and Liarakos (2014) ένα επιφανειακώς
προσαρμοσμένο πιεζοηλεκτρικό τετραγωνικό επίθεμα, το οποίο διεγείρεται σε
μηχανική ταλάντωση κατά τις οριζόντιες διευθύνσεις (y1 και y2) λόγω της εφαρμογής
ενός ηλεκτρικού πεδίου κάθετα στην επιφάνεια του (y3), θα εκπέμπει κυρίως
διατμητικά κύματα στο εσωτερικό του σκυροδέματος εξαιτίας του μεγάλου πάχους
των δομικών στοιχείων (Σχήμα 2.14).Θεωρώντας ισότροπη μηχανική συμπεριφορά
του σκυροδέματος στο επίπεδο ταλάντωσης του PZT (y1-y2) και λαμβάνοντας υπόψη
τη δισδιάστατη συμμετρία του επιθέματος, η μηχανική αλληλεπίδραση των στοιχείων
του ΗΜΗΣ μπορεί να μελετηθεί στη μία οριζόντια διάσταση σύμφωνα με το
ισοδύναμο σύστημα που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.15.
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Σχήμα 2.114: Διάδοση μηχανικών κκυμάτων στο
ο εσωτερικό των δομικώνν στοιχείων
2
σκυροδέματος (Prrovidakis and Liarakos, 2014).

Εξαιτίας τοου μεγάλου πάχους τουυ δομικού στοιχείου
σ
κα
αι της υψηλλής δυσκαμψίας
του σκυροδέμα
ατος, γίνετα
αι η παραδδοχή ότι σε ένα ενεργό
ό ή κρίσιμοο βάθος Ηeff
e οι
μετα
ατοπίσεις του
τ δομικού
ύ στοιχείου λόγω του εγκαρσίου κύματος μη
μηδενίζονταιι, με
αποοτέλεσμα να
α θεωρείται πρακτικά ππακτωμένο. Με βάση τη
τ συγκεκριιμένη παραδδοχή
διαμ
μορφώνεταιι ένα ισοδδύναμό τουυ δομικού στοιχείου σκυροδέμματος, στοιιχείο
μηχχανικής εμπ
πέδησης (D
DMI, Σχήμαα 2.15), το οποίο έχειι τη μορφήή κατακόρυ
υφου
διαττμητικού πρροβόλου μεε ύψος Ηefff και ενεργό
ό επιφάνεια
α διατομής Αeff. Η ενεργός
επιφ
φάνεια διαττομής αποττελεί ένα γγεωμετρικό συντελεσττή δυσκαμψ
ψίας, ο οπ
ποίος
περιιγράφει το μέγεθος τηςς επιφάνειαας του τμήμ
ματος της κα
ατασκευής ππου συμμεττέχει
στηνν ταλάντωσ
ση(Providak
kis and Liarrakos, 2014)).

Σχή
ήμα 2.15: Σύύστημα διατμ
μητικής αλληηλεπίδρασηςς επιθέματος PZT και τουυ ισοδύναμου
υ με
το σκυρόόδεμα στοιχεείου DMI.
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Εφαρμόζοντας τον 2ο νόμο του Newton στο διατμητικό στοιχείο DMI του
ισοδύναμου συστήματος, προκύπτει ότι:

 F1   St Aeff dy3

 2u1St

t 2

T31
 2u1St

Aeff dy3   St Aeff dy3
 T31 Aeff  T31 Aeff 
t 2
y3
T31
 2u1St
  St
t 2
y3

(2.55)

όπου F1 οι εσωτερικές τέμνουσες δυνάμεις του στοιχείου DMI, Τ31 η διατμητική
μηχανική τάση σε διεύθυνση κάθετη στη διάδοση του κύματος και ρ η πυκνότητα του
υλικού. Λαμβάνοντας υπόψη το νόμο του Hookeγια διάτμηση κατά τη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος, T 31  G St  u 1  y 3 , και αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (2.55),
διαμορφώνεται η διαφορική εξίσωση της εγκάρσιας κίνησης η οποία γράφεται:

vs2

 2u1St  2u1St

t 2
y32

όπου

vs  GSt  St ,

(2.56)

η

ταχύτητα

διάδοσης

του

εγκαρσίου

κύματος,

G St  G St 1  i n St  , GSt και nSt το μέτρο διάτμησης και ο συντελεστής μηχανικών

απωλειών αντίστοιχα του σκυροδέματος.
Η λύση της διαφορικής Εξίσωσης (2.56) στο στάδιο της μονίμου αποκρίσεως, θα
δίνεται από τη συνάρτηση(Providakis and Liarakos, 2014):
u1St  y3 , t   C1 sin  s y3   C 2 cos  s y3 e it
   



(2.57)

U 1St

όπου  s    St / G St ο κυματάριθμος του εγκαρσίου κύματος και U1Stη συνάρτηση
πλάτους της μετατόπισης. Από τη συνάρτηση της μετατόπισης (Εξίσωση 2.57) και το
σύστημα αναφοράς του στοιχείου DMI (Σχήμα 2.15) προκύπτει ότι:
C2  U 1St

(2.58)

y3 0
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Εφαρμόζοντας τη συνοριακή συνθήκη πάκτωσης του διατμητικού στοιχείου DMI,
u1St

y3   H eff

 0 , στη Εξίσωση (2.57) και λαμβάνοντας υπόψη την Εξίσωση (2.58)

εξάγεται ότι ο συντελεστής C1 θα δίνεται από τη σχέση:

U1St
C2
y3 0
C1 

tan  s H eff  tan  s H eff 

(2.59)

Με βάση τις Εξισώσεις (2.57)-(2.59), η συνάρτηση της διατμητικής
παραμόρφωσης γράφεται:

S31 

 cos s y3 

u1St
  sU1St
 sin  s y3 eit

y3 0 tan  H
y3


s
eff 


(2.60)

S31

Από την Εξίσωση (2.60) και το νόμο του Hooke προκύπτει η συνάρτηση της
διατμητικής τάσης ως εξής:
 cos s y3 

 sin  s y3 eit

y3 0 tan  H


s
eff 





T31  GSt  sU1St

(2.61)

T31

Η μηχανική εμπέδηση (DMI) του ισοδύναμου διατμητικού προβόλου θα δίνεται από
τις σχέσεις:

Z st 

F1St

y3  0

u1St / t



F1 St

y3  0

iU 1St

y3  0



T31

y3  0

iU 1St

Aeff

(2.62)

y3  0

Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση (2.62) τη Εξίσωση (2.61) για y3=0, η εξίσωση της
DMI γράφεται:
Z st 

Aeff  s GSt

i tan  s H eff 



K St  s H eff
i tan  s H eff 

(2.63)

όπου K St  Aeff GSt / H eff , η διατμητική στατική δυσκαμψία της DMI.
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Στην Εξίσ
σωση (2.63
3) παρατηρρείται για άλλη μια φορά (Εξίίσωση 2.40
0) η
τριγγωνομετρική
ή συνάρτησ
ση της εφαππτομένης, η οποία έχει ως όρισμα ττο γινόμενο
ο του
κυμ
ματάριθμου του μηχανιικού κύματοος που διαδδίδεται στο ισοδύναμοο στοιχείο DMI,
D
με το χαρακτη
ηριστικό μήκος
μ
της D
DMI. Οι συχνότητες
σ
λοιπόν συυντονισμού του
D
προκύππτουν από την ισότηττα κSΗeff=m
mπ η οποία
α αν
διαττμητικού στοιχείου DMI
ανα
απτυχθεί δίννει τη σχέση
η:

fr
freq0 m 

m
2 H eff

GSt

(2
2.64)

 St

Στη περίπττωση όπου το δομικό σύστημα υποστεί
υ
κά
άποια μηχαννική βλάβη
η, θα
διαρρρηχθεί η δομική του
υ συνέχεια και σαν συνέπεια
σ
αυτού
α
θα μμεταβληθούν οι
συννοριακές συνθήκες του ισοδύναμοου διατμητικ
κού στοιχείίου DMI. Η κατασκευή
ή θα
γίνεει πιο εύκαμ
μπτη και το
ο ενεργό ή κρίσιμο βά
άθος Ηeff θα
θ αυξηθεί. Η αύξηση του
κρίσ
σιμου βάθοους έχει ως αποτέλεσμ
μα, όπως εύκολα μπορεεί να διαπισστωθεί από
ό την
Εξίσ
σωση (2.644), τη μείωσ
ση των συχννοτήτων συ
υντονισμού της μηχανιικής εμπέδη
ησης
Ζst.

Σχήμα 2.116: Φάσμα απ
πόκρισης πρραγματικού μέρους
μ
μηχαννικής εμπέδηησης για τις
περιπτώσεεις δομικού συστήματος
σ
μμε (ΗeffDMG) και
κ χωρίς (Η
ΗefUND) μηχαννική βλάβη.

Στο σχήμα
α 2.16απεικ
κονίζεται τοο πραγματικ
κό μέρος τω
ων κανονικκοποιημένωνν ως
προος τη στατικ
κή διατμητικ
κή δυσκαμψ
ψία K St (Εξίσ
σωση 2.63), φασμάτωνν απόκρισηςς της
μηχχανικής εμπέέδησης ΖSt, ενός δομικοού συστήμα
ατος πριν κα
αι μετά την εκδήλωση μιας
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μηχανικής βλάβης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ανάλυσης θεωρείται αρχικά ότι η
μηχανική εμπέδηση μιας κατασκευής από σκυρόδεμα, δομικά άρτιας και με έναν
βαθμό ελευθέριας, περιγράφεται από ένα ισοδύναμο κρίσιμο βάθος ΗeffUND (Εξίσωση
2.63), το οποίο αντιστοιχεί σε μια θεμελιώδη συχνότητα συντονισμού freq01UND,
(Εξίσωση 2.64, m=1). Στη συνέχεια γίνεται η υπόθεση ότι το συγκεκριμένο δομικό
σύστημα παρουσιάσει μια μηχανική βλάβη η οποία μειώνει τη δυσκαμψία του με
αποτέλεσμα την αύξηση του κρίσιμου βάθους σε μια τιμή ΗeffDMG=1.25ΗeffUND.
Παρατηρώντας το Σχήμα 2.16 διαπιστώνεται ότι το φάσμα απόκρισης της DMI, το
οποίο αντιστοιχεί στη κατασκευή με βλάβη, α) εμφανίζει μια μετατόπιση των
κορυφών προς τα αριστερά, δηλαδή προς μικρότερες συχνότητες σύμφωνα με την
Εξίσωση (2.64), β) παρουσιάζει αυξημένες τιμές πλάτους σε σχέση με το αντίστοιχο
φάσμα της «υγιούς» κατασκευής και γ) εμφανίζει νέες επιπλέον κορυφές (peak) στο
εύρος συχνοτήτων μελέτης. Τα αποτελέσματα της παραπάνω περίπτωσης εργασίας
είναι σημαντικά, καθώς υποδεικνύουν τη φύση των μεταβολών που δύναται να
εμφανιστούν μεταξύ ενός δομικά ακεραίου δομικού συστήματος και ενός με
μηχανική βλάβη, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη χρησιμότητα του φάσματος
απόκρισης της μηχανικής εμπέδησης ως εργαλείο αξιολόγησης της δομικής
ακεραιότητας μιας κατασκευής από σκυρόδεμα. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα
επιβεβαιώνονται και πειραματικά σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής μέσα
από τις εφαρμογές που παρουσιάζονται.
2.3.3.

Αξιολόγηση των αναλυτικών μοντέλων Ηλεκτρο-Μηχανικής σύζευξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή της παρούσας ενότητας, τα αναλυτικά μοντέλα
που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές σχετικά με τη περιγραφή της
απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας (ΗΜΑ) ενός ΗΜΗΣ στο πεδίο
της συχνότητας, έχουν αναπτυχθεί για τη παρακολούθηση δομικών συστημάτων τα
οποία αποτελούνται κατά κύριο λόγω από μεταλλικά στοιχεία μικρού πάχους. Πρώτοι
οι Liang et al. (1994a; 1994b; 1996) πρότειναν την ακόλουθη εξίσωση για τη
περιγραφή της φασματικής απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας ενός
PZT κολλημένου στην επιφάνεια ενός μικρού πάχους μεταλλικού προβόλου:
Y3  i

Za
wl 
2
2
E
E
  33  d 31Y  d 31Y 
h 
 Z St  Z a





 tan l  


 l 
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όποου,
Za 

wh Y E 

(2
2.66)

i tan l 

η μ
μηχανική εμ
μπέδηση το
ου PZT (Σ
Σχήμα 2.17)),ZSt η μηχχανική εμπέέδηση της υπό
παρρακολούθησ
σης κατασκεευής (DMI)) και κ ο κυματάριθμο
κ
ος του διαμμήκους κύματος
(Εξίίσωση 2.188). Όπως φαίνεται
φ
σττο Σχήμα 2.17 το μοντέλο
μ
των
ων Liang ett al.
αντιιμετωπίζει το ζήτημα της μη χανικής απόκρισης του PZT και της Κ/Φ
μοννοδιάστατα.
ogers (19977; 1999) βα
ασιζόμενοι στην Εξίσω
ωση (2.65)) και
Οι Giurgiuutiu and Ro
λαμ
μβάνοντας υπόψη
υ
ότι ο όρος tan l  / kl  τείίνει στη μοννάδα για μι
μικρές τιμέςς του
γινοομένου κl, έχουν
έ
προτεείνει την ακόόλουθη σχέέση για την απόκριση τη
της ΗΜΑ:

 


em
Y3    iC 30 1  κ 31


2

Z St 

Z a  Z St 

(2
2.67)

όποου C30 η χωρητικότη
χ
τα του PZ
ZT σε συννθήκες στα
ατικού ηλεκκτρικού πεεδίου
(Εξίίσωση 2.8) και κ31em ο συντελεσττής ηλεκτρο
ομηχανικής σύζευξης ((ECC, Εξίσ
σωση
2.6)) του επιθέμ
ματος PZT. Το γινόμεννο κl λαμβά
άνει χαμηλέςς τιμές στις περιπτώσεις α)
πολλύ μικρού l σε σχέση με τις διασ
στάσεις τηςς K/Φ και β)
β συχνότηττας ηλεκτρ
ρικής
διέγγερσης αρκεετά μικρότεερης από τηη πρώτη συχνότητα συ
υντονισμού του επιθέματος
freqq01.

Σχή
ήμα 2.17: Μοονοδιάστατο
ο μοντέλο μηηχανικής αλλληλεπίδρασηςς μεταξύ επιθθέματος PZT
T και
υπόό παρακολούθηση κατασκκευής (Liang
g et al., 1994
4a; 1994b; 19996).
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Οι Zhou et
e al. (1995; 1996) πρροσπαθώνττας να επεκ
κτείνουν τηνν προηγούμ
μενη
μοννοδιάστατη προσέγγιση
η των Liangg et al. (199
94a; 1994b; 1996) στις δύο διαστά
άσεις
και μάλιστα σε εφαρμο
ογές που έέχουν να κάνουν μεε τον MKE
E λεπτότοιχων
μετα
αλλικών κεελυφών (άτρακτοι και πτερυγώσεεις αεροσκα
αφών), έχουυν προτείνεει το
μονντέλο αλληλλεπίδρασης – σύζευξηςς του Σχήμα
ατος 2.18. Στο
Σ συγκεκρριμένο σύσττημα
κατ’ αρχήν λαμ
μβάνεται υπ
πόψη η δισδδιάστατη συ
υμμετρία στο επίπεδο ττου επιθέματτος.

Σχή
ήμα 2.18: Δισδιάστατο μοντέλο
μ
μηχα
χανικής αλληλεπίδρασης μεταξύ επιθέέματος PZT υπό
παρακολούθηση καταασκευής (Zh
hou et al., 199
95; 1996).

Το επίθεμα
α PZT λειττουργεί συννδεδεμένο πλευρικά
π
και στις δύοο διατάσεις του
επιππέδου του, με στοιχεία
α DMI τα οοποία αντικα
ατοπτρίζουνν τόσο την ορθή μηχα
ανική
αλλληλεπίδραση
η (Ζ11St, Ζ22StS ) όσο και ττη διατμητιική - στρεπττική αλληλεεπίδραση (Ζ
Ζ12St,
Ζ21SSt)

μεταξύύ

επιθέμα
ατος

και

κατασκευ
υής.

Οι

καταστατικκές

εξισώ
ώσεις

παρραμόρφωσηςς-φορτίου διατυπώνον
δ
νται με βάσ
ση τη θεώρη
ηση επίπεδηης τάσης, όπως
ό
ακρριβώς έχει ήδη
ή αναπτυχθεί σε προοηγούμενη παράγραφο
ο σχετικά μμε την ανάλ
λυση
του ελεύθερου επιθέματοςς (Εξισώσεεις 2.10). Η ΗΜΑ σύμφωνα με τηη συγκεκριμ
μένη
ανα
αλυτική προσέγγιση δίννεται από τηη σχέση:
Y3  i

2
2

2d 31
Y E 2d 31
YE
wl 

Η  


 33
1  v12  1  v12 
h 


όποου,

74

(2
2.68)

Πιεζοκεραμικά Υλικά και Ανάλυση Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 2.

sin w   1 1
N 
w 
1

 sin l 
Η    
 l

(2.69)

η μητρωική ιδιομορφική συνάρτηση του Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος,

 



 1 v122
Y



(2.70)

E

ο δισδιάστατος κυματάριθμος του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος και
St
St


 l Z 21
 
Z 22
w Z12St Z11St 


w
v

cos



 cosl 1  v12

12
a
a 
a
a  
l Z11 Z11 
Z 22  

 w Z 22
N
St
St
St
St 

 w Z12


Z11 
l Z 21 Z 22



  cosl 
v
w
v

cos

1




12
12
a
a 
a
a 
w Z 22 Z 22 
Z11 

 l Z11


(2.71)

το μητρώο αλληλεπίδρασης μεταξύ των DMI του επιθέματος και της Κ/Φ.
Το μοντέλο των Zhou, Liang et al. αν και προσεγγίζει με πολύ μεγάλη
λεπτομέρεια την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ πιεζοηλεκτρικών στοιχείων και
φέρουσας

κατασκευής,

αφενός

μεν

εμφανίζει

μαθηματική

πολυπλοκότητα

δυσχεραίνοντας τους αναλυτικούς υπολογισμούς και αφετέρου δε εισάγει αρκετές
παραμέτρους στη περιγραφή της μηχανικής απόκρισης του ΗΜΗΣ. Τα συγκεκριμένα
μειονεκτήματα το καθιστούν ακατάλληλο για ΗΜΗΣ όπου η υπό παρακολούθηση
κατασκευή εμφανίζει μια σχετικά σύνθετη γεωμετρία ή συνδυάζει περισσότερα του
ενός δομικά υλικά.
Οι Bhalla and Soh (2004a; 2004b; 2004c; 2007; 2008), οι οποίοι είναι από τους
πρώτους ερευνητές που μελέτησαν συστηματικά την ηλεκτρομηχανική απόκριση στο
πεδίο της συχνότητας, πιεζοηλεκτρικών επιθεμάτων προσαρμοσμένων σε κατασκευές
σκυροδέματος (Bhalla and Soh, 2008), έχουν προτείνει την ακόλουθη συνάρτηση
απόκρισης της ΗΜΑ:
Y3  i

2 E
2 E
2d 31
Y 

l 2 8d 31Y  eff
4l 2 
 eff

T



i



33
eff
1  v12  
h 1  v12    a   St 
h
 


H  

(2.72)

Y3p

όπου l το μισό μήκος ακμής ενός τετραγωνικού επιθέματος, ΖSteff η ενεργώς DMI της
υπό παρακολούθησης κατασκευής, Y3p η Παθητική Συνιστώσα (Passive Component)
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της ΗΜΑ, η οποία ταυτίζεται την ηλεκτρική απόκριση του πακτωμένου πλευρικά
PZT (ΖSt→∞),
Z aeff 

2Y E h
1  v12 T

(2.73)

η ενεργώς DMI του επιθέματος PZΤ,
T 

T 

tan Cl  για την περίπτωση επιθέματος με μια
:
Cl
ιδιομορφή απόκρισης

tan C1l  tanC2l  για την περίπτωση επιθέματος με δύο

:
C1l
C2l
ιδιομορφές απόκρισης

(2.74)

C, C1 και C2 διορθωτικοί συντελεστές, οι οποίοι προσδιορίζονται εμπειρικά και
συμβάλουν στο να επιτευχθεί η βέλτιστη προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου στα
μετρούμενα πειραματικά φάσματα απόκρισης της ΗΜΑ (Bhalla and Soh, 2008).
Το μοντέλο Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας που παρουσιάζεται στα πλαίσια
της παρούσας διδακτορικής διατριβής (Εξισώσεις 2.52-2.54) και αναπτύχθηκε με
κριτήριο τη ικανότητα προσαρμογής του στη μηχανική συμπεριφορά των δομικών
συστημάτων από σκυρόδεμα, επιδεικνύει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


Σε σχέση με τα μονοδιάστατα μοντέλα των Liang et al. (Εξίσωση 2.65) και
Giurgiutiu and Rogers (Εξίσωση 2.67), λαμβάνει υπόψη τη μηχανική
αλληλεπίδραση του PZTμε την υπό παρακολούθηση κατασκευή στις δύο
διαστάσεις του επιπέδου του επιθέματος.



Σε σχέση με το επίσης δισδιάστατο μοντέλο των Zhou et al. (Εξισώσεις 2.682.71), λαμβάνει υπόψη την ισοτροπία του σκυροδέματος (Ζ11St= Ζ22St=ZSt,
Σχήμα 2.18) και την υψηλή δυσκαμψία των δομικών στοιχείων, απαλείφοντας
συνιστώσες της μηχανικής εμπέδησης οι οποίες έχουν αμελητέα επίδραση
στην απόκριση της ΗΜΑ (Ζ12St= Ζ21St=0, Σχήμα 2.18). Με τον τρόπο αυτό οι
εξισώσεις απόκρισης της ΗΜΑ απλοποιούνται σημαντικά.



Σε σχέση με το μοντέλο των Bhalla and Soh (Εξισώσεις 2.72-2.74) εισάγει
τον Συντελεστή Δυσκαμψίας Σύζευξη αl (Εξίσωση 2.47) ο οποίος δίνει τη
δυνατότητα προσαρμογής των κορυφών του μαθηματικού μοντέλου της ΗΜΑ
στις κορυφές που εμφανίζονται στα πειραματικώς καταγραφόμενα φάσματα
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απόκρισης. Ο συντελεστής αl εισάγεται ως παράμετρος με φυσική σημασία
στη συγκεκριμένη αναλυτική σχέση (Εξίσωση 2.52) και όχι απλά ως ένας
συντελεστής προσαρμογής στα πειραματικά δεδομένα όπως οι συντελεστές C,
C1 και C2 του μοντέλου των Bhalla and Soh (Εξίσωση 2.74).
Τέλος σε σχέση με όλα τα παραπάνω αναλυτικά μοντέλα (Εξισώσεις 2.65-



2.74), ενσωματώνει μια πρωτότυπη αναλυτική έκφραση της μηχανικής
εμπέδησης της υπό παρακολούθησης κατασκευής ΖSt (Εξίσωση 2.63), η οποία
προκύπτει από τη θεωρητική διερεύνηση της διατμητικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ σκυροδέματος και PZT (Providakis and Liarakos, 2014).

2.4.

Ενόργανη ανάλυση της ηλεκτρικής απόκρισης των ΗλεκτροΜΗχανικών Συστημάτων

Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύχθηκε θεωρητικά η έννοια της ΗλεκτροΜηχανικής απόκρισης ενός συζευγμένου συστήματος, το οποίο αποτελείται από
τουλάχιστον

ένα

πιεζοηλεκτρικό

στοιχείο

είτε

ελεύθερο

μηχανικά,

είτε

προσαρμοσμένο σε μια κατασκευή υπό παρακολούθηση. Από την ανάλυση που έγινε
διαπιστώνεται ότι η ηλεκτρική απόκριση του πιεζοηλεκτρικού σώματος εξαρτάται
σημαντικά τόσο από τις μηχανικές του ιδιότητες, όσο και από τις συνοριακές
συνθήκες που εφαρμόζονται σε αυτό. Το φάσμα λοιπόν απόκρισης της ΗΜΑ στη
περίπτωση όπου το PZT προσαρμοστεί σε μια κατασκευή υπό παρακολούθηση
(Κ/Φ), θα αντικατοπτρίζει πέρα από την διηλεκτρική και μηχανική συμπεριφορά του
επιθέματος και τη δυναμική απόκριση της Κ/Φ. Για το λόγο αυτό στις μεθόδους ΜΚΕ
κατασκευών που αξιοποιούν πιεζοηλεκτρικά υλικά, τα φάσματα απόκρισης των
μεγεθών ΗΜΑ και ΗΜΕ (Ηλεκτρο-Μηχανική Εμπέδηση) αποτελούν ισχυρά
εργαλεία διάγνωσης βλαβών και αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας.
Αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει μια σειρά μεθόδων ενόργανης μέτρησης της
ΗΜΑ/ΗΜΕ στο πεδίο της συχνότητας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις
αντίστοιχες εργαστηριακές διατάξεις (Xu, 2009). Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί
δύναται να διαχωριστούν, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση
οργανολογία, α) σε εκείνες που αξιοποιούν ολοκληρωμένα εμπορικά συστήματα και
β) σε αυτές που ενσωματώνουν απλές διατάξεις ηλεκτρικών στοιχείων,για την
μέτρηση των ΗΜΑ/ΗΜΕ. Ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης στο πεδίο της
συχνότητας είναι οι Παραμετρικοί Αναλυτές Ηλεκτρικής Εμπέδησης-ELIA
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(Eleectrical Im
mpedance Analyzers)
A
ή Αναλυττές RLC (RLC
(
meteers), οι οπ
ποίοι
προοσφέρουν μια
μ συνολικ
κή λύση σ
στο πρόβλη
ημα προσδιιορισμού τω
ων ηλεκτριικών
παρραμέτρων οπ
ποιουδήποττε αμετάβληητου χρονικ
κά ηλεκτρικ
κού κυκλώμματος(Xu, 2009;
QuaadTech, 20002), (Σχήμα 2.19).
Τα ολοκλη
ηρωμένα συστήματα λόγω της υψηλής
υ
ακ
κρίβειας που
ου προσφέρ
ρουν,
χρησιμοποιούννται κατά κό
όρον ως συυσκευές ανα
αφοράς στιςς εφαρμογέές που έχουν να
ην ανάπτυξξη νέων διιατάξεων μέτρησης
μ
των
τ
ΗΜΑ/Η
ΗΜΕ. Ωσττόσο
κάννουν με τη
εμφ
φανίζουν τοο σημαντικό
ό μειονέκτηημα του υψηλού κόσ
στους το οπποίο αυξάννεται
γεω
ωμετρικά σε σχέση με την
τ παρεχόμ
μενη ακρίβεια. Το υψη
ηλό κόστοςς των ELIA έχει
οδηγήσει στηνν αναζήτησ
ση εναλλακκτικών μεθθόδων μέτρ
ρησης της ΗΜΑ/ΗΜΕ
Ε οι
οποοίες είτε εννσωματώνο
ουν το Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικό Σύσττημα σε ααπλές διατά
άξεις
ωμιικών αντισττάσεων κα
αι πυκνωτώ
ών (Providaakis et al., 2013), εείτε αξιοπο
οιούν
τυπω
ωμένα κυκ
κλώματα (P
Printed Circcuits Board
d-PCB) χαμηλού κόσστους τα οποία
έχουυν την ικαννότητα απευ
υθείας μέτρηησης κυρίω
ως της Ηλεκ
κτρικής Εμππέδησης (ΗΜΕ)
(Maascarenas, 2006;
2
Park et al., 20077; Providak
kis, Liarakos and Kam
mpianakis, 2013;
Provvidakis andd Liarakos, 2014).
2

Σ
Σχήμα 2.19: Ενόργανος προσδιορισμ
π
μός των ΗΜΑ
Α/ΗΜΕ με τη
ην χρήση ολο
λοκληρωμένω
ων
συσττημάτων ανά
άλυσης ηλεκττρικών κυκλλωμάτων (EL
LIA, RLCmeeters).

Στο Σχήμα
α 2.20 απ
πεικονίζεταιι σχηματικά
ά μια απλ
λή εργαστηηριακή διάτταξη
προοσδιορισμούύ της φασ
σματικής ααπόκρισης των ΗΜ
ΜΑ/ΗΜΕ εενός Ηλεκ
κτροΜηχχανικού Συυστήματος (ΗΜΗΣ). Το ΗΜΗΣ
Σ αποτελείται από έναα επίθεμα PZT
προοσαρμοσμέννο στο φέρο
οντα οργανιισμό μιας Κ/Φ.
Κ
Δεδομέένου ότι το πιεζοηλεκττρικό
επίθθεμα ηλεκτρικά αποτεελεί ένα διππολικό διηλλεκτρικό σττοιχείο (Εξξίσωση 2.8)), το
ΗΜ
ΜΗΣ θα συυμπεριφέρετται ηλεκτριικά επίσης ως ένα διπολικό σύύστημα με δύο
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ακρροδέκτες, οι οποίοι τα
αυτίζονται με τους ακροδέκτες
α
του επιθέέματος. Ο ένας
ακρροδέκτης του
τ
ΗΜΗΣ
Σ συνδέετται με τηνν έξοδο μια γεννήήτριας χρο
ονικά
μετα
αβαλλόμενω
ων συναρτή
ήσεων ηλεκκτρικής τάση
ης και ο άλ
λλος ακροδέέκτης με το
ο ένα
άκρρο μιας επίσ
σης διπολικ
κής διάταξηης ωμικών αντιστάσεω
ων, συνολικκής αντίστα
ασης
Rmeaas. Το άλλοο άκρο τηςς διάταξης των αντισττάσεων βρίίσκεται γειω
ωμένο, έχοντας
προοφανώς μηδδενικό ηλεκ
κτρικό δυνααμικό. Τα μετρούμενα
μ
μεγέθη είνναι η ηλεκτρική
τάση εισόδου του συστή
ήματος V3inn και η ηλεεκτρική τάση εξόδου στα άκρα της
o
αντίίστασης V3out
. Και οι δύο
δ μεταβληητές ηλεκτρ
ρικής τάσηςς καταγράφοονται στο πεδίο
π

του χρόνου δίνοντας τις
τ
αντίσττοιχες χρόννο-ιστορίες. Η Ηλεκκτρο-Μηχα
ανική
ωγιμότητα του
τ ΗΜΗΣ στο πεδίο ττου χρόνου προσδιορίζεται από τηη σχέση:
Αγω
Y3 

I 3ouut

(2
2.75)


V3

όποου V3ΗΜΗΣ η χρονική απ
πόκριση τηςς ηλεκτρική
ής τάσης στα
α άκρα του ΗΜΗΣ (Σχχήμα
2.211) και Ι3out η χρόνο-ισ
στορία του ρεύματος απόκρισης που διατρέέχει τον κλ
λάδο
ΗΜ
ΜΗΣ-Rmeasτοου ισοδύναμ
μου ηλεκτριικού κυκλώ
ώματος (Σχήμα 2.21).

Σχή
ήμα 2.20: Σχχηματική απεεικόνιση δια δικασίας ενό
όργανου προσδιορισμού ττων ΗΜΑ/Η
ΗΜΕ
μ
με την χρήση
η απλών διαττάξεων ηλεκττρικών στοιχχείων (ωμικέές αντιστάσειις, πυκνωτέςς).

Εφαρμόζονντας τον 2ο νόμο του K
Kirchhoff ή κανόνα τω
ων βρόχωνν στο ισοδύνναμο
κύκκλωμα της πειραματιικής διάτααξης του Σχήματος 2.20 (Σχήήμα 2.21) και
λαμ
μβάνοντας υπόψη
υ
τηνν εξίσωση του Ohm για το κύ
ύκλωμα των
ων αντιστάσ
σεων
μέτρρησης, η Εξξίσωση (2.7
75) γράφετααι(Fasel et al.,
a 2005):
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Y3



I 3ouut

V3out  I 3out Rmeas
m




 V in V
V3
3
3

V3out

1
Rmeas

 V3out

 V in  V out
3
 3
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(2
2.76)

Ο προσδιιορισμός τη
ης φασματτικής απόκ
κρισης τηςς ΗΜΑ ππροϋποθέτειι το
μετα
ασχηματισμ
μό των κατα
αγραφόμενω
ων χρόνο-ισ
στοριών ηλ
λεκτρικής τάάσης στο πεδίο
π
της συχνότηταςς. Ο πιο εύκ
κολος και ααξιόπιστος τρόπος
τ
για να
ν γίνει κάττι τέτοιο είνναι η
εφα
αρμογή τουυ μετασχημ
ματισμού Foourier (Og
gata, 1998).. Στη περίπ
ίπτωση όπο
ου η
ισοδδύναμη ανττίσταση Rmeas
παραμέένει αμετάβ
βλητη στο πεδίο της συχνότητα
ας, η
m
φασ
σματική συννάρτηση τηςς ΗΜΑ θα υυπολογίζετα
αι από τη σχχέση:
Y3   

FV3out
1 

Rmeas  FV3in  FV
V3out






(2
2.77)

όποου FV3out=FFT{V3out} και
κ FV3in=F
FFT{V3in} τα
τ φάσματα Fourier τω
ων μετρούμεενων
ηλεκκτρικών τάσ
σεων εξόδο
ου και εισόδδου αντιστοίχως.

Σχχήμα 2.21: Ισοδύναμο
Ι
ηλ
λεκτρικό κύκκλωμα της μετρητικής
μ
διιάταξης του Σ
Σχήματος 2.2
20.

Στις

πρα
αγματικές

εφαρμογέςς

για

τη
ην

υλοποίηση

τουυ

κυκλώματος

2.211χρησιμοποοιείται η προ
οσαρμογή ηηλεκτροδίωνν και ακροδ
δεκτών για ττη σύνδεση των
επιμ
μέρους στοιιχείων που το απαρτίζζουν. Αυτό έχει σαν συνέπεια
σ
σττις περιπτώ
ώσεις
σάρρωσης υψηλλών συχνοττήτων, freqq>200kHz, τα ηλεκτρό
όδια των σστοιχείων και
κ η
καλλωδίωση

τ
του

συσττήματος

ννα

εμφανίίζουν

επα
αγωγικά

κκαι

χωρη
ητικά

φαιννόμενα(Malvino and Bates,
B
2006)). Στις περιπ
πτώσεις αυττές η ισοδύνναμη αντίστταση
μέτρρησης μετα
αβάλλεται συναρτήσειι της συχννότητας διέέγερσης, ειισάγοντας στην
σ
απόόκριση της ΗΜΑ ηλεεκτρικό θόόρυβο. Για το λόγο αυτό στις συγκεκριμ
μένες
εφα
αρμογές είίναι προτιμότερο ναα χρησιμο
οποιούνται ηλεκτρικέές αντιστά
άσεις
κατάλληλες για
α εφαρμογές ραδιοπομπ
μπών τύπου HF-VHF (R
RF-Resistorrs, 3-300 MHz),
M
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οι οοποίες παραμένουν πρακτικά αμ
μετάβλητες σε υψηλές συχνότηττες λειτουρ
ργίας
(Maalvino and Bates,
B
2006)).
Η καταγρα
αφή της χρ
ρονικής αππόκρισης τω
ων ηλεκτριικών τάσεω
ων εισόδου και
εξόδδου, είναι δυνατό να πραγμ
ματοποιηθείί με τη χρήση πααλμογράφωνν ή
ολοκληρωμένω
ων Καρτώνν Συλλογήής-Καταγραφής Δεδομ
μένων (Daata Acquisition
Cards-DAQ), (Agilent Technologgies, 2012)). Η ηλεεκτρική τάάση διέγερ
ρσης
εφα
αρμόζεται στο
σ
κύκλω
ωμα ΗΜΗΣ
Σ - Rmeasμε
μ τη αξιοποίηση οολοκληρωμέένων
συσ
σκευών παρραγωγής σημάτων
σ
ή συναρτήσ
σεων ηλεκ
κτρικής τάσσης (Electtrical
Funnction Generrators), (Xu
u, 2009).
Ανάλογα με
μ τη μορφή
ή των συνααρτήσεων ηλεκτρικής
η
διεγέρσεωςς τα κυκλώμ
ματα
μέτρρησης των ΗΜΑ/ΗΜΕ
Η
Ε μπορούν ννα διακριθο
ούν:


Στα εξα
αναγκαζόμεενα από Μόννο-Αρμονικ
κές Διεγέρσ
σεις, ημιτονοοειδούς μορ
ρφής
(Single Sine Excittation) και συγκεκριμ
μένης συχνό
ότητας, με επαρκή αριθμό
κύκλωνν ηλεκτρική
ής ταλάντωσ
σης προκειιμένου να είναι
ε
δυνατήή η καταγρ
ραφή
της Ηλεεκτρο-Μηχανικής απόκκρισης του συστήματο
ος στο στάδδιο της μονίμου
αποκρίσ
σεως.



Στα εξξαναγκαζόμ
μενα από Πολύ-Αρμονικές Διεγέρσεις,
Δ

ημιτονοειδδούς

μορφήςς, οι οποίεες προκύπττουν είτε από την άθροιση
ά
τρριγωνομετριικών
συναρτή
ήσεων ημιττόνων και συνημιτόνω
ων με διαφ
φορετικά πλλάτη, γωνιακές
συχνότη
ητες διέγερσης και φάάσεις (Multii-Sine Signaals), είτε αππό σήματα μιας
αρμονικ
κής συνάρτη
ησης με μετταβαλλόμεννη χρονικά φάση
φ
(Chirp
rp Signals).

Σχή
ήμα 2.22: Μοονοαρμονικό
ό σήμα ηλεκττρικής διέγερ
ρσης (αριστεερά) και το ααντίστοιχο φά
άσμα
Fourrier (Δεξιά). Συχνότητα
Σ
δδιέγερσης 50k
kHz, Κύκλοιι ταλάντωσηης: 10.

81

Πιεζζοκεραμικά Υλικά
Υ
και Ανά
άλυση Ηλεκττρομηχανικώ
ών Συστημάτω
ων

Κεφάλα
αιο 2.

Η μονοαρμ
μονική διέγερση, η οποοία αποτελεεί και την απλούστερη
α
η δυνατή μο
ορφή
εξανναγκασμού του ΗΜΗ
ΗΣ σε ταλλάντωση, εξάγεται απ
πό τη γενννήτρια σήματος
ηλεκκτρικής τάσ
σης με την χρήση τριγγωνομετρικών συναρτή
ήσεων της μμορφής (Σχχήμα
2.222):
V3in  AC cost   AS sint   V3in sinn 

(2
2.78)





όποου   t  φ , V3in  AC2  AS2 και φ  atan AC / AS το πλά
άτος και η φ
φάση αντίσττοιχα
της αρμονικής διέγερσης.

Σχή
ήμα 2.23: Ποολυαρμονικό
ό σήμα ηλεκττρικής διέγερ
ρσης (αριστεερά) και το αν
αντίστοιχο φά
άσμα
Fourier (Δεεξιά). Εύρος συχνοτήτωνν διέγερσης 10-200
1
kHz, Κύκλοι ταλάάντωσης: 5.

Οι πειραμα
ατικές διαδδικασίες πουυ αξιοποιού
ύν μονοαρμ
μονικά σήμματα διέγερ
ρσης,
πρα
ακτικά εξανα
αγκάζουν σε
σ ταλάντωσ
ση το ΗΜΗ
ΗΣ με μια μοναδική
μ
συυχνότητα. Αυτό
Α
αποοτελεί μειοννέκτημα διότι προαπααιτεί τη γννώση της περιοχής
π
τω
ων συχνοτή
ήτων
συνντονισμού του συστήμα
ατος, έτσι ώ
ώστε η συχχνότητα διέγγερσης να ββρίσκεται εντός
ε
αυτή
ής. Σε διαφ
φορετική πεερίπτωση η κορυφή τη
ης συχνότη
ητας διέγερσσης στο φά
άσμα
Fouurier της τάσεως
τ
εξό
όδου, θα υπερκαλύπτει τις άλ
λλες μικρότ
ότερες κορυ
υφές
απόόκρισης πουυ δίνει ωςς έξοδο τοο ΗΜΗΣ. Οι μικρόττερες κορυφ
φές απόκρ
ρισης
αντιιπροσωπεύοουν

τα

δυναμικά
δ

χαρακτηριστικά

τηςς

υπό

πααρακολούθη
ησης

κατασκευής κα
αι η καταγρ
ραφή της μεεταβολής το
ους αποτελ
λεί και το ββασικό εργα
αλείο
π
αι συναρτή
ήσεις
μιαςς διαδικασίας ΜΚΕ. Για το λόόγο αυτό συνήθως προτιμούντα
ηλεκκτρικής διέέγερσης οι οποίες σααρώνουν ένα
α ευρύ φάσμα συχνοτ
οτήτων όπω
ως οι
πολλυαρμονικέςς

και

οι

συναρτή σεις

χροννικά
82

μεταβ
βαλλόμενηςς

φάσης.
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πολυαρμονικές διεγέρσεις περιγράφονται από αθροιστικές συναρτήσεις της μορφής
(Σχήμα 2.23) (Xu, 2009):
V3in 

M

V

in
3, j

 

sin  j

(2.79)

j 1

όπου  j   j t  φ j , V3in, j και φ j το πλάτος και η φάση αντίστοιχα της jαρμονικής
συνιστώσας της ηλεκτρικής διέγερσης. Το εύρος των συχνοτήτων διέγερσης
προσδιορίζεται από τη συνάρτηση:
 j   min 

j 1
 max   min 
M 1

(2.80)

Επιστρέφοντας στη κλασσική ημιτονοειδή διέγερση, είναι εύκολο να διαπιστωθεί
ότι το όρισμα της τριγωνομετρικής συνάρτησης είναι μια γραμμική συνάρτηση του
χρόνου,  t   t  φ , όπου η πρώτη της παράγωγος, dθ/dt=ω, αντιπροσωπεύει την
γωνιακή συχνότητα της διέγερσης. Αν υποτεθεί ότι το όρισμα της τριγωνομετρικής
συνάρτησης περιγράφεται από ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού το οποίο έχει τη
μορφή:

 t    2 t 2  1t  a0

(2.81)

όπου α0=φη φάση της διέγερσης, τότε αντίστοιχα η γωνιακή συχνότητα διέγερσης θα
δίδεται από τη σχέση:
 t  

d
 2 2 t   1
dt

(2.82)

Από την Εξίσωση (2.82) προκύπτει ότι στη περίπτωση ενός σήματος
τετραγωνικής φάσης η γωνιακή συχνότητα αποτελεί γραμμική συνάρτηση του
χρόνου. Εάν τώρα ληφθεί υπόψη ότι σε ένα διάστημα χρόνου [0, tsweep] η γωνιακή
συχνότητα κυμαίνεται στο διάστημα τιμών [ωmin, ωmax] τότε οι συντελεστές της
Εξίσωσης (2.81) προσδιορίζονται από τις σχέσεις:
 1   0  2freq min
2 

 max   min
2t sweep



(2.83.α)
freq max  freq min
t sweep

(2.83.β)
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Με βάση τις
τ Εξισώσεις (2.81) κααι (2.83) κα
αι υποθέτονττας σήμα μηηδενικής φά
άσης
μποορεί να ορισ
σθεί η ακόλο
ουθη συνάρρτηση ηλεκττρικής διέγεερσης:
φ 0
 freq mmax  freq minn 2

V3in  V3in sinn    V3in sin
s 
t  2freq
q min t 


t sweep



(2
2.84)

Η τριγωνομεττρική συνά
άρτηση τη ς Εξίσωση
ης (2.84), αποτελεί ένα αρμο
ονικό
ηλεκκτρικό σήμ
μα, του οπο
οίου το όρισ
σμα μεταβά
άλλεται τετραγωνικά σσυναρτήσειι του
χρόννου, συνεπάγοντας ότιι και η γωννιακή συχνό
ότητα είναι γραμμική συνάρτηση
η του
χρόννου (Εξίσω
ωση 2.82). Ο συγκριμέννος τύπος σήματος
σ
καλ
λείται Σήμαα Τετραγωννικής
Φάσ
σης (Quadraatic Phase Signal)
S
ήΓ
Γραμμικό Σή
ήμα Chirp (Linear
(
Chiirp Signal-L
LCS)
(Xuu, 2009; Pavvle, 2011; Pavle et al., 22012), (Σχή
ήμα 2.24).

Σ
Σχήμα 2.24: Γραμμικό
Γ
σή
ήμα Chirp (ααριστερά) και το αντίστοιιχο φάσμα Foourier (Δεξιά
ά).
Εύ
ύρος συχνοτήήτων διέγερσ
σης 10-200 kHz.

Από τη γρραφική απεεικόνιση εννός γραμμιικού Chirp (LCS) σττο Σχήμα 2.24,
2
διαππιστώνεται ότι η χρόννο-ιστορία ττης ηλεκτριικής διεγέρσεως ξεκιννάει με αρα
αιούς
ημιττονοειδείς κύκλους υποδηλώνο
υ
οντας μεγά
άλη αρχική
ή περίοδο και καθώ
ώς η
κυμ
ματομορφή εξελίσσεταιι οι κύκλοι πυκνώνουνν αντιπροσω
ωπεύοντας ττην αύξηση
η της
συχν
χνότητας. Το
Τ φάσμα Fourier
F
τουυ LCS ανττίστοιχα απ
πεικονίζει μμια περιοχή
ή με
πλά
άτος κυμαινόόμενο εντόςς συγκριμέννων ορίων, η οποία εκττείνεται στοο διάστημα των
συχν
χνοτήτων διέγερσης
δ
[ωmin, ωmmax]. Οι διακυμάνσειις του πλλάτους Fou
urier
εξομ
μαλύνονταιι όσο αυξάννεται ο χρόννος σάρωση
ης tsweep.
Τα LCS αποτελούν
α
εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία
ε
σεε πλήθος εεφαρμογών που
σχεττίζονται μεε την σάρωση συχνοτήήτων κυματτομορφών, όπως είναιι τα συστήμ
ματα
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ανίχχνευσης ανντικειμένωνν (Radar), η εκπομ
μπή ραδιοκ
κυμάτων, η ταυτοποίίηση
ηλεκκτρικών κυυκλωμάτωνν και ο ππροσδιορισμ
μός της ΗΜΑ/ΗΜΕ
Η
πάση φύσ
σεως
δυνα
αμικών συστημάτων με ηλεκτριική απόκριιση (Xu, 2009; Malvvino and Bates,
20006). Αναφέρρεται επίσηςς ότι σε κάπποιες περιπ
πτώσεις συσ
στημάτων E
ELIA η σάρ
ρωση
χνοτήτων υλλοποιείται με
μ τη χρήσηη Εκθετικώ
ών Σημάτων Chirp (Expponential Chirp
C
συχν
Signnals), τα οπ
ποία περιγρά
άφονται απόό τη γενική συνάρτηση(Xu, 2009) ,(Σχήμα 2.2
25):



V3in  V3in sin min e kt t  φ



(2
2.85)

όποου t[0, tsweeep] και k  lnmax / minn  / t sweep .

Σ
Σχήμα 2.25: Εκθετικό σή
ήμα Chirp (ααριστερά) καιι το αντίστοιχο φάσμα Foourier (Δεξιά
ά).
Εύ
ύρος συχνοτήήτων διέγερσ
σης 10-200 kHz.

Στο Σχήμα
α 2.26παρου
υσιάζεται έννα πιεζοηλεκτρικό επίίθεμα PZT τύπου PIC 151
(PI Ceramics, 2014), καθθώς και τα ηλεκτρόδια
α που απαιιτούνται γιαα τον ενόργγανο
προοσδιορισμό της
τ φασματτικής απόκρρισης των ΗΜΑ/ΗΜΕ.
Η
Επειδή τα πιεζοηλεκτρικά
επιθθέματα αποοτελούν διιηλεκτρικά στοιχεία η δομή το
ους συνίστταται από ένα
πιεζζοηλεκτρικόό πλακίδιο τοποθετημέένο εντός δύο
δ μεταλλιικών φύλλω
ων (Σχήμα 2.3).
Τα μεταλλικά φύλλα αντιιπροσωπεύοουν τους οπ
πλισμούς το
ου διηλεκτρρικού στοιχχείου
στουυς οποίους συγκεντρώ
ώνεται το ηλλεκτρικό φο
ορτίο όταν σε αυτούς εεφαρμοστείί μια
διαφ
φορά ηλεκττρικού δυνα
αμικού. Επίίσης οι οπλλισμοί ή ακ
κροδέκτες ττου επιθέματος
είνα
αι υπεύθυνοοι για την εφαρμογή
ε
κκαι τη διατή
ήρηση του ηλεκτρικούύ πεδίου, εντός
ε
του οποίου το PZT εξανα
αγκάζεται σ
σε μηχανικ
κή ταλάντωση. Προκειιμένου να είναι
ε
δυνα
ατή η ηλεκ
κτρική διέγγερση του εεπιθέματος μέσω κάποιας γεννήττριας χρονιικών
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συνναρτήσεων και
κ η σύνδεεση του με διατάξεις μέτρησης
μ
τω
ων ΗΜΑ/Η
ΗΜΕ, στους δύο
ακρροδέκτες πρροσαρμόζοννται ηλεκτρρόδια (Σχήμ
μα 2.26). Τα
Τ ηλεκτρόόδια «δένοννται»
στουυς ακροδέκ
κτες του επ
πιθέματος μ
με θερμική κατεργασίία (Κολλητήήρια) μαλα
ακών
κρα
αμάτων κασ
σσιτέρου (Κ
Καλάι, Soldder ή Kalaay), (Provid
dakis and L
Liarakos, 2011;
2014). Η διαδιικασία θερμ
μικής προσααρμογής πρ
ρέπει να γίνεται με ιδιααίτερη προσ
σοχή
έτσιι ώστε να
α εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρ
ρασία κόλλ
λησης δεν υπερβαίνειι τη
θερμ
μοκρασία Curie
C
του PZ
ZT (<250 C o), (PΙ Cerramics, 2014
4). Το συγκκριμένο επίθθεμα
της PI Ceramics προσφέρ
ρει την πολλύ σημαντικ
κή δυνατότη
ητα προσαρρμογής και των
δύο ηλεκτροδίω
ων στη μια του επιφάννεια, καθώς ο κάτω ακρ
ροδέκτης έχχει αναδιπλωθεί
δίνοοντας μια προέκταση-α
π
απόληξη σττην επάνω επιφάνεια.
ε
Έτσι
Έ
προσααρμόζονταςς και
τα δδύο ηλεκτρόόδια στην επάνω
ε
επιφάάνεια του επ
πιθέματος, η κάτω μέννει ελεύθερη
η για
την προσαρμογγή του επιθθέματος σττον φέρον οργανισμό
ο
ησης
της υπό πααρακολούθη
κατασκευής.

Σχήμα 2.26
6: Καλωδιωμμένο Επίθεμα
α PIC 151 10x10x0.2mm
m.

ΣτoΣχήμα 2.27παρο
ουσιάζεται

η φασμα
ατική απόκ
κριση τουυ πραγματτικού

(αγω
ωγιμότητα) και του φα
ανταστικού (επιδεκτικότητα) μέρους της ΗΜ
ΜΑ, ελεύθεερων
μηχχανικά PZT, σε ένα εύ
ύρος συχνοττήτων μετα
αξύ 10 kHz και 1 MH
Hz. Τα φάσμ
ματα
προοσδιορίστηκ
καν με τη χρήση
χ
ενός συστήματο
ος ELIA τη
ης QuadTecch με εμπορική
σήμ
μανση προϊόόντος RLC Measuringg Primer QuadTech
Q
76
600 (QuadT
Tech, 2002
2). Η
απόόκριση μετρρήθηκε για 5 επιθέματτα με προσα
αρμοσμένα ηλεκτρόδιαα (Σχήμα 2.26)
2
και ένα πλήρω
ως ελεύθερο. Από τη μοορφή των φασμάτων
φ
απόκρισης
α
εείναι εύκολ
λο να
ση της μορρφής τους πριν και μετά
μ
την πρροσαρμογή των
διακκριθεί η διαφοροποίησ
ηλεκκτροδίων. Η μεταβολή
ή αυτή οφεείλεται στο γεγονός ότι τόσο τα ηηλεκτρόδια όσο
και ο όγκος του
τ
κράματτος συγκόλλλησης έχο
ουν πάχος συγκρίσιμοο με αυτό του
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επιθθέματος. Αυυτό έχει ωςς συνέπεια να επιδεικννύουν παρα
απλήσια ή κκαι μεγαλύττερη
απόό το επίθεμ
μα δυσκαμψ
ψία με αποοτέλεσμα να
ν συμπεριφ
φέρονται ω
ως υποτυπώ
ώδεις
στηρίξεις. Με άλλα λόγια
α η συγκόλλληση των ηλεκτροδίων
η
ν στο επίθεεμα επιδρά στις
συννοριακές τοου συνθήκες απομακρύύνοντας το
ο από τη θεωρητική
θ
κκατάσταση του
πλή
ήρως ελεύθεερου μηχανιικά επιθέμαατος.

α)

β)

Σχχήμα 2.27: Πειραματικός
Π
ς προσδιορισ
σμός της ΗΜ
ΜΑ μηχανικά
ά ελευθέρων PZT τύπουP
PIC
151. α) Πρα
αγματικό μέρ
ρος – Αγωγι μότητα. β) Φανταστικό
Φ
μέρος
μ
– Επιδδεκτικότητα.

Σχή
ήμα 2.28: Συυγκριτική πα
αράθεση της ππειραματικής και αναλυττικής φασματ
ατικής απόκρισης
της αγωγιμότητα
α
ας (Πραγματιικό μέρος ΗΜ
ΜΑ),.

Στο σχήμα
α 2.28 αντιιπαραβάλλεεται η πειρα
αματικώς καταγραφόμ
κ
μενη ηλεκτρική
απόόκριση της αγωγιμότητ
α
ας ενός ελεεύθερου PZΤ
Τ τύπου PIC
C 151 (PI C
Ceramics, 2014)
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χωρίς προσαρμοσμένα ηλεκτρόδια, με το αντίστοιχο φάσμα απόκρισης που
περιγράφεται από το αναλυτικό μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας
διατριβής (Εξίσωση 2.52). Η αναλυτική έκφραση της φασματικής απόκρισης ενός
τετραγωνικού επιθέματος PZT, διαστάσεων ακμής l=10mm και πάχους h=0.2mm,
προκύπτει από την Εξίσωση (2.52) με την αντικατάσταση της μηδενικής τιμής στη
θέση της μηχανικής εμπέδησης ΖSt και περιγράφεται από τη εξίσωση:
E
2
2d 312 Y E 
l 2 2d 31Y tan al  
l2 
Y3  i
 i  33 
1  v12 
h 1  v12  al 
h 

(2.86)

Οι τιμές των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν παραθέτονται
στον Πίνακα 2.1, ενώ η τιμή του συντελεστή αl λήφθηκε ίση με 0.89. Οι αποκλίσεις
της πραγματικής απόκρισης από την αναλυτική οφείλεται στους παρακάτω
παράγοντες:
α)

Η θεώρηση της επίπεδης τάσης παρόλο που πλησιάζει σημαντικά την
μηχανική συμπεριφορά του επιθέματος, ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη
κάποιους επιπλέον βαθμούς ελευθερίας οι οποίοι εμφανίζονται στο
πειραματικό φάσμα, δίνοντας δίδυμες κορυφές στις περιοχές συχνοτήτων 100250 kHz και 400-550 kHz.

β)

Όλα τα αναλυτικά μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ των οποίων και
το προτεινόμενο στη παρούσα διατριβή, θεωρούν ότι ο συντελεστής
μηχανικών απωλειών του υλικού παραμένει αμετάβλητος συναρτήσει της
συχνότητας. Αυτό είναι μια υπόθεση που σε ένα εύρος συχνοτήτων μικρότερο
των 200 kHz δεν δίνει σημαντικές αποκλίσεις. Σε μεγαλύτερες όμως
συχνότητες η απόκλιση μεταξύ των πειραματικών και των αναλυτικών
κορυφών αυξάνεται σημαντικά. Ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο θα
λάμβανε υπόψη του και τη μεταβολή του συντελεστή μηχανικών απωλειών
συναρτήσει της συχνότητας, θα αύξανε σημαντικά τη μαθηματική
πολυπλοκότητα.

γ)

Όσο λεπτομερής και αν είναι ο σχεδιασμός της πειραματικής διατάξεως που
μετράει την απόκριση των ΗΜΑ/ΗΜΕ, λόγω του πολύ μικρού πάχους του
επιθέματος (0.2mm) οι συνθήκες του μηχανικά απολύτως ελεύθερου σώματος
είναι πού δύσκολο να επιτευχθούν.
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Ο συνδυασμός του συγκρίσιμου πάχους μεταξύ επιθέματος και ηλεκτροδίων,
καθώς και των υψηλών συχνοτήτων σάρωσης, επάγει σημαντικό ηλεκτρικό
θόρυβο ιδίως στην περιοχή συχνοτήτων πέραν των 200 kHz. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να εμφανίζονται μικρότερες κορυφές οι οποίες οφείλονται στο
συντονισμό των ηλεκτροδίων που λόγω των υψηλών συχνοτήτων, πέραν της
ωμικής αντιστάσεως, εμφανίζουν ταυτόχρονα επαγωγική και χωρητική
συμπεριφορά. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στη περίπτωση που το επίθεμα
προσαρμοστεί σε μια Κ/Φ με πολύ μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση, όπως
παραδείγματος χάριν τα μονωτικά υλικά, ο ηλεκτρικός θόρυβος εξαλείφεται
σε μεγάλο βαθμό λόγω της μόνωσης που προκαλούν τα υλικά της
κατασκευής.

Παρά τις αποκλίσεις που εμφανίζει αναλυτικό μοντέλο προσέγγισης της απόκρισης
του PZT είναι εξαιρετικά χρήσιμο διότι:
α)

Απεικονίζει ρεαλιστικά τη γενική ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά των
πιεζοηλεκτρικών υλικών, και ιδιαίτερα τα δυναμικά χαρακτηριστικά που
οφείλονται στις μηχανικές ιδιότητες του επιθέματος.

β)

Επεξηγεί θεωρητικά τα πειραματικώς καταγραφόμενα δυναμικά στοιχεία.

γ)

Όπως θα δειχθεί αναλυτικά στο 3ο Κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, δίνουν
τα θεμελιώδη μαθηματικά και θεωρητικά εργαλεία για την ολική
προσομοίωση της ηλεκτρικής απόκρισης οποιουδήποτε ΗΜΗΣ, με βάση τη
πειραματικώς καταγραφόμενη απόκριση.

δ)

Στις εφαρμογές των PZT στο ΜΚΕ σκυροδέματος σπανίως η μέγιστη
συχνότητα σάρωσης ξεπερνά τα 300 kHz (Annamdas and Radhika, 2013;
Providakis and Liarakos 2011; 2014).
Στο Σχήμα 2.29 απεικονίζεται ένα μηχανικά συζευγμένο ηλεκτρομηχανικό

σύστημα το οποίο ενσωματώνει ένα δομικό στοιχείο σκυροδέματος. Η συγκεκριμένη
διάταξη είναι η απλούστερη που δύναται να διαμορφωθεί σε μια διαδικασία ΜΚΕ, με
το δοκίμιο να αποτελεί την υπό παρακολούθηση κατασκευή. Το σύστημα αποτελείται
από ένα πιεζοηλεκτρικό επίθεμα PIC 151 προσαρμοσμένο επιφανειακά σε ένα κυβικό
δοκίμιο

σκυροδέματος

C20/25,

ακμής

150mm,

αντίστοιχο

με

αυτά

που

χρησιμοποιούνται για τις καταστροφικές δοκιμές μοναξονικής θλίψης. Η προσαρμογή
του επιθέματος υλοποιείται με τη χρήση μιας εποξικής κόλλας δύο συστατικών
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(Proovidakis, Liarakos
L
an
nd Kampiaanakis, 201
13; Permateex Inc., 22011), η οποία
εμφ
φανίζει χημιική αδράνειια σε σχέσηη με το πιεεζοηλεκτρικ
κό υλικό, τοους ακροδέέκτες
του επιθέματοςς, τα ηλεκτρ
ρόδια και τοο σκυρόδεμ
μα, ενώ παρά
άλληλα διαασφαλίζει α)) την
απα
αιτούμενη μηχανική
μ
δυσκαμψία, ππροκειμένου
υ η μηχανική
ή ενέργεια ννα διαβιβάζζεται
στο εσωτερικόό του σκυρ
ροδέματος μ
με τις μικρ
ρότερες δυννατές απώλλειες και β)
β τη
προοστασία τουυ επιθέματο
ος από τηνν υγρασία των πόρων του σκυυροδέματος.. Τα
ηλεκκτρόδια όπως και στη περίπτωσηη του Σχήμα
ατος 2.26 έχχουν συγκοολληθεί θερμικά
με τη χρήση ενός μαλακού μεταλλλικού κράμ
ματος (Καλ
λάι-Κολλητή
τήρι) στην άνω
επιφ
φάνεια τουυ επιθέματος αξιοποιιώντας τηνν επιφανειακή απόληηξη του κάτω
κ
ακρροδέκτη.

Σχήμα 2.299: ΜΚΕ κυβιικού δοκιμίοου σκυροδέμα
ατος με τη χρ
ρήση ενός εππιφανειακώςς
προσαρμο
οσμένου πιεζζοηλεκτρικού επιθέματοςς PIC 151.

Η ηλεκτριική απόκρισ
ση του ΗΜ
ΜΗΣ στο πεδίο
π
της συχνότητας
σ
ς καταγράφ
φεται
ακρριβώς με τηνν ίδια διαδιικασία που εφαρμόστη
ηκε παραπά
άνω για τη περίπτωση των
μηχχανικά ελεύύθερων επιθεμάτων P
PIC 151 (Σ
Σύστημα EL
LIA, QuadT
Tech 7600). Η
ηλεκκτρική απόόκριση της αγωγιμότητ
α
τας του ΗΜ
ΜΗΣ παρουσ
σιάζεται σττο γράφημα
α του
Σχή
ήματος 2.30, σε σχέση με
μ την πειρααματικά κα
αταγραφόμεννη απόκρισση του μηχα
ανικά
ελεύύθερου

επ
πιθέματος

και

τις

αναλυτικ
κώς

προσδιοριζόμενεες

αποκρίίσεις

αγω
ωγιμότητας για τις περιπτώσεις
π
ς του ελεεύθερου κα
αι πλευρικά
κά πακτωμέένου
επιθθέματος. Η αναλυτικέςς τιμές της απόκρισηςς του ελεύθερου και τοου πακτωμέένου
πλευυρικά επιθέέματος προ
οκύπτουν μ
με βάση τη
ην Εξίσωση
η2.52, για ττιμές ΖSt=0 και
ΖSt→
→∞ αντίστοοιχα.
Από το Σχή
ήμα 2.30 πα
αρατηρείτααι εμφανώς η καθολική
ή μεταβολή της ηλεκτρ
ρικής
απόόκρισης τουυ επιθέματτος μετά την προσκ
κόλληση του
τ
στην επιφάνεια του
90

Πιεζζοκεραμικά Υλικά
Υ
και Ανά
άλυση Ηλεκττρομηχανικώ
ών Συστημάτω
ων

Κεφάλα
αιο 2.

σκυυροδέματος.. Η δραστιική μείωσηη των τιμώ
ών της αγω
ωγιμότητας οι οποίες από
περίίπου 0.09-00.12 (siem) πριν την εππικόλληση (Σχήματα
(
2.27-2.28) λα
λαμβάνουν τιμές
τ
μετα
αξύ 5e-4 κα
αι 3e-3 (sieem) μετά αππό αυτή, οφ
φείλεται στη
ην απότομηη μεταβολή των
συννοριακών συνθηκών
σ
λόγω της υψηλής δυσκαμψίας
δ
ς του σκυρροδέματος. Το
φαιννόμενο εξη
ηγείται κα
αι θεωρητικκά με βά
άση την Εξίσωση
Ε
(22.53) η οποία
e
λαμ
μβάνοντας υπόψη
υ
τη σχέση
σ
μεταξξύ DMI και DMS, Καeff
=iωZαeff κκαι ΚSt =iωZ
ZSteff,

γρά
άφεται:
Y3  i

E
2
e
l 2 2d 331Y  Keff

h 1  v12   K aeff  K St


  Y3 fixx



(2
2.87)

Από τη Εξίίσωση (2.87
7), διαπιστώ
ώνεται ότι όσο
ό η δυναμ
μική δυσκαμμψία ΚSt (DMS)
της υπό παρα
ακολούθηση
ης κατασκευυής αυξάνεεται, οι τιμ
μές της αγγωγιμότηταςς θα
μειώ
ώνονται, εφ
φόσον φυσιικά οι ηλεκκτρομηχανιικές ιδιότηττες του PZ
ZT παραμέννουν
αμεετάβλητες. Επιπλέον τόσο
τ
από ττο συνδυασ
στικό Σχήμ
μα 2.30 όσοο και από την
Εξίσ
σωση (2.877) επιβεβα
αιώνεται η παραδοχή που έγινεε στην Ενόότητα 2.3 του
παρρόντος κεφα
αλαίου και εκφράστηκκε μαθηματιικά με την Εξίσωση 22.30, σχετικά με
το γγεγονός ότι η απόκριση
η της ΗΜΑ οποιουδήπο
οτε ΗΜΗΣ θα κυμαίνεεται ανάλογγα με
τις συνοριακέςς συνθήκες του επιθέμ
ματος μεταξξύ δύο ακραίων κατασστάσεων, αυτής
του πλήρως ελεεύθερου μηχανικά και του πλήρωςς πακτωμέννου PZT.

Σχχήμα 2.30: Φασματική
Φ
απόκριση
α
επιιθέματος PIC
C 151 προσαρμοσμένου εεπιφανειακά σε
κυβικό δοκίμ
μιο σκυροδέματος (Εστίααση στη περιοχή τιμών Αγωγιμότητα
Α
ας, 0-0.0035)).
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Τέλος όσον αφορά τη μορφή του φάσματος απόκρισης της αγωγιμότητας του
Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος σκυροδέματος, είναι δυνατό να διακριθούν
τουλάχιστον δύο δεσπόζουσες κορυφές, η μια στο εύρος συχνοτήτων 240-270 kHz
και η δεύτερη στο εύρος 430-460kHz, καθώς και αρκετές μικρότερες. Οι
δεσπόζουσες κορυφές αντιπροσωπεύουν τις αρχικές κορυφές του ελεύθερου
επιθέματος οι οποίες μετά την προσαρμογή του στην επιφάνεια του σκυροδέματος
μετατοπίστηκαν στα δεξιά του φάσματος και η οξύτητα τους αμβλύνθηκε εξαιτίας
της μεταβολής των συνοριακών συνθηκών. Από τις μικρότερες κορυφές, εκείνες που
εμφανίζουν

μια

σχετική

οξύτητα

αντιπροσωπεύουν

τόσο

τα

δυναμικά

χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, όσο και την αλληλεπίδραση του πιεζοηλεκτρικού
επιθέματος με το στρώμα της εποξικής κόλλας που το δένει στο σκυρόδεμα. Οι
υπόλοιπες κορυφές, οι οποίες πρακτικά αποτελούν διακυμάνσεις των μετρήσεων,
οφείλονται πιθανώς στον ηλεκτρικό θόρυβο των ηλεκτροδίων, του καλάι καθώς και
στις επιδράσεις του περιβάλλοντος ηλεκτρικού πεδίου, που αναπόφευκτα υπάρχει
λόγω των συσκευών ενόργανης ανάλυσης.

92

Κεφάλαιο 3
Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών
με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών Υλικών

3.1.

Η

Μέθοδος

της

Ηλεκτρο-Μηχανικής

Αγωγιμότητας/

Εμπέδησης
Η ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά των πιεζοηλεκτρικών υλικών και η μηχανική
αλληλεπίδραση που επιδεικνύουν με τις κατασκευές στις οποίες ενσωματώνονται,
αποτελούν τις φυσικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ένας ολόκληρος κλάδος
μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ). Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί για τη
παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών, αξιοποιούν ως βασικό
εργαλείο παρατήρησης την απόκριση στο πεδίο της συχνότητας, των μεγεθών της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας (ΗΜΑ) και της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης
(ΗΜΕ) (Giurgiutiu, 2008; Xu, 2009; Zagrai, 2002). Η μέθοδος ΗΜΑ/ΗΜΕ
στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε Ηλεκτρο-Μηχανικό Σύστημα (ΗΜΗΣ) που
συμπεριλαμβάνει ένα δομικό σύστημα υπό παρακολούθηση (Κατασκευή Φορέας) με
συγκριμένα δυναμικά χαρακτηριστικά, θα δίνει ως έξοδο ένα μοναδικό φάσμα
απόκρισης της ΗΜΑ/HME, το οποίο αποτελεί την Ηλεκτρο-Μηχανική του
Υπογραφή (ΗΜΥ) ή Ταυτότητα (Electro-Mechanical Admittance/Impedance
Signature).
Επιπλέον πέραν των μεγεθών ΗΜΑ/ΗΜΑ ως Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή
δύναται να χρησιμοποιηθούν και μεγέθη παράγωγα αυτών, τα οποία προσδιορίζονται
με βάση τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή της
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απόκρισης ενός ΗΜΗΣ στο πεδίο τα συχνότητας. Η εκδήλωση μίας ή και
περισσότερων μηχανικών βλαβών, στο φέρον οργανισμό μιας κατασκευής στην
οποία έχει εμφυτευτεί τουλάχιστον ένα PZT,επιδρά στη δυναμική απόκριση του
δομικού συστήματος και έχει άμεσο αντίκτυπο στην μηχανική αλληλεπίδραση που
εμφανίζει με τον ενσωματωμένο πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα. Η διαφοροποίηση αυτή
επιδρά στην φασματική απόκριση των ΗΜΑ/ΗΜΕ και αποτυπώνεται στη μορφή της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Υπογραφής. Μελετώντας τις μεταβολές της ΗλεκτροΜηχανικής Υπογραφής ενός ΗΜΗΣ, είναι δυνατό α) να ανιχνευθούν πιθανές βλάβες
στον φέρον οργανισμό της κατασκευής, β) να εκτιμηθεί η έκταση τους ανάλογα με
την οξύτητα της μεταβολής που εμφανίζει η Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή και γ) να
γίνει ταυτοποίηση της κάθε βλάβης ανάλογα με τη περιοχή συχνοτήτων που
εμφανίζεται κατά περίπτωση η μεταβολή του φάσματος των ΗΜΑ/ΗΜΕ (Giurgiutiu,
2008; Xu, 2009; Zagrai, 2002; Providakis, Liarakos et al., 2010). Τονίζεται για άλλη
μια φορά ότι οι μέθοδοι ΗΜΑ/ΗΜΕ υλοποιούνται αποκλειστικά στο πεδίο της
συχνότητας και η καταγραφή των συγκεκριμένων μεγεθών στις πραγματικές
εφαρμογές, γίνετε με τις μεθόδους ενόργανης μέτρησης που παρουσιάστηκαν στην
Ενότητα 2.4.
Η πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή των επιθεμάτων PZT στον ΜΚΕ κατασκευών
σκυροδέματος με την μέθοδο των ΗΜΑ/ΗΜΕ, δημοσιεύτηκε από τους Soh, et al.
(2000). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα σύνολο επιθεμάτων PZT

τύπου PIC 151, για τον ΜΚΕ μιας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα σε
εργαστηριακή κλίμακα (Σχήμα 3.1). Από το Διάγραμμα Δυνάμεων-Στηρίξεων (ΔΔΣ)
του φέροντος οργανισμού της γέφυρας (Σχήμα 3.1), προκύπτει ότι ο συγκριμένος
φορέας στηρίζεται με μια άρθρωση στο αριστερό του άκρο Α, μια κύλιση κατά τον
οριζόντιο άξονα στο δεξιό άκρο Ε και μια ενδιάμεση κύλιση η οποία ισαπέχει από τα
άκρα του (Σημείο C). Ο φορέας υποβάλλεται σε καμπτική καταπόνηση, με την
εφαρμογή δύο κάθετων στον άξονα του δυνάμεων με κατεύθυνση προς τα κάτω.
Κάθε μια από τις κάθετες δυνάμεις εφαρμόζεται στο μέσω των ανοιγμάτων του
φορέα, τα οποία διαμορφώνονται με βάση την ενδιάμεση κύλιση. Η καμπτική
καταπόνηση είναι επαναλαμβανόμενη, με τακτικούς κύκλους φόρτισης και το πλάτος
της κλιμακώνεται από κύκλο σε κύκλο εωσότου η κατασκευή εξωθηθεί σταδιακά
στην αστοχία. Η αστοχία εκδηλώνεται, όπως είναι αναμενόμενο από τη διαμόρφωση
του φορέα, στην άνω επιφάνεια της κατασκευής και στη κοντινή περιοχή της
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ενδιιάμεσης κύύλισης, με την εμφάννιση εφελκ
κυστικών ρω
ωγμών. Η ανάπτυξη των
ρωγγμών λαμβά
άνει χώρα σεε διευθύνσεεις περίπου κάθετες στο
ον άξονα τηης γέφυρας.

Σχχήμα 3.1: Ανίχνευση
Α
βλαβών σε γέφ
φυρα σκυροδέματος εργαστηριακής κκλίμακας, με τη
χρήση επιθθεμάτων PZT
T, PIC 151 (Ό
Όλες οι διασ
στάσεις σε mm), (Soh et al., 2000).

Για την παρακολούθ
π
θηση της μ
μεταβολής της δομική
ής ακεραιόότητας και της
διαδδικασίας αννάπτυξης των ρωγμώνν, τα πιεζο
οηλεκτρικά επιθέματα τοποθετού
ύνται
στηνν περιοχή του
τ δεξιού ανοίγματος
α
της γέφυρα
ας (Σχήμα 3.1), μεταξύ της ενδιάμεεσης
κύλλισης και τοου σημείου εφαρμογήςς της δύναμης D. Η τοποθέτηση
τ
η των PZT έχει
γίνεει με στόχο την ανάπτυ
υξη ενός πλλέγματος πα
αρακολούθη
ησης (Monittoring Grid
d), το
οποοίο θα έχει την απαιτούμενη ευαιισθησία προ
οκειμένου να
ν ανιχνεύεει αξιόπιστα
α τις
συνντελούμενεςς μεταβολέςς στη δομικκή ακεραιό
ότητα της κατασκευής.
κ
. Η καταγρ
ραφή
του φάσματος απόκρισηςς των μεγεθθών ΗΜΑ/Η
ΗΜΕ, για κάθε
κ
ένα αππό τα PZT του
πλέγγματος, γίννεται απευ
υθείας στοο πεδίο τη
ης συχνότη
ητας με τηη χρήση ενός
ολοκληρωμένοου συστήμα
ατος τύπουυ ELIA (E
Electrical Impedance Analyzer, Bλ.
Ενόότητα 2.4). Τα
Τ εύρη τω
ων συχνοτήττων που σαρ
ρώνονται κυ
υμαίνονται μεταξύ 175
5 και
625

kHz,

ε
είναι

διαφορετικά

γγια

κάθε

PZT,

αλ
λλά

αρκεττά

από

αυτά
α

αλλληλεπικαλύπ
πτονται (Σχή
ήμα 3.2), (S
Soh et al., 2000). Μετά
ά από κάθε κκύκλο φόρττισης
λαμ
μβάνονται για όλα τα PZT
P
τα φάσ
σματα HME
E/ΗΜΑ, προ
οκειμένου ννα είναι δυννατή
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η πα
αρακολούθηση της μεεταβολής τοους καθώς η εφελκυσττική αστοχί
χία εκδηλώννεται
και επεκτείνετα
αι.
Στο Σχήμα
α 3.2 απεικ
κονίζονται τα φάσματτα απόκριση
ης της αγω
ωγιμότητας δύο
επιθθεμάτων του πλέγματο
ος παρακολλούθησης, και
κ πιο συγκριμένα τω
ων PZT 1 και
κ 7
(Σχή
ήμα 3.1). Από τη διαφοροποοίηση των ΗΜΥ αγγωγιμότηταςς μεταξύ δύο
διαφ
φορετικών καταστάσεω
κ
ων δομικής ακεραιότηττας, αποδεικνύεται καιι πειραματικ
κά η
ισχυυρή συσχέέτιση της ηλεκτρικήής απόκριισης του PZT με

τα δυναμικά

χαρακτηριστικά της κα
ατασκευής που τη φέρει,
φ
επιβ
βεβαιώνονττας τα γεενικά
συμ
μπεράσματα
α που έχουνν προκύψειι από τη θεωρητική
θ
διερεύνηση
δ
των Ηλεκ
κτροΜηχχανικών Συυστημάτων. Επιπλέον διαπιστώννεται ότι γιια κάθε διααδικασία ΜΚΕ
Μ
είνα
αι αναγκαίοο να γίνεττε μια ανάάλυση ευαιισθησίας τω
ων συγκολλλημένων PZT,
P
προοκειμένου να
ν προσδιορ
ριστεί το εεύρος συχνο
οτήτων όπο
ου οι Ηλεκκτρο-Μηχαννικές
Υποογραφές εμφ
φανίζουν ευ
υαισθησία σ
στις μεταβο
ολές των δυναμικών χααρακτηριστιικών
της υπό παρα
ακολούθηση
ης κατασκκευής. Τέλο
ος με βάσ
ση τα αποτ
οτελέσματα της
συγγκεκριμένηςς εργασίας, αποδείχτηκκε ότι η μέθοδος της ΗΜΑ/ΗΜΕ εείναι δυναττό να
αποοτελέσει μια
α αξιόπιστη και ευέλικττη λύση μη καταστροφ
φικού ελέγχοου των δομιικών
συσ
στημάτων απ
πό σκυρόδεεμα.

Σχχήμα 3.2: Φασματική απ
πόκριση αγωγγιμότητας G3δύο διαφορ
ρετικών PZT του πλέγματτος
παρακολ
λούθησης τηςς γέφυρας (Soh, Tsengetaal., 2000).

Εκτός απόό το πεδίο της ανίχνεευσης βλαβ
βών σε δομ
μικά στοιχεεία, η μέθο
οδος
ΗΜ
ΜΑ/ΗΜΕ έχχει βρει ευρ
ρύτατη εφααρμογή και σε διαδικα
ασίες παρακκολούθησηςς της
ανά
άπτυξης τηςς αντοχής και της ενυδάτωσης του πρω
ωίμου σκυρροδέματος. Τα
τελεευταία δεκα
ατέσσερα χρ
ρόνια, αρκεετοί ερευνη
ητές, ορμώμ
μενοι από τηην εργασία των
Sohh et al. (20000), προσπάθησαν να εεφαρμόσουνν τα επιθέμα
ατα PZT σεε συνδυασμ
μό με
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την μέθοδο ΗΜΑ/ΗΜΕ στον μη καταστροφικό έλεγχο του πρώιμου σκυροδέματος
(ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών) προτείνοντας μια σειρά πειραματικών
διατάξεων (Annamdas and Radhika, 2013; Tawie and Lee, 2010a; 2010b; 2010c;
Providakis and Liarakos 2010; 2011; 2014; Liarakos and Providakis, 2013;
Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013). Οι βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
των προτεινόμενων διατάξεων εστιάζονται κυρίως στις τεχνικές προσαρμογής των
επιθεμάτων στη μάζα του σκυροδέματος, καθώς το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει
αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση τη φύση του και τη μικροδομή του. Τα κύρια
προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίζουν οι διάφοροι σχεδιασμοί διατάξεων
παρακολούθησης είναι α) η δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης του επιθέματος PZT
στη μάζα του σκυροδέματος, καθώς τα επιθέματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα και
ευαίσθητα στην υγρασία και β) η δυνατότητα τοποθέτησης των επιθεμάτων από τα
πρώτα στάδια της σκυροδέτησης (ηλικία μικρότερη των 24 ωρών), καθώς ένα
σημαντικό τμήμα της ενυδάτωσης λαμβάνει χώρα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
(Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013; Liarakos and Providakis, 2013).
Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζονται τα φάσματα απόκρισης της αγωγιμότητας, τα
οποία καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της δυσκαμψίας ενός κυβικού
δοκιμίου πρώιμου σκυροδέματος (ακμής 150mm), σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
από τη σκυροδέτηση του (Providakis and Liarakos, 2011). Τα συγκριμένα φάσματα
αποτελούν τις Ηλεκτρο-Μηχανικές Υπογραφές μιας κατάλληλα σχεδιασμένης αυτόαισθητήριας συσκευής με βάση το PZT, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
παρούσας διατριβής και ενσωματώθηκε στη μάζα του σκυροδέματος κατά την
παρασκευή των δοκιμίων (Providakis and Liarakos, 2011).
Παρατηρώντας το Σχήμα 3.3 διαπιστώνεται ότι καθώς η διαδικασία ωρίμανσης
του σκυροδέματος εξελίσσεται συναρτήσει του χρόνου, η Ηλεκτρο-Μηχανική
Υπογραφή (ΗΜΥ) του εμφυτευμένου αισθητήρα διαφοροποιείται, αντανακλώντας τη
μεταβολή των δυναμικών χαρακτηριστικών του δοκιμίου. Έντονες μεταβολές
ανιχνεύονται

στην

περιοχή

συχνοτήτων

170-250

kHz,

ενώ

ταυτόχρονα

παρατηρούνται μίκρο-μεταβολές στη περιοχή συχνοτήτων κάτω των 150 kHz. Οι
έντονες μεταβολές της αγωγιμότητας αντιπροσωπεύουν την αλλαγή των συνοριακών
συνθηκών του PZT στη κοντινή περιοχή του αισθητήρα, λόγω της αύξησης της
δυσκαμψίας του σκυροδέματος κατά τη διαδικασία ωρίμανσης. Οι μικρότερες
μεταβολές σε συχνότητες χαμηλότερες των 170 kHz, αντιπροσωπεύουν τη
97

Έλεγγχος Δομικήςς Ακεραιότηττας Κατασκευυών με Χρήσ
ση Πιεζοηλεκτρικών
Υλικκών

Κεφάλα
αιο 3.

διαφ
φοροποίηση
η της δυσκ
καμψίας τόόσο σε επ
πίπεδο υλικ
κού όσο κκαι σε επίπ
πεδο
συννοριακών συνθηκών
σ
του
τ
δοκιμίοου (περιορ
ρισμός του δοκιμίου από τη μή
ήτρα
σκυυροδέτησης,, συρρίκνωσ
ση λόγω αππώλειας υγρασίας κ.α.).
Οι μίκρο-μ
μεταβολές είναι
ε
εξαιρεετικά σημα
αντικές για τον μακροσσκοπικό έλεγχο
ενόςς δομικού συστήματο
ος και όπω
ως γίνεται εύκολα
ε
ανττιληπτό είνααι δύσκολο
ο να
εντοοπιστούν, εξξαιτίας της ισχυρής αύύξουσας τάσ
σης που εμφ
φανίζει η αγγωγιμότητα
α στη
συγγκεκριμένη περιοχή
π
συχχνοτήτων (<
<150kHz). Η τάση αυττή οφείλετααι στα μηχα
ανικά
και ηλεκτρικά
ά χαρακτηρ
ριστικά τουυ PZT καιι υπερκαλύ
ύπτει τις εεπιδράσεις των
μακκροσκοπικώ
ών δυναμικών χαρακττηριστικών του υπό παρακολούύθηση δομ
μικού
συσ
στήματος.

Σ
Σχήμα 3.3: Παρακολούθ
θηση της διααδικασίας σκ
κλήρυνσης κα
αι ανάπτυξηςς της αντοχής
δοκκιμίου σκυροοδέματος με τη μέθοδο ττων ΗΜΑ/ΗΜ
ΜΕ (Liarak
kos and Provvidakis, 201
11).

Το συγκριιμένο πρόβ
βλημα αποττελεί μια συνήθη
σ
καττάσταση σττις περιπτώ
ώσεις
ΜΚ
ΚΕ του σκυυροδέματοςς και οφείίλεται σε πολύ
π
μεγάλ
λο βαθμό στη αυξημ
μένη
δυσ
σκαμψία των εν λόγο κατασκευώ
ών και την επίσης μεγγάλη εσωτεερική απόσβ
βεση
πουυ αυτές εμφ
φανίζουν (3-5%), (Bam
mforth et all., 2008; Mehta και M
Monteiro, 20
009).
Για το λόγο αυυτό στις περ
ριπτώσεις Μ
ΜΚΕ που έχουν να κά
άνουν με τηη μακροσκοπική
κευής (π.χ.. ανίχνευσ
ση βλαβών ή αλλαγγή συνορια
ακών
αξιοολόγηση της κατασκ
συννθηκών), είναι
ε
αναγκ
καίο να προσδιορισ
στούν ΗΜ
ΜΥ οι οποοίες θα είναι
ε
απα
αλλαγμένες από την ηλεκτρομηχ
η
χανική συμ
μπεριφορά των PZT. Με βάση την
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καταγραφή των φασμάτων ΗΜΑ/ΗΜΕ είναι δυνατό να υπολογισθούν νέες ΗλεκτροΜηχανικές Υπογραφές οι οποίες απεικονίζουν αποκλειστικά τη μηχανική απόκριση
των υπό παρακολούθηση κατασκευών. Ο πιο απλός τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
είναι ο υπολογισμός της φασματικής απόκρισης της Μηχανικής ΕμπέδησηςZst
(Dynamic Mechanical Impedance-DMI), του υπό μελέτη δομικού συστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό μοντέλο Ηλεκτρο-Μηχανικής Σύνθετης
ΑγωγιμότηταςΥ3, που διατυπώθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής (βλ.
Ενότητα 2.3.2) και επιλύοντας την Εξίσωση (2.53) ως προς ΖSt,προκύπτει ότι:
2
 l 2

2d 31
YE
 St   eff i
 1
fix
meas
 Y3
 h 1  v12  Y3




(3.1)



όπου Υ3meas η πειραματικά καταγραφόμενη απόκριση της HMA στο πεδίο της
συχνότητας,

Z aeff 

2Y E h
i 1  v12 

(3.2)

και

Y3

fix

2
2 d 31
YE
l2 
 i  33 

1  v12  
h 

(3.3)

Η Εξίσωση (3.1) είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία ανάλυσης που
χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα διατριβή για το ΜΚΕ του σκυροδέματος με τη
μέθοδο

ΗΜΑ/ΗΜΕ.

Η χρησιμότητα

της

εντοπίζεται

στη μεταφορά

της

παρακολούθησης από το πεδίο της ηλεκτρικής απόκρισης του PZT στο πεδίο της
μηχανικής απόκρισης της κατασκευής που αξιολογείται.
Στο Σχήμα 3.4 απεικονίζεται η απόκριση της ΖSt στο πεδίο της συχνότητας, όπως
υπολογίστηκε από τα πειραματικώς προσδιοριζόμενα φάσματα απόκρισης της
αγωγιμότητας (Σχήμα 3.3) και τις ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες του PIC 151 (Πίνακας
2.1, PI Ceramics, 2014). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Εξίσωση (3.1), αποτελεί μια
ημι-πειραματική προσέγγιση της δυναμικής απόκρισης της κατασκευής, καθώς η
ενεργός μηχανική εμπέδηση του PZT Zaeff (Effective Mechanical Impedance), όπως
και η σύνθετη αγωγιμότητας του πλήρως πακτωμένου PZTY3fix, προκύπτουν από
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θεω
ωρητικά μοοντέλα. Είνναι λογικόό λοιπόν να
ν υπάρχο
ουν αποκλίίσεις από την
πρα
αγματική μη
ηχανική από
όκριση του υυπό παρακο
ολούθηση δομικού συσστήματος.
Ωστόσο, όπως
ό
σαφώ
ώς διαπιστώ
ώνεται από
ό το Σχήμ
μα 3.4, η μεταφορά της
ανά
άλυσης απόό το πεδίο
ο της ηλεκκτρικής απόκρισης σττο πεδίο ττης μηχανιικής,
ανα
αδεικνύει ξεεκάθαρα τιςς μεταβολέςς της ΗΜΥ στις συχνό
ότητες κάτω
ω των 150 kHz.
k
Όσοο η διεργα
ασία της ωρ
ρίμανσης ττου σκυροδδέματος εξεελίσσεται οοι κορυφές του
φάσ
σματος DM
MI κινούντα
αι προς τα δεξιά στο
ο εύρος συχνοτήτων 550-150kHz, ως
αποοτέλεσμα τη
ης αύξησηςς των συχν οτήτων συνντονισμού και αντικατ
ατοπτρίζουν την
αύξξηση της δυσ
σκαμψίας του δομικούύ στοιχείου.

α)

β)

Σχχήμα 3.4: Απ
πόκριση Μηχχανικής Εμπέέδησης (DM
MI) κατά τη διαδικασία πααρακολούθησ
σης
τηςς ανάπτυξης της
τ δυσκαμψ
ψίας ενός δοκκιμίου πρωίμ
μου σκυροδέματος. α) 500-250 kHz κα
αι β)
50-150 kHz.

3.2.

Δείκττες Βλάβη
ης

Ένα
α σημαντικόό ζήτημα στον
σ
ΜΚΕ σκυροδέμα
ατος με την μέθοδο τω
ων ΗΜΑ/Η
ΗΜΕ,
είνα
αι η διαδικ
κασία αξιολ
λόγησης τω
ων μεταβολλών των κα
αταγραφόμεενων Ηλεκ
κτροΜηχχανικών Υπ
πογραφών, οι
ο οποίες ανντιστοιχούνν σε διαφορετικές κατααστάσεις δομική
ες αξιολόγη
«υγείας» της υπό
υ παρακο
ολούθησης κκατασκευήςς. Όλες οι μεθοδολογίε
μ
ησης
πουυ έχουν προοταθεί (Giu
urgiutiu, 20008; Xu, 2009;
2
Zagraai, 2002; T
Tawie and Lee,
2010a; 2010b; 2010c; Providakis, Liaarakos and Voutetaki,
V
2010;
2
Proviidakis, Liarakos
and Kampianakkis, 2013), ανεξάρτητα
α
α από τα εργγαλεία που υιοθετούν, βασίζονταιι στη
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σύγκριση μεταξύ της ΗΜΥ που αντιστοιχεί σε μια Κατάσταση Αναφοράς-RS
(Reference State), ως προς τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής, και της
αντίστοιχης ΗΜΥ για μια Τρέχουσα Κατάσταση-CS (Current State) δομικής
ακεραιότητας. H HMY που αντιστοιχεί στην κατάσταση αναφοράς συνήθως
καταγράφεται στα πρώτα στάδια της εμφύτευσης του PZT στον φέροντα οργανισμό
της κατασκευής και αφού το Ηλεκτρο-Μηχανικό Σύστημα έχει έρθει σε μια
κατάσταση ηλεκτρομηχανικής ισορροπίας.
Με τον όρο ηλεκτρομηχανική ισορροπία νοείτε η κατάσταση κατά την οποία οι
ΗΜΥ της καταστάσεως αναφοράς, σταθεροποιούνται σε μια συγκεκριμένη μορφή
και εντός ενός αποδεκτού εύρους διακύμανσης τιμών. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις
ΜΚΕ του σκυροδέματος, η αστάθεια που εμφανίζουν οι ΗΜΥ για μια σύντομη
χρονική περίοδο μετά την εμφύτευση του αισθητήρα, οφείλεται κυρίως στο γεγονός
των παραμορφώσεων προσαρμογής του σκυροδέματος στη κοντινή περιοχή της αυτόαισθητήριας συσκευής και της πιθανής ηλεκτρικής αστάθειας που δύναται να
εμφανιστεί μέχρι να ομαλοποιηθούν οι επιδράσεις των ηλεκτρικών στοιχείων
ενόργανης μέτρησης (βλ. Ενότητα 2.4).
Η απλούστερη δυνατή μεθοδολογία αξιολόγησης της διαφοροποίησης των ΗΜΥ,
είναι ο προσδιορισμός στατιστικών μεγεθών τα οποία στηρίζονται στον υπολογισμό
της απόκλισης (Deviation) μεταξύ των ΗΜΥ που αντιστοιχούν στην Κατάσταση
Αναφοράς (RS) και σε κάποια Τρέχουσα Κατάσταση (CS), του δομικού συστήματος.
Τα μεγέθη αυτά συναντούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ως Δείκτες Βλάβης (Damage
Index). Οι πιο διαδεδομένοι δείκτες βλάβης είναι o RMSD (Root Mean Square
Deviation) και ο MAPD (Mean Absolute Percentage Deviation), οι οποίοι
περιγράφονται μαθηματικά από τις σχέσεις (Tawie and Lee 2010b):

 CSS
F

RMSD %   100 

j 1

 RSS j



2

(3.4)

 RSS 
F

j 1

1
MAPD %   100 
F

n
j

2

j

F

CSS nj  RSS j

j 1

RSS j



(3.5)

όπου j=1:F, F ο αριθμός των στοιχείων του διανύσματος των συχνοτήτων
καταγραφής της ΗΜΥ (ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη), CSSjn η j τιμή της
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Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικής Υπογραφής ππου αντισττοιχεί στηνν n-στη κκαταγραφή της
τρέχχουσας καττάστασης (n
n-th Currentt State Sign
nature) και RSS
R j η αντίσστοιχη τιμή
ή της
Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικής Υπογγραφής ανααφοράς (Reference State Signaturee). Σημειώννεται
για άλλη μια φορά
φ
ότι κατά
κ
τον εννόργανο ΜΚ
ΚΕ μιας κα
ατασκευής με την μέθθοδο
ΗΜ
ΜΑ/ΗΜΕ τα
α μετρούμεννα μεγέθη ή μεγέθη πα
αρατήρησης είναι η Η
ΗΜΑ ή η ΗΜΕ.
Η
Άλλλα μεγέθη αξιολόγη
ησης, όπω
ως η μηχα
ανική εμπέδηση (D
DMI) της υπό
παρρακολούθησ
ση κατασκεευής αποττελούν μεγγέθη παράγγωγα και όχι απευθθείας
μετρρούμενα.

Σχή
ήμα 3.5: Υποολογισμός Δεεικτών Βλάββης για τα φά
άσματα απόκ
κρισης του σχχήματος 3.2 (Soh
et al., 2000).

Στο Σχήμα
α 3.5 απεικ
κονίζονται οοι τιμές τω
ων δεικτών RMSD κααι MAPD όπως
ό
αυτοοί προσδιορρίστηκαν μεε βάση την πειραματικ
κή μέτρηση της αγωγιμμότητας, σεε δύο
απόό τα PZT τοου πλέγματος παρακολλούθησης της
τ εφαρμογγής των Sooh et al. (20
000).
Στην συγκεκρριμένη περίίπτωση ως RSS και CSS λήφθ
θηκαν οι ααποκρίσεις της
αγω
ωγιμότητας που αντισττοιχούν σττη δομικά άρτια, χωρ
ρίς βλάβες, γέφυρα (R
RSS,
Σχή
ήμα 3.2) κα
αι στην δομ
μική κατάστταση μετά την πλήρη εκδήλωσηη των αστοχιών
(CS
SS, Σχήμα 3.2). Από την τιμή ττων δεικτών βλάβης, επιβεβαιώννεται αυτό που
εποππτικά μπορρεί να διαπιιστωθεί, σχεετικά με τη
η μεταβολή της αγωγιμμότητας μετταξύ
της δομικά άρττιας κατασκ
κευής και εκκείνης που φέρει μηχα
ανικές βλάββες (Σχήμα 3.2).
Επιππλέον διαπιιστώνεται ότι
ό ένα εύροος συχνοτήττων το οποίίο φτάνει μέ
μέχρι και τα 300
kHzz, αποτελεί μια επαρκή
ή περιοχή συυχνοτήτων σάρωσης,
σ
για τον αξιόππιστο MKE
E του
σκυυροδέματος.. Τέλος σημειώνεται ότι η χρήσ
ση των δεικ
κτών βλάβηης προϋποθθέτει
τόσο η RSS όσο και η οποιαδήποοτε CSS να
ν έχουν ληφθεί
λ
στο ίδιο διάσττημα
συχν
χνοτήτων κα
αι με τον ίδδιο ρυθμό δεειγματοληψ
ψίας. Δηλαδ
δή το πλήθοος των τιμώ
ών F,
να εείναι το ίδιοο μεταξύ των συγκρινόμ
μενων Ηλεκ
κτρο-Μηχανικών Υπογγραφών.
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Στο Σχήμα
α 3.6 απεικο
ονίζεται η εξξέλιξη των τιμών
τ
των δεικτών
δ
βλάάβης RMSD
D και
MA
APD, στη περίπτωση
π
παρακολού
π
θησης της διαδικασία
ας ωρίμασηης του πρώιμου
σκυυροδέματος (Providakis and Liaraakos, 2011;; Liarakos and Providdakis, 2013)). Οι
δείκκτες βλάβηςς προσδιορ
ρίζονται απόό το πακέττο δεδομένω
ων της αγω
ωγιμότητας που
απεικονίζεται στο
σ Σχήμα 3.3. Ως φάάσμα αναφοράς (RSS)) χρησιμοποοιείται η ΗΜΥ
Η
οτήτων μεταξύ 50 καιι 150 kHz, την
του εμφυτευμέένου αισθηττήρα, σε εύύρος συχνο
πρώ
ώτη μέρα μεετά την σκυρ
ροδέτηση (P
Providakis, Liarakos an
nd Kampiannakis, 2013).

Σχήμα 3.6:: Δείκτες βλά
άβες συναρτήήσει της ηλικ
κίας του σκυ
υροδέματος, μμε βάση την
απόκριση της αγωγιμό
ότητας G3 (Σ
Σχήμα 3.3), στο
σ εύρος συχνοτήτων 500-150 kHz.

Η διαφοροοποίηση τωνν τιμών τωνν δεικτών βλάβης
β
αντιικατοπτρίζοουν την εξέέλιξη
της διεργασίαςς σκλήρυνση
ης του σκυρροδέματος, εμφανίζονττας ξεκάθαρρα μια αύξο
ουσα
η σχετικής σταθεροποίίησης γύρω από μια μέέση τιμή, 7--15 ημέρες μετά
μ
μορρφή, με τάση
τη σ
σκυροδέτησ
ση του δοκιιμίου. Επιββεβαιώνεται λοιπόν η σπουδαιότη
σ
ητα της μελ
λέτης
τωνν φασμάτωνν της αγω
ωγιμότητας στις σχετιικά χαμηλέές συχνότηητες, όπου και
αποοτυπώνονται οι μακροσ
σκοπικές μεεταβολές της δομικής ακεραιότητα
α
ας ενός δομ
μικού
συσ
στήματος. Τέλος
Τ
στο Σχήμα 3.7 πααρουσιάζετται η εξέλιξη
η των δεικττών βλάβης που
προοσδιορίζοντα
αι με βάση
η την υπολλογιζόμενη φασματική απόκριση της μηχαννικής
εμπέδησης (D
DMI) του υπό
υ
παρακκολούθηση δοκιμίου (Σχήμα 3..4.β). Και στη
συγγκεκριμένη περίπτωση
π
ως RSS χρηησιμοποιείτται το πραγμ
ματικό μέροος της DMII που
αντιιστοιχεί σε σκυρόδεμα ηλικίας μίαας ημέρας.
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αιο 3.

ήμα 3.7: Δείκ
κτες βλάβες συναρτήσει
σ
ττης ηλικίας του
τ σκυροδέέματος με βάάση την απόκ
κριση
Σχή
της μηχαννικής εμπέδη
ησης ZSt (Σχήήμα 3.4.β), στο
σ εύρος συχχνοτήτων 500-150 kHz.

3.3.

Προσ
σομοίωση Απόκρισ
σης Ηλεκττρο-Μηχα
ανικών Συυστημάτω
ων

ΗΗ
Ηλεκτρο-Μη
ηχανική Υπ
πογραφή απποτελεί το σημαντικόττερο στοιχεείο που δύνναται
να ανακτηθεί πειραματικ
κά για τονν προσδιορ
ρισμό της ταυτότηταςς, δηλαδή των
μηχχανικών κα
αι ηλεκτρικ
κών παραμέ
μέτρων, ενό
ός Ηλεκτρο
ο-Μηχανικοού Συστήματος
(ΗΜ
ΜΗΣ).

Οι ηλεκτρομ
μηχανικές

παράμετρο
οι αποτελο
ούνται αππό τα δομικά

χαρακτηριστικά της κατασ
σκευής, τα οποία μετα
αβάλλονται άλλοτε ένττονα και άλ
λλοτε
η που εκκδηλωθεί μια
μ
μηχανιική βλάβηη και από
ό τα
αμυυδρά στην περίπτωση
ηλεκκτρομηχανιικά χαρακτη
ηριστικά τοου πιεζοηλεεκτρικού αισ
σθητήρα (κααταστροφή των
ηλεκκτροδίων, χημική αλ
λλοίωση τοου PZT, κα
αταστροφή της πόλω
ωσης του PZT,
P
ηλεκκτρική αστά
άθεια της διιάταξης λήψ
ψης μετρήσ
σεων).
Η ταυτοποοίηση ενός δυναμικού
δ
συστήματος (System Identificatio
I
on) αποτελεεί τη
διαδδικασία πρροσδιορισμο
ού αυτών των χαρα
ακτηριστικώ
ών στο ππεδίο είτε της
ηλεκκτρικής, είττε της μηχα
ανικής απόκκρισης (Lim
m and Bhallaa, 2006). Η διαδικασία
α της
ταυττοποίησης ενός
ε
ΗΜΗΣ
Σ το οποίο είναι χρονιικά αμετάβλ
λητο, γίνετααι συνήθωςς στο
πεδίίο της συχννότητας με την
τ προσομ
μοίωση της πραγματική
ής του απόκκρισης από
ό ένα
ισοδδύναμο μηχανικό ή ηλεκτρικό
η
σύστημα. Τα ισοδύναμα συστήήματα συνή
ήθως
ορίζζονται από ένα
έ σύνολο
ο απλών καιι ευκόλως μαθηματικά
μ
περιγράψιμμων ηλεκτριικών
ή μη
ηχανικών στοιχείων.
σ
Ως
Ω χρονικάά αμετάβληττο σύστημα
α (Time Invvariant Systtem)
ορίζζεται εκείνοο του οποίο
ου τα χαρακκτηριστικά ή οι παράμ
μετροι, δεν μεταβάλλο
ονται
συνναρτήσει τουυ χρόνου.
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Η προσομοίωση του ΗΜΗΣ δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός μαθηματικού
μοντέλου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της ΗλεκτροΜηχανικής Υπογραφής αναφοράς (RSS), όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η δομική ακεραιότητα μιας κατασκευής. Ως προς τη μεθοδολογία
προσομοίωσης έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές προερχόμενες από τα επιστημονικά
πεδία των δυναμικών συστημάτων, της δυναμικής των κατασκευών και του
αυτομάτου ελέγχου (Malvino and Bates, 2006; Ogata, 1998).
3.3.1.

Προσομοίωση της ηλεκτρικής απόκρισης με ισοδύναμα RLC
κυκλώματα

Η ηλεκτρική απόκριση ενός ΗΜΗΣ είναι δυνατό να προσομοιωθεί από ένα
ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο συνίσταται από διπολικά ηλεκτρικά
στοιχεία. Τα συνηθέστερα ηλεκτρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι οι
πυκνωτές ή χωρητικές αντιστάσεις (Capacitors), τα πηνία ή επαγωγικές αντιστάσεις
(Inductors) και οι ωμικές αντιστάσεις (Resistors), (PI Ceramics, 2014; Malvino and
Bates, 2006; Ogata, 1998). Η συνδεσμολογία των ηλεκτρικών στοιχείων όσο
πολύπλοκη και εάν είναι, προκύπτει από το συνδυασμό δύο θεμελιωδών διατάξεων˙
της σύνδεσης εν σειρά και εν παραλλήλω (Παράρτημα Α, Πίνακας Α.1). Η ηλεκτρική
απόκριση ενός πιεζοηλεκτρικού επιθέματος σε μια περιοχή συχνοτήτων κοντά στις
συχνότητες συντονισμού, είναι δυνατό να προσομοιωθεί από το κύκλωμα RLC του
Σχήματος 3.8 (PI Ceramics, 2014; Malvino and Bates, 2006). Το συγκεκριμένο
κύκλωμα αποτελείται από δύο κλάδους, εκ των οποίων ο πρώτος προκύπτει από τη
σειριακή σύνδεση μιας αντίστασης R1, ενός πηνίου L1 και ενός πυκνωτή C1 και ο
δεύτερος από έναν πυκνωτή C0. Ο RLC κλάδος προσομοιώνει την συνεισφορά των
μηχανικών χαρακτηριστικών του PZT στην απόκριση της σύνθετης αγωγιμότητας και
ο πυκνωτής C0 τη διηλεκτρική συμπεριφορά του PZT.
Το ισοδύναμο κύκλωμα είναι ένα Μονοβάθμιο Σύστημα ή Σύστημα μιας
Συχνότητας Συντονισμού (Single Peak Circuit - SPC), καθώς όπως προκύπτει από
την ανάλυση που ακολουθεί, η φασματική απόκριση της αγωγιμότητας G, εμφανίζει
μια και μοναδική κορυφή (peak) σε όλο το εύρος συχνοτήτων. Επιπλέον το
συγκεκριμένο κύκλωμα είναι ένα σύστημα Μοναδιαίας Εισόδου-Εξόδου – SISO
(Single Input – Single Output), με είσοδο την ηλεκτρική τάση διέγερσης του ΗΜΗΣ
και έξοδο το ηλεκτρικό ρεύμα απόκρισης που διαρρέει την συνισταμένη σύνθετη
105

Έλεγγχος Δομικήςς Ακεραιότηττας Κατασκευυών με Χρήσ
ση Πιεζοηλεκτρικών
Υλικκών

Κεφάλα
αιο 3.

αντίίσταση ή εμ
μπέδηση, Ζe(Ogata, 19998). Από τη
ην παρατήρ
ρηση αυτή σσυνάγεται ότι
ό η
σύννθετη αγωγγιμότητα Υ (αντίστροοφο της εμ
μπέδησης), αποτελεί τη Συνάρττηση
Μετταφοράς (T
Transfer Fun
nction - TF
F) του ηλεκ
κτρικού κυκ
κλώματος ((Providakis and
Liarrakos, 2011; 2014) σύμ
μφωνα με τηη σχέση:

I out  YVin  H s Vin

(3.6)
(

όποου Η(s) η συυνάρτηση μεταφοράς,
μ
s=iω η μεταβλητή Laaplace, I out το πλάτοςς του
ρεύματος απόκ
κρισης και Vin το πλάτοος της ηλεκτρικής τάση
ης διέγερσηης.
Εάν υποτεθθεί ότι το ισ
σοδύναμο κκύκλωμα διεεγείρεται απ
πό μια μονοοαρμονική τάση
τ
της μορφής Viin  Vin e it , τότε το ρεύύμα απόκριισης που θα διαρρέει την ισοδύνναμη
σύννθετη αντίστταση θα δίδδεται από τηη σχέση I out  I out e it . Με βάση ττο ισοζύγιο
ο του
αποοθηκευόμενοου φορτίου
υ, το ρεύμ
μα απόκριισης συνδέέεται με ττα φορτία που
συγγκεντρώνοντται στους οπ
πλισμούς τω
ων πυκνωτώ
ών σύμφωνα
α με τη σχέσση:
I out 





dQ
 i Q 0  Q1 e it
dt

(3.7)
(

Σ
Σχήμα 3.8: Ισ
σοδύναμο μο
ονοβάθμιο ηλλεκτρικό κύκ
κλωμα, SPC,, ενός επιθέμματος PZT σττις
περιοχές τω
ων συχνοτήτω
ων συντονισμ
μού (PI Ceraamics, 2014)..

Η συνιστα
αμένη ή ισο
οδύναμη σύν
ύνθετη αγωγγιμότητα Υ,, προκύπτειι εφαρμόζοντας
τουςς νόμους άθθροισης ρευ
υμάτων καιι ηλεκτρικώ
ών τάσεων του
τ Kirchhooff (Παράρττημα
Α, Π
Πίνακας Α.1) και λαμ
μβάνοντας υυπόψη την έκφραση των
τ επιμέροους ηλεκτριικών
εμπεδήσεων τω
ων στοιχείω
ων του κυκλλώματος (Πα
αράρτημα Α,
Α Πίνακας Α.2), σύμφ
φωνα
με ττη σχέση:
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I
1
1
 out  Y0  Y1  iC 0 
e
V
Z
in
iL1  R1 

Y  iC 0 

1
iC1



i
  2 L1  iR1 

Κεφάλαιο 3.

(3.8)

1
C1

Αντικαθιστώντας τη μεταβλητή Laplace, s=iω, η Εξίσωση (3.8) γράφεται ισοδύναμα:
1
s
L1

Y  H s   sC 0 
R1
1
2
s 
s
L1
C1 L1

Y  H s   s

C
1
R1
s   0  1
L1
 C1
 L1
R
1
s2  1 s 
L1
C1 L1

C0 s 2  C0

(3.9)

Επιστρέφοντας στη συνάρτηση απόκρισης (Εξίσωση 3.8) και εκτελώντας
κατάλληλες πράξεις διαχωρίζοντας το πραγματικό από το φανταστικό μέρος,
προκύπτει ότι:
Y  iC 0 

Y  G  iB 

i
2

 1


 L1 2   R12 2
 C1


 1


 L1 2  iR1  
 C1








02   2 


i
C



0
2
2

02   2   2 2
02   2   2 2 



 2







(3.10)

όπου G η αγωγιμότητα (Conductance), Β η επιδεκτικότητα (Susceptance)
(Βουτετάκη, 2009), η=R1/L1, β=1/L1 και  0  1 / C1 / L1 η συχνότητα συντονισμού
του κλάδου RLC, η οποία για χαμηλές σχετικά τιμές της ηλεκτρικής αντίστασης
(R<2kΩ), προσεγγίζει τη συχνότητα συντονισμού του ηλεκτρικού κυκλώματος
(Malvino and Bates, 2006). Από την Εξίσωση (3.9) παρατηρείται ότι η διηλεκτρική
συμπεριφορά ενός επιθέματος PZT επιδρά αποκλειστικά στο φανταστικό μέρος της
ΗΜΑ, όπου και εμφανίζεται η χωρητικότητα C0. Το πραγματικό μέρος εξαρτάται
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αποκλειστικά από τις παραμέτρους του κλάδου RLC, οι οποίες περιγράφουν τη
μηχανική απόκριση του PZT. Για το λόγο αυτό στις εφαρμογές ΜΚΕ χρησιμοποιείται
ως βασικό εργαλείο παρατήρησης το πραγματικό μέρος της ΗΜΑ ή αγωγιμότητα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε μια πειραματική διαδικασία η HMA σαρώνεται σε
ένα εύρος διακριτών συχνοτήτων, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ μιας ελάχιστης
γωνιακής συχνότητας ωmin και μιας μέγιστης ωmax. Ο προσδιορισμός των ηλεκτρικών
παραμέτρων ενός μονοβάθμιου ηλεκτρικού κυκλώματος, το οποίο προσομοιώνει τη
μετρούμενη

ηλεκτρική

απόκριση

ενός

πραγματικού

Ηλεκτρο-Μηχανικού

Συστήματος, επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων
των διαφορών, μεταξύ της μετρούμενης σύνθετης αγωγιμότητας Y3,imeasσε μια
γωνιακή συχνότητα ωiκαι της αντίστοιχης εκτιμώμενης Y3est(ωi,p). Το συγκριμένο
πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων διατυπώνεται μαθηματικά ως εξής:
F





min  Y3meas
 Y3est  i , p 
,i
p

2

(3.11)

i 1

subject to p  0

όπου p=[C0R1L1C1]T το διάνυσμα των παραμέτρων του ισοδύναμου ηλεκτρικού
κυκλώματος, i=1:F και F o αριθμός των διακριτών συχνοτήτων σάρωσης ωi, οι τιμές
των οποίων προκύπτουν από τη σχέση:

i  min 

i 1
max  min 
F 1

(3.12)

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμικότητα της συνάρτησης απόκρισης (Εξίσωση
3.10), διαπιστώνεται ότι η Εξίσωση (3.11) περιγράφει ένα μη γραμμικό πρόβλημα
ελαχίστων τετραγώνων, με την ύπαρξη περιορισμών (p>0). Το συγκριμένο πρόβλημα
μπορεί να επιλυθεί με την χρήση του πακέτου εργαλείων βελτιστοποίησης
(Optimization Toolbox) του μαθηματικού λογισμικού MATLAB και πιο συγκριμένα
με την συνάρτηση lsqnonlin (MathWorks, 2014). Η συγκεκριμένη συνάρτηση
υλοποιεί αλγόριθμους βελτιστοποίησης, οι οποίοι στηρίζονται στην αρχική εκτίμηση
του διανύσματος των παραμέτρων, p0, σε μια περιοχή εμπιστοσύνης (Trust-Region)
όπου το εκτιμώμενο φάσμα προσεγγίζει ικανοποιητικά το μετρούμενο και την
προσέγγιση του βέλτιστού διανύσματος p, μέσα από επαναληπτικές αυξομειώσεις της
περιοχής εμπιστοσύνης (MathWorks, 2014). Με αφετηρία το διάνυσμα p0 η
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ανα
αζήτηση τηςς βέλτιστης λύσης εππεκτείνεται σε όλο το
ο εύρος τω
ων συχνοτή
ήτων
καταγραφής τη
ης ΗΜΑ έτσ
σι ώστε να ιικανοποιηθο
ούν οι συνθ
θήκες της Εξξίσωσης (3.11).
Ο

αλγόριθμος τερματίζεται, είτεε όταν επιτευχθεί
ε
η επιθυμμητή σύγκλιση

(Coonvergence) που περιγρ
ράφεται αππό τα όρια ανοχής
α
του τετραγωνικκού σφάλματος
(Leaast Squaress Tolerance)), είτε όταν συμπληρω
ωθεί ο μέγιστος αριθμόςς επαναλήψ
ψεων
πουυ έχει οριστεεί (MathWo
orks, 2014).
Από τη μεθοδολογίία αντιμετώ
ώπισης του παραπάννω προβλήήματος γίννεται
αντιιληπτή η σπουδαιότητ
σ
τα της εύστ
στοχης εκτίίμησης του αρχικού δδιανύσματοςς p0,
προοκειμένου να
ν επιτευχθθεί η σύγκλλιση προτο
ού συμπληρ
ρωθεί ο μέγ
έγιστος αριθθμός
επανναλήψεων. Στο Σχήμα
α 3.9 απεικοονίζεται η συνδυασμέν
σ
η γραφική ππαράσταση
η του
μετρρούμενου Y3meas, και του εκτιμ
μώμενου φά
άσματος απ
πόκρισης Y 3est(ω,p), ενός
ελεύύθερου επιθθέματος PZ
ZT, σε μια κοντινή περιοχή
π
της θεμελιώδοους συχνότη
ητας
συνντονισμού. Επιπλέον
Ε
σττον Πίνακαα 3.1 παραθθέτονται οι παράμετροιι του βέλτισ
στου
διαννύσματος p.

Σχήμα 3.9: Προσομοίω
ωση της μετρρούμενης φα
ασματικής απ
πόκρισης τηςς ΗΜΑ ενός
ελεύθερ
ρου επιθέματτος PZT από ένα ισοδύνα
αμο SPC.
Πίνακας 3.11: Παράμετροι ισοδύναμοου ηλεκτρικο
Π
ού κυκλώματτος για τη πεερίπτωση του
υ
ελλεύθερου PZ
ZT.

C0(pF)

R1(Ω)

L 1(mH)

C1(pF)

freq
f 0(kHz)

2398

6.68

32

2867

165.12

Στην περίπ
πτωση που το παράθθυρο των συχνοτήτων
σ
σάρωσης διευρυνθεί και
εμφ
φανιστούν και
κ άλλες κορυφές
κ
σττο φάσμα απόκρισης
α
της
τ αγωγιμμότητας, γίννεται
ευκόόλως αντιλληπτό ότι δεεν είναι δυννατό αυτό να προσεγγγιστεί ρεαλλιστικά από ένα
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μοννοβάθμιο ηλλεκτρικό κύκλωμα.
κ
Γ
Για το λόγγο αυτό σττα πλαίσια της παρού
ύσας
διαττριβής προττείνεται το Πολυβάθμ
μιο Ηλεκτριικό Σύστημ
μα ή Σύστη μα Πολλαπ
πλών
Συχχνοτήτων Συυντονισμού
ύ (Multi Peaak Circuit-Μ
ΜPC), που απεικονίζεεται στο Σχχήμα
3.100.

Σχχήμα 3.10: Ισ
σοδύναμο πο
ολυβάθμιο ηλλεκτρικό κύκ
κλωμα, ΜPC
C, ενός Ηλεκτ
κτρο-Μηχανικ
κού
Συστήματοςς στο σύνολοο της περιοχή
ής συχνοτήτω
ων σάρωσης..

Το προτειννόμενο πολυ
υβάθμιο ηλλεκτρικό κύ
ύκλωμα συγγκροτείται ααπό ένα αριθμό
RLC
C κλάδων συνδεδεμένω
σ
ων εν παραλλλήλω, οι οποίοι
ο
με τη
η σειρά τουςς συνδέοντα
αι εν
παρραλλήλω μεε έναν πυκ
κνωτή C0 ((Σχήμα 3.10). Και σεε αυτή τηνν περίπτωση, ο
πυκκνωτής C0 προσομοιών
π
νει τη στατιική χωρητικ
κή συμπεριφ
φορά του ππιεζοηλεκτρ
ρικού
επιθθέματος. Η συνάρτηση
η απόκρισηςς του πολυβ
βάθμιου ηλ
λεκτρικού κυ
κυκλώματοςς στο
πεδίίο της συυχνότητας, προκύπτει από τουςς νόμους άθροισης ττων επιμέρ
ρους
αγω
ωγιμοτήτων του κάθε κλάδου
κ
τουυ συστήματτος (Παράρ
ρτημα Α, Π
Πίνακες Α.1 και
Α.2) και τη Εξίίσωση 3.10,, σύμφωνα με τη σχέση
η:
M

Y  G  iB  
j 1






M
02, j   2  j 
 i C0  

2
2
2 2
j 1 0, j  
02, j   2   2j  2
  2j  2 




 2 j  j







(3
3.13)

όποου ηj=Rj/Lj, βj=1/Lj,  0 , j  1 / C j / L j η συ
υχνότητα συντονισμού
σ
ύ του j κλά
άδου
RLC
C και Μ ο αριθμός
α
τωνν κλάδων.

110

Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών
Υλικών

Κεφάλαιο 3.

Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή Laplace s=iω, και λαμβάνοντας υπόψη την
Εξίσωση (3.9), η Εξίσωση (3.13) γράφεται στις ακόλουθες δύο ισοδύναμες μορφές:
C

C0 s 2  C0 j s   0  1  j
C

M
 j

Y  H s   s 
2
2
s   j s  0, j
j 1

(3.14)

C

C0 s 2  C0 j s   0  1  j
C

M
j




Y  H s  s


s  Pj s  Pj
j 1




όπου Pj 



(3.15)







1
 j   2j  402, j , οι ρίζες του δευτεροβάθμιου πολυωνύμου του
2

παρανομαστή της Εξίσωσης(3.14).
Στη περίπτωση όπου οι  j  20, j , ο συγκεκριμένο κλάδος του ηλεκτρικού
κυκλώματος θα εμφανίζει χαμηλές απώλειες ενέργειας, λόγω της μικρής αντίστασης
και οι ρίζες του πολυωνύμου του παρανομαστή θα είναι δύο συζυγείς μιγαδικοί, P j
και Pj , με γενικό τύπο:

Pj 



1
  j  i 402, j   2j
2



(3.16)

Η Εξίσωση (3.16) περιγράφει τις συνθήκες συντονισμού του πολυβάθμιου
κυκλώματος, αντιπροσωπεύοντας την j κορυφή του φάσματος απόκρισης της
αγωγιμότητας. Οι συζυγείς μιγαδικές ρίζες είναι γνωστές από τη θεωρία των
δυναμικών συστημάτων ως πόλοι (poles) του συστήματος (Ogata, 1998; Kollar,
2004-2014).
Οι παράμετροι ενός ισοδύναμου πολυβάθμιου συστήματος προσδιορίζονται με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναπτύχθηκε παραπάνω για τα μονοβάθμια ηλεκτρικά
κυκλώματα (Μη Γραμμικά Ελάχιστα Τετράγωνα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το
διάνυσμα p έχει τη μορφή:

p  C0

R1  RM

L1  LM

C1  CM 

T
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(3.17)
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Στο Σχήμα
α 3.11 απεεικονίζεται η προσέγγγιση της απ
πόκρισης εενός ελεύθεερου
πιεζζοηλεκτρικοού επιθέματτος τύπου PIIC 151, σε διάστημα συχνοτήτων μεταξύ 100
0 και
5000 kHz, απόό ένα ισοδύναμο πολλυβάθμιο κύκλωμα
κ
το
ου οποίου οι παράμεετροι
παρραθέτονται στον
σ
Πίνακ
κα 3.2. Η ππροσέγγιση είναι αρκεττά ικανοποιιητική παρά
ά τις
όποοιες επιμέροους αποκλίσ
σεις, καθώς οι κύριες κορυφές
κ
απ
πόκρισης πρροσομοιώνο
ονται
αξιόόπιστα.

Σχήμα 3.111: Προσομοίίωση της μεττρούμενης φα
ασματικής απ
πόκρισης τηςς ΗΜΑ ενόςς
ελεύύθερου επιθέματος PZT ααπό ένα ισοδδύναμο πολυβ
βάθμιο κύκλλωμα.
Π
Πίνακας 3.2:: Παράμετρο
οι ισοδύναμοου πολυβάθμ
μιου κυκλώμα
ατος για τη ππερίπτωση το
ου
ελεύθεροου PZT., C0=2398pF
=

Κλάδος

Rj(Ω
Ω)

Lj(mH
H)

Cj(pF)

freq0,j(k
(kHz)

1

3697 .82

44.34
4

47.62
2

109..53

2

2082 .81

39.74
4

45.31
1

118..60

3

6.6 9

0.32
2

2867.2
24

165..12

4

52.557

1.89
9

246.87
7

232..89

5

1031 .22

5.87
7

35.24
4

349..83

6

13.667

0.26
6

466.44
4

455..21

Α
Απόκρισης
j

3.3..2.

Ποολυωνυμικ
κή προσομοοίωση της ηλεκτρικής
η
ς απόκριση
ης

Το πρόβλημα της προσομ
μοίωσης τη ς ηλεκτρική
ής απόκρισης ενός ΗΜ
ΜΗΣ στο πεδίο
π
ας, είναι δυνατό να διατυπωθείί στη γενικ
κή μορφή ανάλυσης των
της συχνότητα
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φυσικών δυναμικών συστημάτων, τα οποία είναι μοναδιαίας εισόδου-εξόδου (SISO)
και περιγράφονται από παραμέτρους χρονικά αμετάβλητες (Ogata, 1998; Kollar,
2004-2014). Με αφετηρία την Εξίσωση (3.14) η οποία περιγράφει τη συνάρτηση
μεταφοράς ενός χρονικά αμετάβλητου (Time Invariant) ΗΜΗΣ, προκύπτει ότι:

 C0
 M 2

2

  j  s   s   02,



C
s
C

s
1

 0

0 j

   1
C
j 1  
 j
 

 j
Y  H s   s 
M
 s 2   j s  02, j



M













j 1

2 M 1

Y  H s , p   s

b

s p 1

N s , b 
p 1
 s 2 M 1
D s , a 
 aq1s q1
p 1

(3.18)

q 1

όπου

p  a b  a0
T

a1  ado b0 b1  bno 

T

το

διάνυσμα

των

συντελεστών των πολυωνύμων της συναρτήσεως μεταφοράς, Ν(s,b) το πολυώνυμο
του αριθμητή της συναρτήσεως μεταφοράς (Numerator Polynomial) και D(s,a) το
πολυώνυμο του παρανομαστή (Denominator Polynomial). Από την διατύπωση του
προβλήματος στη μορφή της Εξίσωσης (3.18) διαπιστώνεται ότι η απόκριση της
σύνθετης αγωγιμότητας ενός χρονικά αμετάβλητου ΗΜΗΣ είναι δυνατό να
προσομοιωθεί από μια ρητή πολυωνυμική συνάρτηση παλινδρόμησης της
μεταβλητής Laplace (Providakis and Liarakos, 2011; 2014). Επιπλέον από τις
Εξισώσεις (3.18) προκύπτει ότι:
M
a0
b2 M
   02, j ,
 MC0
a2M
a2M
j 1


M
 M 2 
b0
 C 0
 
 1  j   0, 
  1

a2M
C
j 1 
j


 j



(3.19)

Σε πολλές περιπτώσεις μη καταστροφικού ελέγχου όπως αναφέρθηκε σε
προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, αντί της Ηλεκτρο-Μηχανικής
Αγωγιμότητας (ΗΜΑ) καταγράφεται πειραματικά η Ηλεκτρο-Μηχανική Εμπέδηση
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(ΗΜΕ) Ζe. Στη περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την Εξίσωση (3.18), η
συνάρτηση μεταφοράς του ισοδύναμου Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος γράφεται:
2 M 1

Ze 

1
1 D s , a  1
 H 1 s, p  

Y
s N s, b  s

a

p 1
2 M 1

p 1

b
q 1

s p 1
(3.20)

q 1

s

q 1

Κατά τη διαδικασία ΜΚΕ μιας κατασκευής με τη χρήση PZT καταγράφονται τα
φάσματα απόκρισης της ΗΜΑ ή της ΗΜΕ, τα οποία είναι διακριτά και
περιγράφονται από Fζεύγη τιμών (ωi,Y3,imeas), όπου i=1:F. Η τιμή της μετρούμενης
ΗΜΑ, Y3,imeas, σε κάθε γωνιακή συχνότητας καταγραφής ωi, θα περιγράφεται από μία
σχέση της μορφής:

Y3meas
 Y3est si ,p  rY ,i 
,i
2 M 1
meas
3,i

Y

N s , b 
 si est i
 rY ,i  si
D si , a 
est

b

p 1
2 M 1

p 1
p 1 i

a
q 1

s

q 1
q 1 i

 rY ,i

(3.21)

s

όπου Y3est s i , p  η συνάρτηση μεταφοράς που εκτιμά την απόκριση του πραγματικού
ΗΜΗΣ και rY ,i το υπόλοιπο της συναρτήσεως μεταφοράς (Residual), στη συχνότητα
ωi.
Το υπόλοιπο προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της μετρούμενης τιμής και της
τιμής που δίνει το μοντέλο παλινδρόμησης. Επιπλέον έχει τη φυσική σημασία του
θορύβου των μετρήσεων. Ως θόρυβος μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους
χαρακτηρίζεται η επιπλέον πληροφορία που λαμβάνεται συνήθως λόγο του
συστηματικού σφάλματος των συνθηκών μέτρησης (Providakis and Liarakos, 2014;
Βουτετάκη, 2009). Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση των ΗΜΗΣ ο θόρυβος
συστηματικού σφάλματος προκύπτει από την πιθανή αστάθεια που δύναται να
εμφανίσουν τα ηλεκτρικά στοιχεία της μετρητικής διάταξης στις υψηλές συχνότητες
σάρωσης. Ο θόρυβος μπορεί να θεωρηθεί ως μια τυχαία μιγαδική μεταβλητή, η οποία
ακολουθεί την κανονική κατανομή, με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση, ενώ
εξαρτάται από την διακύμανση (Variation) της τελικής τάσης εισόδου του ΗΜΗΣ και
του ρεύματος απόκρισης (έξοδος ΗΜΗΣ). Και στη παρούσα περίπτωση το ζήτημα
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της παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της συναρτήσεως μεταφοράς Y3est s i , p 
αποτελεί ένα πρόβλημα μη γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων το οποίο αποσκοπεί
στην ικανοποίηση της ακόλουθης συνθήκης:
F





F

min  Y3meas
 Y3est si , p   min  rY2, i
,i
p

i 1

2

p

(3.22)

i 1

δηλαδή στον προσδιορισμό του βέλτιστου διανύσματος παραμέτρων p, με στόχο την
ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των υπολοίπων στο εύρος των συχνοτήτων
σάρωσης (Εξίσωση 3.12). Από την Εξίσωση (3.21) προκύπτει ότι η εκτιμώμενη
συνάρτηση μεταφοράς περιγράφει την απόκριση ενός ισοδύναμου με το υπό μελέτη
ΗΜΗΣ, το οποίο όμως είναι απαλλαγμένο από το θόρυβο.
Ο Istvan Kollar (Kollar, 2004-2014) έχει αναπτύξει και παρουσιάσει ένα
ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων σε περιβάλλον MATLAB, με την εμπορική
ονομασία FDIdent (Frequency Domain Systems Identification Toolbox), το οποίο
εκτελεί

διαδικασίες

προσομοίωσης

και

ταυτοποίησης

γραμμικών

χρονικά

αμετάβλητων δυναμικών συστημάτων. Μέσω του FDIdent και πιο συγκριμένα της
συναρτήσεως ELiS (Estimation for Linear System), παρέχεται η δυνατότητα
παλινδρόμησης των μετρούμενων φασμάτων ΗΜΑ/ΗΜΕ και προσδιορισμού του
διανύσματος p της ρητής πολυωνυμικής συνάρτησης μεταφοράς (Εξίσωση 3.21). Η
συνάρτηση ELiS είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα
διατριβή για την προσομοίωση των αποκρίσεων ΗΜΑ/ΗΜΕ.
Εναλλακτικά των εργαλείων του πακέτου FDIdent, στο πλαίσιο της παρούσας
διατριβής αναπτύχθηκε μια νέα τεχνική παλινδρόμησης των φασμάτων ΗΜΑ/ΗΜΕ.
Η συγκριμένη τεχνική, η οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Μέθοδος
Γραμμικοποιημένης Παλινδρόμησης (Linearized Regression Method-LRM),
στηρίζεται στη γραμμικοποίηση του προβλήματος προσδιορισμού της συναρτήσεως
μεταφοράς και την απευθείας επίλυση του με την κλασική μέθοδο των γραμμικών
ελαχίστων τετραγώνων (MathWorks, 2014). Στις περισσότερες εργαστηριακές
εφαρμογές της παρούσας διατριβής, ως Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή του ΗΜΗΣ
επιλέχθηκε η Ηλεκτρική Εμπέδηση Z3meas, καθώς τα ολοκληρωμένα κυκλώματα
καταγραφής που αξιοποιήθηκαν παρείχαν τη δυνατότητα απευθείας μέτρησης της
(Providakis and Liarakos, 2011; 2014; Liarakos and Providakis, 2013; Providakis,
Liarakos and Kampianakis, 2013).
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Η συνάρτηση μεταφοράς του ΗΜΗΣ είναι μια ρητή πολυωνυμική συνάρτηση της
γωνιακής συχνότητας ω, ενώ οι συντελεστές των πολυωνύμων του αριθμητή και του
παρανομαστή είναι μιγαδικές ποσότητες. Κάθε ζεύγος καταγραφόμενων τιμών

 , Z  , με i=1:F, συσχετίζεται με τη συνάρτηση μεταφοράς και τoυπόλοιπο της
meas
3,i

i

εκτίμησης (Residual), σύμφωνα με τις σχέσεις:

Z 3meas
 R3meas
 iX 3meas
 Z 3est i , p  rZ ,i
,i
,i
,i

(3.23)

και Z 3est  i , p  η μετρούμενη και η εκτιμώμενη τιμή της ΗΜΕ αντίστοιχα
όπου Z3meas
,i
στην ωiγωνιακή συχνότητα. Η εκτιμώμενη τιμή προσδιορίζεται με βάση την
ακόλουθη συνάρτηση μεταφοράς:
no 1

Z 3est i , p  

NZ
DZ

b
 , b   
 , a 
a
p 1
do 1

i

i

q 1

όπου



p  a b   a0Z
T

ip 1

Z
p 1

(3.24)



Z
q 1

a1Z

q 1
i

Z
 ado

b0Z

b1Z

 bnoZ



T

το

διάνυσμα

των

παραμέτρων της συναρτήσεως μεταφοράς, no και do η τάξη μεγέθους του
πολυωνύμου του αριθμητή και του παρανομαστή αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι η γωνιακή συχνότητα είναι πραγματικός αριθμός και η ΗλεκτροΜηχανική Εμπέδησης, μιγαδικός, οι συντελεστές της συναρτήσεως μεταφοράς θα
είναι μιγαδικοί αριθμοί. Με βάση την τελευταία παρατήρηση η Εξίσωση (3.24)
γράφεται στην ισοδύναμη μορφή:
no 1

Z 3est i , p  

NZ
DZ

|b
 , b   
 , a 
| a
p 1
do 1

i

i

q 1

Z
p 1

|e

i p 1

ip 1

iφq 1



(3.25)
Z
q 1

|e

q 1
i

όπου:
 Imb p 1 




Re
b
p 1 


 p 1  atan

(3.26.α)

και
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 Ima q 1 

φq 1  atan
 Rea 
q 1 
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(3.26.β)

Από την αντικατάσταση της Εξισώσεως (3.24), στην Εξίσωση (3.23) προκύπτει ότι:

Z

meas
3,i



 rZ ,i DZ i , a  N Z i , b   0 

Z 3meas
,i DZ i , a   N Z i , b   rZd ,i

(3.27)

όπου
rZd ,i  D Z  i , a rZ ,i

(3.28)

τα εξαρτημένα υπόλοιπα. Η Εξίσωση (3.27) γράφεται σε συμπαγή μορφή πινάκων ως
εξής:

Z

meas
3

ΩD  ΩN

p

 no  do
 2 1

A


p

F  no  do  2 



rZd


(3.29)

 no  do  2 1

όπου:



Z 3meas  diag Z 3meas
,i
F F

1 1

1 2
Ω N ,D  
 
F  no 1, do 1

1  F
rZd  rZd ,1



(3.30.α)

12  1no ,do 

 22   2no ,do 


 F2

 

  Fno ,do 


rZd , 2  rZd , F 

T

(3.30.β)

(3.30.γ)

Η Εξίσωση (3.29) περιγράφει ένα γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων
και το διάνυσμα των παραμέτρων της συναρτήσεως μεταφοράς p, είναι δυνατό να
προσδιοριστεί από τη σχέση:



p  AH A



1

A H rZd

(3.31)

117

Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών
Υλικών

Κεφάλαιο 3.

όπου ΑΗ ο ερμιτιάνος πίνακας του Α (Αβδελάς και Σίμος, 2003). Ένα σοβαρό
υπολογιστικό ζήτημα που προκύπτει από την αντιστροφή του όρου GA=ΑΗA, είναι
ότι τα στοιχεία του πίνακα GA εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορές αρκετών τάξεων
μεγέθους, με αποτέλεσμα ο πίνακας να είναι ασταθής στις επαναληπτικές μεθόδους
αντιστροφής. Η διαφορές αυτές γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όσο αυξάνεται η τάξη
των πολυωνύμων του παρανομαστή και του αριθμητή. Από την Εξίσωση (3.30.β)
είναι εύκολο να διαπιστωθεί, ότι το στοιχείο GA(1,1) με το στοιχείο GA(F,no+1) θα
διαφέρουν μεταξύ τους τουλάχιστον no+1 τάξεις μεγέθους. Ως μέτρο αστάθειας του
πίνακα GA χρησιμοποιείται ο δείκτης κατάστασης πίνακα, ο οποίος μπορεί να
προσδιοριστεί από τη σχέση (Αβδελάς και Σίμος, 2003):

K G A   G A
όπου G A

Fr

Fr

G A1

(3.32)

Fr

η νόρμα του Frobenius.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του MATLAB, εάν ο Κ(GA) είναι μικρότερος του
1019 το σφάλμα αστάθειας είναι διαχειρίσιμο και οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα αστάθειας
ή τουλάχιστον να περιοριστούν σημαντικά, επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία των
ελαχίστων τετραγώνων να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή των
πολυωνύμων, η κανονικοποιημένη γωνιακή συχνότητα η οποία προκύπτει από τον
ακόλουθο μετασχηματισμό του διανύσματος ωi:

i 

i

 max   min



i

(3.33)

 F  1

Τα υπόλοιπα (Residuals) όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της
παρούσας ενότητας, οφείλονται στο θόρυβο των μετρήσεων όποτε και στη παρούσα
μεθοδολογία περιγράφονται από μια τυχαία μεταβλητή, η οποία ακολουθεί την
κανονική κατανομή έχοντας μηδενική μέση τιμή, πραγματικού και φανταστικού
μέρους.
Στο Σχήμα 3.12 απεικονίζεται συγκριτικά η προσομοίωση της απόκρισης ενός
Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα κυβικό δοκίμιο
σκυροδέματος (Providakis and Liarakos, 2011), τόσο με την μέθοδο της LRM
(Εξισώσεις 3.29-3.31), όσο και με τη χρήση του πακέτου εργαλείων FDIdent.
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α)

β)
Σχή
ήμα 3.12: Πρροσομοίωση της μετρούμμενης εμπέδη
ησης Ζ3meas εννός ΗΜΗΣ σσκυροδέματο
ος.α)
Συνολικ
κό εύρος συχχνοτήτων σάάρωσης. β) Εστίαση
Ε
στη περιοχή
π
80-1160kHz.
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Η αξιολόγηση της προσέγγισης της πειραματικώς καταγραφόμενης ΗΜΕ Ζ3meas,
γίνεται με τη χρήση του ακόλουθου δείκτη προσαρμογής:

1
Fit x  1 
F


F


j 1

x est  x meas
x meas


  100



(3.34)

όπου xmeas και xest η μετρούμενη και η εκτιμώμενη τιμή αντίστοιχα. Όσο πιο κοντά
στο 100% βρίσκεται η τιμή του Fitx τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση της απόκρισης
του ΗΜΗΣ.
Πίνακας 3.3: Παράμετροι των συναρτήσεων μεταφοράς της φασματικής απόκρισης Ζ3 του

Σχήματος 3.12 με την μέθοδο LRM και τη συνάρτηση ELiS του πακέτου FDIdent.
LRM, no=16, do=16
(Εξίσωση 3.25)
|αZ|
|bZ|
θ
1.98E-15
1.80
2.55E-12

p, q
φ
-29.25 1

FDIdent, Μ=8
(Εξίσωση 3.21)
α
b
1.45E-08 8.26E-04

2

4.25E-20

-5.71

1.82E-17

-54.43

2

7.29E-12

2.55E-09

3

2.56E-25

-17.39

4.66E-23

-59.70

3

2.16E-17

1.18E-14

4

6.69E-31

-43.68

5.04E-29

-57.63

4

9.85E-23

2.73E-20

5

8.68E-37

56.79

4.26E-35

-45.10

5

2.24E-28

6.24E-26

6

6.69E-43

6.49

5.93E-41

-8.31

6

4.94E-34

1.09E-31

7

5.25E-49

-24.69

3.33E-47

43.69

7

8.57E-40

1.58E-37

8

2.81E-55

83.58

9.03E-54

88.18

8

1.18E-45

2.09E-43

9

1.19E-61

62.02

2.08E-60

-27.59

9

1.57E-51

2.09E-49

10

3.04E-68

-19.92

6.38E-66

-0.53

10

1.44E-57

2.10E-55

11

5.23E-75

-17.53

6.50E-72

-65.82

11

1.49E-63

1.45E-61

12

1.74E-80

3.85

2.92E-78

-6.75

12

9.08E-70

1.10E-67

13

1.15E-86

86.37

1.01E-84

-26.91

13

7.40E-76

5.14E-74

14

4.68E-93

-32.47

6.71E-91

-76.39

14

2.77E-82

2.84E-80

15

1.32E-99

43.34

1.98E-97

-31.14

15

1.78E-88

7.97E-87

16

1.15E-105 -74.26 1.20E-103

18.21

16

3.19E-95

2.76E-93

17

2.50E-112 -60.62 2.38E-110

21.37

17

1.62E-101 3.36E-100

p, q
1
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Από τη συγκριτική παράθεση των υπολογιζόμενων συναρτήσεων μεταφοράς
(Σχήμα 3.12), διαπιστώνεται ότι τόσο το πακέτο FDIdent, όσο και η προτεινόμενη
στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μέθοδος παλινδρόμησης LRM, προσεγγίζουν τη
πειραματικώς καταγραφόμενη απόκριση της ηλεκτρικής εμπέδησης Ζ3meas του ΗΜΗΣ
πολύ ικανοποιητικά, δίνοντας σε όλες τις περιπτώσεις ένα δείκτη προσαρμογής πάνω
από 99%.
Στον Πίνακα 3.3 παραθέτονται οι παράμετροι των συναρτήσεων μεταφοράς για
τις μεθόδους LRM και ELiS. Η προτεινόμενη μέθοδος εμφανίζει κάποια
μειονεκτήματα σε σχέση με τη συνάρτηση ELiS καθώς ενσωματώνει τις διπλάσιες
παραμέτρους (|αZ|, θ, |bZ|, φ) στη συνάρτηση μεταφοράς και επιδεικνύει λίγο
μικρότερη

προσαρμοστικότητα

FitRFDIdent=99.47%,

στα

FitRLRM=99.06%).

πειραματικά
Ωστόσο

δεδομένα
τα

(Σχήμα

3.12:

μειονεκτήματα

αυτά

αντισταθμίζονται σημαντικά από το γεγονός ότι η LRM, α) ανεξαρτητοποιεί τις
μεθόδους αξιολόγησης των ΗΜΗΣ, αλλά και των εφαρμογών που θα παρουσιαστούν
σε επόμενο κεφάλαιο, από εμπορικά πακέτα με σχετικά υψηλό κόστος και β)
επιδεικνύει χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα, κάτι που την καθιστά ταχύτερη και
ευκόλως προγραμματίσιμη ακόμη και σε απλά υπολογιστικά συστήματα. Τα
συγκριμένα χαρακτηριστικά καθιστούν την LRM μια σημαντική καινοτομία της
διατριβής.
3.3.3.

Προσομοίωση της μηχανικής απόκρισης με ισοδύναμα συστήματα
Μηχανικών Δυναμικών Εμπεδήσεων

Εξίσου σημαντική και ίσως σημαντικότερη στη περίπτωση των Ηλεκτρο-Μηχανικών
Συστημάτων σκυροδέματος, είναι η προσομοίωση της μηχανικής απόκρισης των υπό
παρακολούθηση κατασκευών που φέρουν τους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες.
Ιδιαίτερα στη περίπτωση του σκυροδέματος όπου τα δομικά στοιχεία εμφανίζουν
υψηλή δυσκαμψία και απόσβεση, η εξαγωγή της μηχανικής απόκρισης από τη
μετρούμενη ηλεκτρική δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική
συμπεριφορά και τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής (Σχήμα 3.4). Η μηχανική
απόκριση αποτυπώνεται στις Ηλεκτρο-Μηχανικές Υπογραφές της Δυναμικής
Μηχανικής Εμπέδησης (DMI) ZSt, η οποία προσδιορίζεται υπολογιστικά από την
μετρούμενη Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Υ3meas, τις ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες του PZT
και τις Εξισώσεις (3.1)-(3.3).
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Στο Κεφάλλαιο 2 παρ
ρουσιάστηκκε το μοντέέλο της δια
ατμητικής D
DMI (Σχήμ
ματα
2.144-2.15) το οποίο
ο
έχει προταθεί απόό τους Prov
vidakis και Liarakos
L
(2 014), (Εξίσ
σωση
2.633) και στηρρίζεται στη παραδοχή όότι η μηχαννική αλληλ
λεπίδραση μμεταξύ PZT
T και
Κ/Φ
Φ οφείλεταιι στη διάδο
οση των εγγκαρσίων μηχανικών
μ
κυμάτων ((Providakis and
Liarrakos, 20144). Το συγκ
κεκριμένο μ
μοντέλο είνναι μονοδιάστατο, περιιγράφονταςς μια
υπόό παρακολλούθηση κατασκευή σκυροδέμα
ατος με έναν
έ
βαθμμό ελευθερ
ρίας.
Προοκειμένου λοιπόν να
α μελετηθοούν και να
ν προσομοιωθούν οοι πραγματτικές
κατασκευές, οι οποίες διιαθέτουν πεερισσότερου
υς του ενός βαθμούς ελευθερίαςς, το
μονντέλο της διιατμητικής DMI επεκττάθηκε με βάση
β
τη φιλ
λοσοφία πουυ απεικονίζζεται
παρραστατικά στο
σ Σχήμα 3.13.

Σχχήμα 3.13: Πολυβάθμιο
Π
μηχανικό σύύστημα διατμ
μητικών DMI το οποίο πρροσομοιώνειι τη
μ
μηχανική απόόκριση μιας κατασκευής σκυροδέματτος που φέρεει ενσωματωμμένο ένα PZ
ZT
(Κατασκκευής Φορέα
ας-Κ/Φ).

Η δυναμικ
κή συμπεριφ
φορά της Κ
Κ/Φ προσομ
μοιώνεται από
α περισσόότερα του ενός
στοιιχεία ή συνιστώσες διατμητικής
δ
ς μηχανικήςς εμπέδηση
ης (DMI), τα οποία είναι
ε
συννδεδεμένα μεταξύ
μ
του
υς παράλληηλα διαμορ
ρφώνοντας ένα ισοδύύναμο σύσττημα
πολλλαπλών μη
ηχανικών εμπεδήσεων
ε
ν-MIS (Mu
ulti-mechan
nical Impeddance System).
Λαμ
μβάνοντας υπόψη
υ
την βασική εξίίσωση απόκ
κρισης του μονοβάθμιιου διατμηττικού
στοιιχείου DM
MI (Εξίσωση
η 2.63) κααι τους γεννικούς κανό
όνες άθροισσης μηχανιικών
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στοιχείων (Harris and PIersol, 2002), η συνολική Μηχανική Εμπέδηση ΖSt, του MIS
προσδιορίζεται από την εξίσωση:
M

Z St  , p   Z   Z
st
0

st
j

j 1

K 0st
1


i i

M

A eff
j  s , j G St , j

j 1

s, j

 tan 

H eff
j

(3.35)



όπου Κ0st η καθολική ή γενική δυσκαμψία του MIS, η οποία περιγράφει ένα δυναμικό
στοιχείο με μηδενική απόσβεση, Αjeff, Ηjeff και njst, η ενεργός επιφάνεια, το ενεργό
βάθος και ο συντελεστής μηχανικών απωλειών αντίστοιχα, της j συνιστώσας του





MIS, GSt , j  GSt 1  in stj ,  s , j    St / GSt , j , GStτο μέτρο διάτμησης του υλικού, ρSt η
πυκνότητα και p  K 0st

A1eff

AMeff



H 1eff



H Meff

n1st



n Mst



το γενικό

διάνυσμα παραμέτρων του MIS.
Εάν η πειραματικώς προσδιοριζόμενη μηχανική απόκριση της Κ/Φ ενός
Ηλεκτρο-Μηχανικού

Συστήματος

(με

βάση

την

καταγραφόμενη

σύνθετη

αγωγιμότητα Υ3meas, Εξισώσεις 3.1-3.3), περιγράφεται από F ζεύγη τιμών (ωi, ΖSt,imeas)
με i=1:F, οι παράμετροι του ισοδύναμου MIS προσδιορίζονται με την μέθοδο των μη
γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων σύμφωνα με τη σχέση:
F











min  Re Z Stmeas
 Re Z Stest i , p 
,i
p

i 1

subject to

2

(3.36)

p0
n stj  1

όπου ΖStmeas(ωi,p) η εκτιμώμενη τιμή της μηχανικής εμπέδησης του ισοδύναμου MIS.
Όπως και στην περίπτωση της προσομοίωσης της ηλεκτρικής απόκρισης ενός
Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος από ένα ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το
συγκριμένο πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την χρήση της συνάρτησης lsqnonlin
(Trust-Region-Reflective ή Levenberg–Marquardt Algorithm) του πακέτου εργαλείων
βελτιστοποίησης (Optimization Toolbox) του MATLAB (MathWorks, 2014).
Τονίζεται δε για άλλη μια φορά η σπουδαιότητα της εύστοχης εκτίμησης του αρχικού
διανύσματος p0 και του καθορισμού ρεαλιστικών ορίων ανοχής του αθροίσματος των
τετραγώνων των σφαλμάτων εκτίμησης, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να συγκλίνει σε
αξιόπιστη επίλυση του προβλήματος.
Στο Σχήμα 3.14 παρουσιάζεται η προσομοίωση του πραγματικού μέρους της
μηχανικής εμπέδησης (DMI),ενός κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος, το όποιο φέρει
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ενσω
ωματωμένοο ένα «ευφ
φυές» πιεζοοηλεκτρικό αδρανές (Providakis
(
and Liaraakos,
2011). Η μηχα
ανική απόκ
κριση του δδοκιμίου (δδοκίμιο σκυ
υροδέματος)) υπολογίσττηκε
σεις 3.1-3.3 και την πεειραματικά καταγραφό
κ
μενη φασμαατική απόκριση
απόό τις Εξισώσ
της αγωγιμότητας (Σχήμα
α 3.3), κατάά τη διαδικα
ασία παρακο
ολούθησης της ωρίμαννσης
του σκυροδέμ
ματος τις πρώτες
π
28 ημέρες. Η μηχανική
ή απόκρισηη του δοκιιμίου
προοσομοιώθηκ
κε για σκυρ
ρόδεμα ηλικκίας α) 1 και
κ β) 28 ημερών. Η ααξιολόγηση
η της
προοσέγγισης τη
ης DMI, γίννεται με τηη χρήση του
υ δείκτη πρ
ροσαρμογήςς Fitx (Εξίσ
σωση
3.344).

α)

β)
Σχήμα 3.14: Προσέγγισ
ση της μηχαννικής απόκρισ
σης ενός δοκ
κιμίου σκυροοδέματος από
ό
α MIS. Σκυρόδεμα ηλικίαας, α) 1 ημέρ
ρας, Fitx=99.53% και β) 228 ημέρών,
ισοδύναμα
F
Fitx=97.72%
%.
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Από τα Σχήματα 3.14 και τις τιμές του δείκτη προσαρμογής, διαπιστώνεται ότι το
προτεινόμενο μοντέλο MIS, δίνει εκτιμήσεις υψηλής ακρίβειας σε σχέση με τη
μηχανική απόκριση του δοκιμίου. Επιπλέον οι παράμετροι της συναρτήσεως
μεταφοράς (Εξίσωση 3.35) αποτελούν μεγέθη με φυσικό-μηχανική ερμηνεία (Αeff,
Heff. nSt).
Πίνακας 3.4: Παράμετροι ισοδύναμων MIS (Σχήμα 3.14). Qjst=1/njst ο μηχανικός

συντελεστής Q (Mechanical Quality Factor ή Q Factor), (Giurgiutiu, 2008).
Δοκίμιο Σκυροδέματος

Δοκίμιο Σκυροδέματος

Ηλικίας 1 Ημέρας. Κ0st=36.56MN

Ηλικίας 28 Ημερών, Κ0st=33MN

j

freq0j(kHz)

Ajeff(mm2)

Hjeff(m)

Qjst

j

freq0j(kHz)

Ajeff(mm2)

Hjeff(m)

Qjst

1

43.45

1.75

20.73

5.49

1

32.36

0.21

35.27

3.30

2

54.51

1.72

20.02

3.08

2

50.86

0.38

22.44

10.89

3

71.46

2.02

19.42

3.05

3

54.34

0.07

21.00

15.82

4

80.60

0.05

18.06

14.66

4

54.47

0.25

20.95

5.64

5

94.80

0.39

15.38

8.82

5

58.40

0.29

19.54

7.01

6

100.34

0.70

11.85

6.24

6

60.63

0.01

18.82

3.59

7

109.85

0.38

10.47

6.45

7

61.14

0.23

18.66

8.08

8

118.75

0.31

10.09

9.22

8

65.10

0.20

17.53

7.02

9

124.48

0.12

9.55

10.57

9

68.57

0.33

16.64

6.68

10

133.68

0.04

8.02

10.89

10

75.54

0.38

15.11

6.94

11

83.96

1.69

13.59

3.28

12

97.08

1.06

11.75

5.11

13

100.10

0.04

11.40

4.07

14

112.65

0.23

10.13

10.24

15

119.31

0.17

9.56

11.01

16

126.04

0.20

9.05

13.23

17

132.77

0.15

8.59

12.17

18

139.30

0.26

8.19

3.07

19

139.99

0.25

8.15

8.79

20

166.14

0.47

6.87

4.51

Ιδιαίτερα η τελευταία ιδιότητα του μοντέλου MIS θεωρείται σημαντικό
πλεονέκτημα και συνεισφορά της παρούσας διατριβής, έναντι των μεθόδων
προσομοίωσης LRM και FDIdent, καθώς πέραν της εκτίμησης της μηχανικής
απόκρισης της υπό παρακολούθησης κατασκευής, επιτυγχάνεται και η ταυτοποίηση
(Identification) του ισοδύναμου δυναμικού συστήματος. Στον Πίνακα 3.4,
παραθέτονται

οι παράμετροι (διανύσματα
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αντιιπροσωπεύοουν τις δύο διαφορεττικές φάσεεις ανάπτυξξης της ανντοχής και της
δυσ
σκαμψίας τοου σκυροδέμ
ματος.

α)

β)

γ)
Σχήμα 3.155: Κατανομή παραμέτρωνν ισοδύναμω
ων MIS, συνα
αρτήσει των συχνοτήτωνν
συντοονισμού της κάθε συνισττώσας μηχανικής εμπέδησ
σης, Ζjst (Πίννακας 3.4).
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Στο Σχήμα 3.15 παρουσιάζεται η μεταβολή των παραμέτρων του MIS
συναρτήσει των συχνοτήτων συντονισμού της κάθε δυναμικής συνιστώσας για τις
περιπτώσεις δοκιμίου σκυροδέματος ηλικίας 1 και 28 ημερών. Παράμετροι του
εκτιμώμενου MIS με ιδιαίτερη φυσική σημασία, είναι τα προσδιοριζόμενα ενεργά
βάθη Ηjeffτα οποία συσχετίζονται άμεσα με τις θεμελιώδεις συχνότητες συντονισμού
της κάθε δυναμικής συνιστώσας. Οι θεμελιώδεις συχνότητες συντονισμού
υπολογίζονται αναλυτικά σύμφωνα με την Εξίσωση 2.64, η οποία για την περίπτωση
του πολυβάθμιου συστήματος γράφεται:

freq0 j 

1
2 H eff
j

GSt

(3.37)

 St

Μια άλλη σημαντική παράμετρος του MIS είναι οι ενεργές επιφάνειες Αjeff οι
οποίες σχετίζονται άμεσα με την στατική δυσκαμψία Κ0jst της κάθε δυναμικής
συνιστώσας (Εξίσωση 2.63), σύμφωνα με τη σχέση:

K 
st
0j

GSt Aeff
j

(3.38)

H eff
j

Το Σχήμα 3.15.α αποτυπώνει ξεκάθαρα το πώς η ενεργώς επιφάνεια του
συστήματος, ανακατανέμεται μεταξύ των δυναμικών συνιστωσών, καθώς τα
μηχανικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος μεταβάλλονται κατά τη διαδικασία
ωρίμασης. Η κατανομή αυτή αντικατοπτρίζει άμεσα και την μεταβολή της στατικής
δυσκαμψίας (Εξίσωση 3.38) του συστήματος, η οποία για την περίπτωση του
σκυροδέματος ηλικίας 28 ημερών φαίνεται να λαμβάνει υψηλότερες τιμές στις
μεγαλύτερες συχνότητες συντονισμού.
3.3.4.

Προσομοίωση με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

Η δυναμική απόκριση των ΗΜΗΣ είναι δυνατό να προσομοιωθεί με την ευρύτατα
διαδεδομένη και εφαρμοζόμενη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ),
(Benjeddou, 2000; Piefort, 2001; Providakis et al., 2007; Perry et al., 2008; Comsol,
2012). Η ΜΠΣ αποτελεί μια μεθοδολογία αριθμητικής επίλυσης διαφορικών
εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Αν και εμφανίζει υψηλό υπολογιστικό φόρτο και
μαθηματική πολυπλοκότητα είναι η πλέον ευέλικτη και ευπροσάρμοστη μέθοδος
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προσομοίωσης, καθώς δίνει τη δυνατότητα επίλυσης εξαιρετικά σύνθετων
προβλημάτων της δυναμικής των κατασκευών.
Η φύση της πολυπλοκότητας που καθιστά τη ΜΠΣ ισχυρό εργαλείο, εντοπίζεται
κυρίως στη γεωμετρία των πραγματικών δομικών συστημάτων, η οποία στις
περισσότερες των περιπτώσεων ξεφεύγει από τις απλές εκδοχές των γραμμικών ή
πρισματικών δομικών στοιχείων. Στη περίπτωση του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου οι
διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το δυναμικό πεδίο μετατοπίσεων uj και το
ηλεκτρικό πεδίο Εj, στον όγκο Vsld ενός πιεζοηλεκτρικού σώματος, και την ηλεκτρική
μετατόπιση στην επιφάνεια του Ssld,είναι οι ακόλουθες (Piefort, 2001; Providakis et
al., 2007; Perry et al., 2008):



 2u j
t 2

Ej  

   ij ,i  f 
b
j

f js

(3.39.α)

y j

V
y j

D j   jj

(3.39.β)

V
y j

(3.39.γ)

όπου i, j=1:3 οι δείκτες διευθύνσεων του καρτεσιανού χώρου, ρ η πυκνότητα του
υλικού, σij ο τανυστής των τάσεων (Σχήμα 2.2), fjb και fjs, οι δυνάμεις σώματος-όγκου
(Body Forces N/m³) και οι επιφανειακές δυνάμεις (Surface ή Boundary ForcesN/m²)
αντίστοιχα, Εj η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, εjj η διηλεκτρική σταθερά του υλικού,
Dj η ηλεκτρική μετατόπιση και V το ηλεκτρικό δυναμικό. Υπενθυμίζεται ότι τα
μηχανικά μεγέθη σε ένα πρόβλημα πιεζοηλεκτρικών υλικών συσχετίζονται με τα
ηλεκτρικά, σύμφωνα με τις καταστατικές εξισώσεις που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο
2 (Βλ. Ενότητα 2.1).
Για τις ανάγκες της κατάλληλης μαθηματικής μορφοποίησης που απαιτεί η ΜΠΣ,
οι καταστατικές Εξισώσεις (2.4) γράφονται ισοδύναμα ως εξής:

T  c ES  e T E

(3.40.α)

D  eS  εE

(3.40.β)
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όπου cE=s-1 το μητρώο των ελαστικών σταθερών και eΤ= cEdΤ το μητρώο
ηλεκτρομηχανικής σύζευξης (Perry et al., 2008; Comsol, 2012). Οι Εξισώσεις (3.40)
αντιπροσωπεύουν τις καταστατικές εξισώσεις Δύναμης-Ηλεκτρικού Φορτίου (StressCharge Form) οι οποίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά των Εξισώσεων (2.1) και
(2.4).
Η εφαρμογή της ΜΠΣ στηρίζεται στη διαίρεση του υπό μελέτη σώματος σε ένα
πεπερασμένο αριθμό στοιχείων (διακριτοποίηση, πλέγμα ΜΠΣ) και τη διατύπωση για
το κάθε ένα από αυτά δύο βασικών συναρτήσεων μορφής (Shape Function). Οι
συναρτήσεις μορφής περιγράφουν την κατανομή των μετατοπίσεων και της
ηλεκτρικής τάσης στο εσωτερικό του κάθε στοιχείου. Τα στοιχεία του πλέγματος
συνδέονται μεταξύ τους με τους κόμβους πάνω στους όποιους διατυπώνονται οι
μαθηματικές συνθήκες που περιγράφουν τη δομική και ηλεκτρική συνέχεια του
σώματος (Συνέχεια των μετατοπίσεων και του ηλεκτρικού φορτίου).
Στο Σχήμα 3.16 απεικονίζεται η διαδικασία προσέγγισης του δυναμικού
προβλήματος απόκρισης ενός επιθέματος PZT, στις τρείς διαστάσεις με τη μέθοδο
των πεπερασμένων στοιχείων. Το PZT έχει διακριτοποιηθεί με τη χρήση ενός
τρισδιάστατου πλέγματος ΤετραΕΔρικών Ισοπαραμετρικών Στοιχείων-ΤΕΔΙΣ τα
οποία φέρουν τέσσερις κόμβους το καθένα. Ο κάθε κόμβος διαθέτει τέσσερις
βαθμούς ελευθερίας, εκ των οποίων οι τρείς αναφέρονται στις μετατοπίσεις που
δύναται να γράψει στο χώρο και ο τέταρτος στο ηλεκτρικό δυναμικό που εμφανίζει
λόγω της δράσης του ηλεκτρικού πεδίου. Η κατανομή των μετατοπίσεων στο
εσωτερικό του ΤΕΔΙΣ περιγράφεται από μια γραμμική συνάρτηση μορφής,
διατυπωμένη σε ένα αυθαίρετο τοπικό σύστημα αναφοράς (Σχήμα 3.16), η οποία
γράφεται:
3

u ej  a ej 0   a ejk y ke

(3.41)

k 1

όπου uje η μετατόπιση του σημείου (y1e,y2e,y3e) στη jδιεύθυνση και αjke οι συντελεστές
μορφής του j βαθμού ελευθερίας στην k διεύθυνση, με j,k=1:3. Σημειώνεται εδώ ότι
αποτελεί συνήθης πρακτική στην ΜΠΣ για την διευκόλυνση των υπολογισμών και
του προγραμματισμού της διαδικασίας, οι εργασίες ανάλυσης του κάθε στοιχείου να
πραγματοποιούνται σε ένα τοπικό αυθαίρετο σύστημα αναφοράς y1e-y2e-y3e (Elements
Local System) και τα αποτελέσματα που προκύπτουν να ανάγονται στο καθολικό
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σύσ
στημα y1-y2-y3 (Structu
ure’s Globaal System), (University
y of Coloraado at Boulder,
2013). H Εξίσ
σωση (3.41) γράφεται στη συμπαγή μορφή πινάκων γγια όλους τους
μ
ων ως εξής:
βαθθμούς ελευθθερίας των μετατοπίσεω
u1e  x o o  a1e 
 e 
 e 
u 2   o x o  a 2 
u e  o o x  a e 
3
3
 

Xe

ue

ae

312 

31



όποου x  1 y1e

3.42)
(3

121

y 2e

y3e





e
e
, a j  a j0

aej1 aej2 aej3



T

και ο ο μηδδενικός πίνα
ακας

διασ
στάσεων (1xx4).

Σχή
ήμα 3.16: Πρροσομοίωση επιθέματος P
PZT με την ΜΠΣ
Μ
και τη χρήση πλέγμματος ΤΕΔΙΣ
Σ. yj:
σ
συντεταγμένεες καθολικού
ύ συστήματο ς αναφοράς, yje: Τοπικό σύστημα
σ
ανααφοράς, j=1::3.

Εξορισμούύ η συνάρττηση μορφήής του στο
οιχείου θα επαληθεύεεται και στους
κόμ
μβους του δίίνοντας το ακόλουθο
α
γ ραμμικό σύ
ύστημα εξισ
σώσεων:
3

u nnje  a ej 0   a ejk y nk

(3
3.43)

k 1

όποου n=1:4 οι
ο κόμβοι του
τ
e στοιιχείου. Ανττίστοιχα με την Εξίσω
ωση (3.41)), το
σύσ
στημα (3.43)) γράφεται στην
σ
ισοδύνναμη μορφή
ή πινάκων:

130

Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών με Χρήση Πιεζοηλεκτρικών
Υλικών

Κεφάλαιο 3.

u1e 
a1e 
 e
u 2 
e
e
e
e T e
 e   X1 X 2 X 3 X 4 a 2 

 e 
u 3  
a3 
Xen

u e4 
1212 

ae





uen

(3.44)

121

121

x n o o 
όπου X   o x n o  , x n  1
 o o x n 


e
n

y ne1

y ne 2





e
e
y ne 3 και u n  u n1

u ne 2



T

u ne 3 .

312 

Από τις Εξισώσεις (3.42) και (3.44) προκύπτει ότι το διάνυσμα των μετατοπίσεων
σε κάθε εσωτερικό σημείο του στοιχείου θα περιγράφεται συναρτήσει του
διανύσματος των μετατοπίσεων σε όλους τους κόμβους του στοιχείου από την
εξίσωση:
1

3. 

a e  X en u en 
1

u e  X e X en u en  N ue u en


(3.45)

312 

όπου Νeuο πίνακας μορφής των μετατοπίσεων του στοιχείου. Η εξίσωση (3.45)
γράφεται για κάθε βαθμό ελευθερίας των μετατοπίσεων ως εξής:
u ej  N ue  j , 4 j 3:4 j u en 4 j 3:4 j ,1

(3.46)

Αντίστοιχα με τις μετατοπίσεις, το ηλεκτρικό δυναμικό (τέταρτος βαθμός
ελευθερίας) σε κάθε σημείο του στοιχείου θα δίδεται από τη γραμμική συνάρτηση
μορφής:
3

V e  b0e   bke y ke

(3.47)

k 1

Ακολουθώντας διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της μετατόπισης, η συνάρτηση μορφής
του ηλεκτρικού δυναμικού σε κάθε σημείο του στοιχείου, συναρτήσει του δυναμικού
των κόμβων γράφεται:
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e
V e  NeV V
 n

(3.48)

όπου N eV  x

xxxx ο πίνακας μορφής του ηλεκτρικού δυναμικού

14   41
T 1

1

14 

2

3

4

 44 





και Vne  V1e V2e V3e V4e



T

το διάνυσμα του ηλεκτρικού δυναμικού στους

14 

κόμβους του στοιχείου.
Από τις εξισώσεις (3.45) και (3.48) προκύπτει ότι το διάνυσμα των μηχανικών
παραμορφώσεων S (Εξίσωση 3.40.α) και το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου Ε
(Εξίσωση 3.38.β), σε επίπεδο στοιχείου, θα περιγράφονται από τις ακόλουθες σχέσεις
(Piefort, 2001; Providakis et al., 2007; Perry et al., 2008):
3.45 

e
S
u e  ΘN ue u en  B ue u en
  6Θ

3 
61

(3.49.α)

612

3.48 

e
e
V
e
V
e
E
   θ V   θN e Vn  B
e Vn

31
31

(3.49.β)

34 

όπου (Perryetal., 2008):
 
 e
 y1
Θ 0


 0

 
θ e
 y1

Η

τελική

0

0


y2e

0

0


y 2e


y3e

0


y3e


y3e

y2e

0

y1e

T

 

y2e 
 
και
y1e 

0 


T

 
 .
y3e 

μαθηματική

διατύπωση

του

συζευγμένου

πιεζοηλεκτρικού

προβλήματος σε επίπεδο στοιχείου σύμφωνα με την ΜΠΣ, περιγράφεται από τις
μητρωικές σχέσεις (Piefort, 2001; Providakis et al., 2007; Perry et al., 2008):
 en  K euu u en  K euV V en  f ne
M eu

(3.50.α)

K eVu u en  K eVV V en  q en

(3.50.β)
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όπου:
T

M e    N ue N ue dVelm

το μητρώο μάζας,

Velm

B

K euu 

uT
e

c E B ue dVelm το μητρώο μηχανικής δυσκαμψίας,

Velm

K euV 

B

uT T
e

e B eV dVelm το μητρώο ηλεκτρομηχανικής σύζευξη,

Velm

K eVV 

B

VT
e

εB eV dVelm το μητρώο ηλεκτρικής δυσκαμψίας ή ηλεκτρικής

Velm

χωρητικότητας,
T

K eVu  K euV ,

fne 

121

N

Velm

uT
e

T

31
T

T

f b dVelm   N ue f s dS elm  N ue f p



S
31

elm

31

T

e
V
Selm
V
p
q
n    N e q dS elm  N e q

 41

(3.51)

(3.52)

S elm

 en το διάνυσμα επιταχύνσεων των κόμβων του στοιχείου, f ne το διάνυσμα της
u
συνισταμένης των εξωτερικών φορτίσεων που δρουν στους κόμβους, fb το διάνυσμα
της συνισταμένης των δυνάμεων πεδίου που δρουν κατανεμημένες στον όγκο του
στοιχείου, fsτο διάνυσμα της συνισταμένης των δυνάμεων που δρουν στην εξωτερική
επιφάνεια του στοιχείου, fp το διάνυσμα των σημειακών φορτίσεων, qp το
συγκεντρωμένο ηλεκτρικό φορτίο, q Selm το κατανεμημένο στην επιφάνεια του
στοιχείου ηλεκτρικό φορτίο, Velm ο όγκος και Selm η επιφάνεια του στοιχείου.
Στη περίπτωση που το πιεζοηλεκτρικό ΤΕΔΙΣ διεγείρεται σε μηχανική
ταλάντωση με την εφαρμογή ενός διανύσματος αρμονικών τάσεων κατανεμημένων
στους κόμβους, V en  V en e i t , η μηχανική απόκριση του στοιχείου θα περιγράφεται
από μια επίσης αρμονική συνάρτηση των μετατοπίσεων των κόμβων, u ne  U ne e i t και
η ηλεκτρική απόκριση από μια αρμονική συνάρτηση του διανύσματος των
ηλεκτρικών φορτίων των κόμβων, qen  qne eit . Αντικαθιστώντας της συναρτήσεις
διέγερσης και απόκρισης στις μητρωικές εξισώσεις (3.50), προκύπτει ότι:

K



  2M e U ne  K euV Ven  Ο

e
n
e
n
e

K Vu U e  K VV Ve  qn

e
uu
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U ne   K euu   2 M e





1

(3.53)

K euV Ven



q ne  K eVV  K eVu K euu   2 M e
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1



(3.54)

K euV Ven

Το διάνυσμα του ηλεκτρικού ρεύματος απόκρισης στους κόμβους του στοιχείου
προσδιορίζεται από τη μητρωική σχέση του πλάτους των κομβικών ηλεκτρικών
φορτίων σύμφωνα με τις εξισώσεις:
I en 

3.54 
q en
 i qne e it 
t





I ne  i K eVV  K eVu K euu   2 M e



1



(3.55)

K euV Ven

Τέλος το μητρώο της ΗΜΑ Yen στους κόμβους του στοιχείου υπολογίζεται από την
εξίσωση (3.55) ως εξής:
T



Yen  I ne Ven Ven Ven


 44 



T 1





 i K eVV  K eVu K euu   2 M e



1

K euV



(3.56)

Η εξίσωση 3.56 περιγράφει το θεμελιώδες πρόβλημα της ηλεκτρικής απόκρισης
ενός πιεζοηλεκτρικού στοιχείου στο πεδίο της συχνότητας. Για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται θεωρητικά η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ηλεκτρικής απόκρισης

Y  και των δυναμικών χαρακτηριστικών K
n
e

e
uu



, M e του πιεζοηλεκτρικού σώματος.

Στη περίπτωση όπου ένα PZTενσωματώνεται σε μια κατασκευή, η επίδραση του
αντίστοιχου μητρώου δυσκαμψίας της κατασκευής εμφανίζεται στο διάνυσμα των
πλατών των μετατοπίσεων των κόμβων U ne . Πιο συγκεκριμένα λόγω της συνθήκης
της συνέχειας των μετατοπίσεων στους κοινούς κόμβους μεταξύ PZT και
κατασκευής, η δυσκαμψία της κατασκευής επιδρά στις συνιστώσες του διανύσματος
U ne , που αναφέρονται στους συγκεκριμένους κόμβους.

Στο Σχήμα 3.18 απεικονίζεται η αριθμητικώς προσδιοριζόμενη με τη ΜΠΣ,
ηλεκτρική απόκριση ενός ελεύθερου μηχανικά επιθέματος PZT, σε σχέση με τις
πειραματικώς καταγραφόμενες τιμές. Το PZT είναι τύπου PIC 151 (Παράρτημα Β,
Πίνακας Β.1) και διεγείρεται σε μηχανική ταλάντωση με την εφαρμογή στην άνω
επιφάνεια του επιθέματος, ενός ηλεκτρικού δυναμικού μοναδιαίου πλάτους (Σχήμα
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3.177) και γείωσ
σης (μηδέν ηλεκτρικό δδυναμικό) στην
σ
αντίσττοιχη κάτω επιφάνεια. Από
τη γραφική απεικόνιση
α
της απόκρρισης διαπιστώνεται ότι η ΜΠ
ΠΣ, όπως ήταν
ή
αμενόμενο, προσεγγίζεει την απόκκριση του πραγματικο
ού επιθέμαατος με μεγγάλη
ανα
ακρρίβεια.

Σχχήμα 3.17: Αξιολόγηση
Α
της αριθμητιικώς προσδιοριζόμενης ηλεκτρικής
η
ααπόκρισης εννός
ελεύύθερου PZT τύπου
τ
PIC 1 51 στο πεδίο
ο της συχνότητας με τη Μ
ΜΠΣ.

Σχήμα 3.18: Αριθμητική
ή επίλυση PZ
ZT τύπου PIC
C 151. Ηλεκ
κτρομηχανικάά μεγέθη στη
η
(f 01=172kkHz).
θεμελιώδη συχννότητα συντοονισμού του επιθέματος (freq

Οι οποίες αποκλίσεις οφείλοντααι τόσο στου
υς παράγονντες ηλεκτρρικής αστάθθειας
πουυ έχουν ανα
αφερθεί σε προηγούμεν
ενες ενότητεες αλλά κα
αι στο γεγοννός ότι η ΜΠΣ
Μ
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όσο ρεαλιστική και αν είναι, η προσομοίωση πάντα θα περιγράφει ένα
εξιδανικευμένο ισοδύναμο του πραγματικού, σύστημα.

3.4.

Αξιολόγηση Δομικής Ακεραιότητας με τη Χρήση της
Στατιστικής Ακραίων Τιμών

Η μέθοδος ΗΜΑ/ΗΜΕ ανήκει στις τεχνικές ΜΚΕ που στηρίζονται στη συγκριτική
αξιολόγηση της καταγραφόμενης δυναμικής απόκρισης μιας μηχανικής κατασκευής
στο πεδίο της συχνότητας. Για την αξιολόγηση της μεταβολής των καταγραφόμενων
Ηλεκτρο-Μηχανικών Υπογραφών (ΗΜΥ) απαιτείται να είναι διαθέσιμα και σαφώς
ορισμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
Α.

Η ΗΜΥ που αντιστοιχεί στη κατάσταση της «υγιούς» ή δομικά άρτιας (χωρίς
βλάβες) κατασκευής και αποτελεί τη Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή
Αναφοράς, RSS (Reference State Signature). Η RSS σε μια πειραματική ή
αριθμητική διαδικασία περιγράφεται από F ζεύγη τιμών (ωi, RSSimeas), με
i=1:F.

Β.

Τουλάχιστον μια ΗΜΥ η οποία αντιστοιχεί σε μια οποιαδήποτε κατάσταση
δομικής ακεραιότητας της υπό παρακολούθησης κατασκευής, διαφορετική
από εκείνη που περιγράφει η RSS και είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη δομικών βλαβών. Η συγκεκριμένες HMY αναφέρονται στην τρέχουσα
κατάσταση δομικής ακεραιότητας της κατασκευής, (Current State SignaturesCSS)και περιγράφονται από F ζεύγη τιμών (ωi, CSSiDs), με i=1:F και Ds=1:M,
όπου Μ ο αριθμός των καταγραφόμενων CSS.

Γ.

Ένα σαφώς μαθηματικά ορισμένο Μέτρο Διαφοροποίησης της κάθε μιας
CSSDs από την RSS.

Δ.

Τα όρια εμπιστοσύνης του Μέτρου Διαφοροποίησης, έτσι ώστε να
αποφεύγεται ταυτόχρονα, α) η ψευδής ανίχνευση βλάβης (Διάγνωση
Ανύπαρκτης Βλάβης-Σφάλμα Τύπου Ι) και β) η εσφαλμένη αποδοχή μιας
κατασκευής ως δομικά «υγιή» (Αποτυχία Διάγνωσης Υπαρκτής ΒλάβηςΣφάλμα τύπου ΙΙ), (Providakis, Liarakos and Voutetaki, 2010; Providakis and
Liarakos, 2014; Worden et al., 2002; Βουτετάκη, 2009).
Το σημείο Δ των παραπάνω στοιχείων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό

ζήτημα σχετικά με την αξιολόγηση των μεγεθών παρατήρησης μια μεθοδολογίας
ΜΚΕ, καθώς από την σωστή εκτίμηση των ορίων εμπιστοσύνης εξαρτάται και η
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αξιοπιστία της μεθόδου. Οι δείκτες βλάβης (RMSD, MAPD) που παρουσιάστηκαν
στην Ενότητα 3.2 του παρόντος κεφαλαίου, παρόλο που αποτελούν ευρύτητα
εφαρμοζόμενα μέτρα διαφοροποίησης φασμάτων, υστερούν σημαντικά ως προς την
αξιοπιστία ανίχνευσης μια βλάβης (Providakis and Liarakos, 2014). Ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις ΜΚΕ σκυροδέματος με τη χρήση PZT, οι δείκτες βλάβης δίνουν πολλά
σφάλματα τύπου ΙΙ (αποτυχία ανίχνευσης υπαρκτής βλάβης), εξαιτίας της υψηλής
δυσκαμψίας και απόσβεσης του συγκεκριμένου υλικού και σφάλματα τύπου Ι
εξαιτίας της συνήθους ύπαρξης ηλεκτρικών ασταθειών των διατάξεων μέτρησης
(ψευδής ανίχνευση βλάβης), (Providakis, Liarakos and Voutetaki, 2010; Providakis
and Liarakos, 2014).
Τα μειονέκτημα αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες
αξιολογούν αθροιστικά τις μεταβολές μεταξύ της RSS και κάποιας CSS. Ανάλογα με
την πολυπλοκότητα της κατασκευής που μελετάται, η εκδήλωση μιας βλάβης, ακόμη
και σοβαρής, δύναται να επηρεάσει σημαντικά μόνο ένα τμήμα συχνοτήτων της
HMY (μετατόπιση κορυφών στο άξονα των συχνοτήτων, εμφάνιση νέων κορυφών,
αύξηση του πλάτους των κορυφών), το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει σχετικά μικρό
εύρος σε σχέση με το συνολικό εύρος σάρωσης. Οι δείκτες βλάβης επικεντρώνονται
στη συνολική εικόνα της ΗΜΥ, αποτυγχάνοντας να αποδώσουν την απαιτούμενη
βαρύτητα στα εύρη συχνοτήτων που έχουν επηρεαστεί από την ύπαρξη μιας δομικής
ασυνέχειας. Λογικό είναι επίσης με βάση τα παραπάνω η αναποτελεσματικότητα των
δεικτών βλάβης να αυξάνεται όσο διευρύνεται το εύρος των συχνοτήτων σάρωσης.
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε μια καινοτόμα προσέγγιση της
αξιολόγησης των φασμάτων απόκρισης των ΗΜΑ/ΗΜΕ, αλλά και των παράγωγων
φασματικών μεγεθών όπως είναι η μηχανική εμπέδηση της κατασκευής (Εξισώσεις
3.1-3.3), η οποία αντιμετωπίζει επιτυχώς τα προβλήματα αξιοπιστίας που
επιδεικνύουν οι δείκτες βλάβης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία από εδώ και
εξής θα αναφέρεται ως SCoRe (Statistical Control and Evaluation of Simulation
Residuals, Σχήμα 3.19), στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός Μέτρου Διαφοροποίησης
των φασμάτων, με βάση τα υπόλοιπα (Residuals) μεταξύ της προσομοιωμένης
RSS(Ενότητα 3.3) και της κάθε CSS,και τον προσδιορισμό των ορίων εμπιστοσύνης
του Μέτρου Διαφοροποίησης με τη χρήση στατιστικών κατανομών.
Οι στατικές κατανομές που υιοθετήθηκαν είναι η κλασική Κανονική ΚατανομήND (Normal ή Gaussian Distribution) και η Γενικευμένη Κατανομή των Ακραίων
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τιμώ
ών-GEV (G
Generalized Extreme V
Values Distribution). Αντίστοιχεςς μεθοδολο
ογίες
ΜΚ
ΚΕ έχουν πα
αρουσιαστείί από τους W
Worden et al. (2002), Fasel et al. (2005), Parrk et
al. ((2005) και Sohn et al. (2005), γιαα εφαρμογέές στο πεδίο του χρόννου και από
ό την
Βουυτετάκη (20009) για εφα
αρμογές στοο πεδίο της συχνότηταςς.

Σχήμ
μα 3.19: Διάγγραμμα ροήςς μεθόδου SC
CoRe.

Η βασική συνεισφορά
σ
ά της προτειινόμενης μεεθόδου SCoRe, σε σχέσση με αυτέςς που
έχουυν ήδη παρρουσιαστεί, είναι ότι σ
στην παρού
ύσα διατριβ
βή αντί τηςς αποκλεισττικής
προοσομοίωσηςς της ηλεκτρ
ρικής απόκρρισης με μεθθόδους μη γραμμικής
γ
ππαλινδρόμη
ησης,
εφα
αρμόστηκανν επιπλέον,, οι μέθοδδοι της γρ
ραμματικοπ
ποιημένης παλινδρόμη
ησης
(LR
RM, Εξισώσ
σεις 3.24-3.3
30) και τηςς προσομοίω
ωσης της μη
ηχανικής αππόκρισης με
μ μη
γρα
αμμικά καταστατικά μοντέλα
μ
(Μ
Μέθοδος MIS,
M
Εξισώ
ώσεις 3.35-33.36). Με την
εισα
αγωγή τωνν παραπάνω μεθόδωνν προσομο
οίωσης στο
ο σχήμα ανάλυσης των
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δεδομένων, ενσωματώνονται σε αυτό όλα τα πλεονεκτήματα που επιδεικνύουν ως
προς την ακρίβεια και την ευελιξία οι συγκριμένες μέθοδοι.
Τα σημεία της μεθόδου SCoRe, όπως αυτή αναπτύσσεται στο διάγραμμα του
Σχήματος 3.19, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα ακόλουθα:
I.

Προσομοίωση

της

προσδιοριζόμενης

πειραματικώς
RSS

με

καταγραφομένης

κάποια

από

τις

ή

αριθμητικώς

μεθοδολογίες

που

παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.3. Συνήθως εάν ως Ηλεκτρο-Μηχανική
Υπογραφή

χρησιμοποιούνται

τα

μεγέθη

ηλεκτρικής

απόκρισης

ΗΜΑ/ΗΜΕ, η μέθοδοι προσομοίωσης που εφαρμόζονται είναι η LRM
(Εξισώσεις 3.24-3.30) και η συνάρτηση ELiS του πακέτου εργαλείων
FDIdent (Εξίσωση 3.21) (Kollar, 2004-2014). Στη περίπτωση που
μελετάται η μηχανική απόκριση της κατασκευής, η προσέγγιση της
συναρτήσεως μεταφοράς της γίνεται με τη μέθοδο των Μηχανικών
Εμπεδήσεων, MIS (Εξισώσεις 3.35-3.36).
II.

Ως Μέτρο Διαφοροποίησης των φασμάτων απόκρισης, μηχανικής ή
ηλεκτρικής, χρησιμοποιείται ο αριθμός, Νout, των κανονικοποιημένων
υπολοίπων-DR (Detrended Residual) rDs,id, μεταξύ της οποιαδήποτε
καταγραφόμενης CSSiDs και της εκτιμώμενης τιμής RSSest(ωi,p), που
ξεφεύγουν από τα όρια εμπιστοσύνης που έχουν οριστεί για τη μεταβλητή
rDs,id. Τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα προσδιορίζονται με βάση τη σχέση:

 

rDsd ,i  rDs,i  E rDs,i

(3.57)

 

όπου E rDs ,i η μέση τιμή των υπολοίπων, στο εύρος των συχνοτήτων
σάρωσης και rDs,i  CSSiDs  RSS est i , p .
III.

Τα όρια εμπιστοσύνης του rDs,id, προσδιορίζονται με βάση την θεωρητική
κατανομή (Κανονική ή GEV) που επιλέγεται να εφαρμοστεί στην
πειραματική συνάρτηση Αθροιστικής Πυκνότητας Πιθανότητας-ΑΠΠ
(Cumulative Probability Density Function-CDF) των κανονικοποιημένων
υπολοίπων αναφοράς–RDR (Reference Detrended Residuals) r0,id, τα
οποία δίνονται από τη σχέση:

 

r0d,i  r0,i  E r0,i

(3.58)
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όπου r0,i  RSSimeas  RSS est i , p  .
IV.

Οι τιμές των ορίων εμπιστοσύνης του rDs,idυπολογίζονται από τη CDF της
εκάστοτε θεωρητικής στατιστικής κατανομής που προσαρμόζεται στην
πειραματική ΑΠΠ, για συγκεκριμένα επίπεδα βεβαιότητας. Μαθηματικά
τα όρια εμπιστοσύνης δίνονται από τις σχέσεις (Worden et al., 2002;
Montgomery and Runger, 2003):

Plow  (3.59.α)

Κάτω όριο (Lower Limit ή Boundary) :

Lr 0d  CDF

Άνω όριο (Upper Limit ή Boundary) :

Ur0d  CDF 1 Pup  (3.59.β)

όπου



Plow  Prob r0d,i  Lr0d



και

1

Pup  1  Probr0d,i  Ur0d  τα επίπεδα

βεβαιότητας του στατιστικού ελέγχου.
Στο Σχήμα 3.20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας περίπτωσης εργασίας των
Providakis, Liarakos and Voutetaki (2010), σχετικά με την αριθμητική διερεύνηση
της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου SCoRe στην αξιολόγηση της δομικής
ακεραιότητας μιας δοκού σκυροδέματος. Στο Σχήμα 3.20.α απεικονίζονται τα RDR,
τα οποία αναφέρονται στη δομικά άρτια κατάσταση της κατασκευής, σε σχέση με
ταDR δύο διαφορετικών περιπτώσεων βλάβης r1,id και r2,id. Διαπιστώνεται ότι στις
περιπτώσεις ύπαρξης βλάβης τα DR ξεφεύγουν από τη περιοχή στατιστικού ελέγχου
που ορίζουν τα όρια εμπιστοσύνης των RDR και επιπλέον η περιοχή συχνοτήτων 1015 kHz, εμφανίζεται ως η περισσότερο επηρεαζόμενη από τη μεταβολή της δομικής
ακεραιότητας. Τα όρια εμπιστοσύνης των DR, Lr0d και Ur0d, έχουν προσδιοριστεί με
βάση τη κατανομή GEV για κάτω όριο βεβαιότητας Plow=0.005 ή 0.5% και άνω όριο
βεβαιότητας Pup=0.995 ή 99.5%. Τα όρια εμπιστοσύνης ορίζονται έτσι ώστε το 99%
των υπολοίπων να βρίσκονται εντός στατιστικού ελέγχου ή διαφορετικά το 1% εκτός
ελέγχου (Outliers).
Από το Σχήμα 3.20.β παρατηρείται ότι στις περιπτώσεις βλάβης, ο αριθμός των
DR εκτός στατιστικού ελέγχου Νout,ανεβαίνει από 1.25% (RDR, δομικά άρτια δοκός),
σε τιμές άνω του 90%, εντοπίζοντας επιτυχώς την ύπαρξη βλαβών και μάλιστα
εκτεταμένων.
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α)

β)
Σχή
ήμα 3.20: α) Στατιστικός έλεγχος τωνν DR με βάση
η την κατανο
ομή GEV, γιια την περίπττωση
εννός δοκιμίουυ-δοκού σκυροδέματος ππριν και μετά
ά την εκδήλω
ωση μηχανικώ
ών βλαβών. β)
Α
Αριθμός DR εκτός
ε
στατιστικού ελέγχοου, Νout. (Pro
ovidakis, Liarrakos and Vooutetaki, 201
10)

3.4..1.

Κα
ανονική Κα
ατανομή

Η σ
συνάρτηση πυκνότητας πιθανόττητας-PDF
F (Probabilitty Densit yyFunction) μιας
συννεχούς τυχα
αίας μεταβλ
λητής χ με μέση τιμή mχ και τυπική απόκλλιση sχ,η οποία
ακοολουθεί την κανονική κατανομή,
κ
δδίνεται από
ό τη σχέση (Montgome
(
ery and Run
nger,
20003):
 1 m
1


P
PDF  p   
exp  

s  2
 2  s 
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όποου p(χi), με i=1:F, η πιθανότητα
π
εμφάνισης της τιμής χi. Η CDFF της κανοννικής
κατανομής δίδεεται από τη σχέση:
C
CDF   P   

 p  d

(3
3.61)

όποου P(χi), με i=1:F, η πιιθανότητα εεμφάνισης μιας
μ τιμής μικρότερης
μ
ς ή ίσης μεε την
τιμή
ή χi. Η καννονική κατα
ανομή αποττελεί τη πιιο διαδεδομ
μένη στατισστική καταννομή
τυχα
αίων μεταβ
βλητών. Έχχει βρει ευρρύτατες εφα
αρμογές σεε πληθώρα επιστημονιικών
κλά
άδων, οι οπ
ποίοι εκτείννονται από τη οικονομ
μία, τον ολ
λικό έλεγχοο ποιότηταςς, τη
θερμ
μοδυναμική
ή, τη μηχαννική των υλλικών και τω
ων κατασκεευών, έως κκαι τη κβανντική
μηχχανική (Monntgomery and
a Runger,, 2003). Απ
πό την Εξίσ
σωση (3.58)) διαπιστώννεται
ότι η PDF τηςς κανονικήςς κατανομήής είναι μια
α συνάρτησ
ση συμμετρρική, με κένντρο
μμετρίας τη μέση τιμή γύρω από την οποία «απλώνοντται», όλες η πιθανές τιμές
τ
συμ
πουυ δύναται να
α λάβει η τυ
υχαία μεταβλλητή χ.

Σχήμ
μα 3.21: Καννονική καταννομή (Montgomery and
d Runger, 20003).

Το πόσο «απλώνοντα
«
αι» οι τιμέςς της μετα
αβλητής χ εξαρτάται
ε
ααπό την τυπική
απόόκλιση και είναι αύξου
υσα συνάρττηση αυτήςς. Η μορφή της PDF εείναι δυνατό
ό να
περιιγραφεί απόό μια καμπ
πύλη η οποοία είναι αύ
ύξουσα για τιμές μικρρότερες τηςς mχ,
λαμ
μβάνει μέγισ
στη τιμή σττη τιμή mχ, καθιστώντα
ας τη την πιθανότερη
π
ττιμή εμφάννισης
για τη μεταβλη
ητή χ και φθίνει για τιιμές της χ>mχ, με ακριιβώς συμμεττρικό τρόπο
ο ως
προος των αύξω
ων (αριστερό
ό) κλάδο αυυτής (Σχήμα
α 3.21).
3.4..2.

ΓεενικευμένηΚατανομήττωνΑκραίω
ωνΤιμών

Η κκανονική κα
ατανομή λό
όγω της αππόλυτα συμ
μμετρικής μορφής
μ
της,, έχει ένα πολύ
π
σοββαρό μειονέκτημα. Δενν δίνει την ααπαιτούμενη
η βαρύτητα σε τιμές τηης μεταβληττής χ
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οι οποίες χαρακτηρίζονται μεν από πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης, ωστόσο
επειδή εντοπίζονται στις «ουρές» της κατανομής έχουν υψηλό μέγεθος. Οι ακραίες
αυτές τιμές μπορεί να οφείλονται α) σε κάποιο σφάλμα μέτρησης της τυχαίας
μεταβλητής, οπότε ορθώς αποδίδεται σε αυτές μικρή βαρύτητα και β) σε κάποια
ακραία ή εκτός ελέγχου φυσική κατάσταση η οποία επιδρά στη συμπεριφορά της
τυχαίας μεταβλητής. Στη δεύτερη περίπτωση εάν η τυχαία μεταβλητή είναι
συσχετισμένη με τη δομική αρτιότητα ενός συστήματος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
για την εποπτεία και το σχεδιασμό του συστήματος να απορριφθεί ως σφάλμα.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κατάστασης αποτελεί ο αντισεισμικός
σχεδιασμός των κατασκευών (Providakis and Yeroyanni, 1998). Η εκτίμηση της
εδαφικής επιτάχυνσης κατά τη εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος σε μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της στατιστικής
ανάλυσης των ενόργανων καταγραφών της εδαφικής επιτάχυνσης, οι οποίες έχουν
ληφθεί σε παρελθόντα χρόνο και για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (Providakis
and Yeroyanni, 1998). Δεδομένου ότι οι εδαφικές επιταχύνσεις πέραν του μεγέθους
του σεισμού εξαρτώνται και από τις ιδιαίτερες στρωματογραφικές, τεκτονικές και
γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής, εφόσον οι συνθήκες αυτές δεν έχουν
μεταβληθεί, οι τιμές των εδαφικών επιταχύνσεων κινούνται γύρω από μια μέση τιμή
με συγκεκριμένα όρια εμπιστοσύνης, τα οποία δύναται να περιγραφούν με βάση την
κανονική κατανομή. Στη περίπτωση τώρα που έχει λάβει χώρα έστω και ένα σεισμικό
γεγονός το οποίο συνοδευόταν από μια κατά πολύ μεγαλύτερη σεισμική επιτάχυνση,
από εκείνη που περιγράφει η μέση τιμή, τότε η κανονική κατανομή παύει να είναι
κατάλληλη για την ανάλυση των δεδομένων και τα όρια εμπιστοσύνης είναι αναγκαίο
να προσδιοριστούν με βάση μια άλλη στατιστική κατανομή, η οποία λαμβάνει υπόψη
της και εκείνες τις ακραίες τιμές.
Γενικώς οι ακραίες τιμές, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, έχουν μικρή πιθανότητα
εμφάνισης όμως στη περίπτωση που προκύψουν είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τη
δομική ακεραιότητα της κατασκευής. Ανάλογες συνθήκες εκτίμησης εντοπίζονται και
σε άλλες τεχνικές εφαρμογές όπως ο σχεδιασμός ανεμογεννητριών, ατράκτων
αεροσκαφών, αντιπλημμυρικών έργων, εκτίμησης αντοχής των υλικών αλλά και στις
χρηματοοικονομικές επιστήμες με την ανάλυση του ρίσκου μίας επένδυσης ή της
πιθανής επισφάλειας ενός μεγάλου δανείου (Montgomery and Runger, 2003).
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Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη στατιστική κατανομή για τις περιπτώσεις
μελέτης που μόλις περιγράφηκαν, είναι η Γενικευμένη Κατανομή των Ακραίων
Τιμών-GEV (Generalized Extreme Values Distribution). Στη περίπτωση όπου
αναλύονται οι ελάχιστες αλγεβρικά ακραίες τιμές μιας τυχαίας μεταβλητής, οι οποίες
συγκεντρώνονται στα αριστερά της μέσης τιμής, η CDF της GEV περιγράφεται από
τη συνάρτηση:
min

CDF

P

min

1 / 
 
     

 
   1  exp 1   



gev
 

 

(3.62.α)

για  gev        0 και  gev  0 , όπου μ η παράμετρος θέσης, η οποία εκφράζει
τη τιμή με την μέγιστη πιθανότητα εμφάνισης, σgev η παράμετρος κλίμακας, η οποία
εκφράζει την οξύτητα της κορυφής της PDF και ξ η παράμετρος μορφής. Αντίστοιχα
για τις μέγιστες ακραίες τιμές μιας τυχαίας μεταβλητής, οι οποίες συγκεντρώνονται
στα δεξιά της μέσης τιμής, η CDF της GEV περιγράφεται από τη συνάρτηση:

CDFmax

1 / 
 








 
 P max    exp 1   
 

 
 gev  

(3.62.β)

για  gev        0 και  gev  0 . Ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου μορφής ξ,
η κατανομή GEV μεταπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες κατανομές (Worden,
Allenetal., 2002):


Gumbel, για ξ→0,



Frechet, για ξ>0 και



Weibull, για ξ<0.

HPDF της GEV δίνεται από τη γενική εξίσωση:
min,max

PDF

p

min,max

dPmin,max  
  
d

(3.63)

Σε προηγούμενο σημείο της παρούσας ενότητας, διατυπώθηκε ότι η ύπαρξη μιας
βλάβης σε μια κατασκευή είναι δυνατό να επηρεάσει μόνον ένα συγκεκριμένο τμήμα
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των φασμάτων απόκρισης. Οι μεταβολές που είναι δυνατό να εμφανιστούν στα
φάσματα, χαρακτηρίζονται από την πιθανή μετατόπιση των χαρακτηριστικών
κορυφών (Resonant Frequencies Peaks) στον άξονα των συχνοτήτων, τη δημιουργία
νέων κορυφών και την αυξομείωση του πλάτους τους. Οι μεταβολές αυτές, θα θέσουν
τοπικά τα υπόλοιπα (Residuals) της συναρτήσεως μεταφοράς του συστήματος εκτός
στατιστικού ελέγχου, δίνοντας ακραίες τιμές ή τιμές εκτός ελέγχου (Outliers). Η
χρήση της κανονικής κατανομής ενδέχεται να αγνοήσει αυτές τις ακραίες τιμές και να
οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα σε σχέση με τη δομική «υγεία» της
κατασκευής (Σφάλμα Τύπου ΙΙ). Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσας
διατριβής και της μεθόδου SCoRe, πέραν της κανονικής υιοθετείται και η κατανομή
GEV προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των προσδιοριζόμενων με βάση τα RDR,
ορίων εμπιστοσύνης.

3.5.

Αξιολόγηση

της

ολοκληρωμένης

διαδικασίας

ΜΚΕ

σκυροδέματος με Στατιστικό Έλεγχο Ακραίων Τιμών
Στη παρούσα ενότητα αναπτύσσεται μια αριθμητική εφαρμογή της μεθόδου SCoRe
για την αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας ενός κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος
C20/25, με μέγεθος ακμής 150mm. Στην επιφάνεια του δοκιμίου έχει προσαρμοστεί
ένα PZT τύπου PIC 151 (Πίνακας 2.1), με τη χρήση μιας εποξικής κόλλας δύο
συστατικών, υψηλής δυσκαμψίας και διατμητικής αντοχής περίπου ίσης με 20Mpa
(3000psi), (Permatex Inc, 2011).
Προκειμένου να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος της προσομοίωσης, αξιοποιείται
η συμμετρία που εμφανίζουν δοκίμιο και επίθεμα PZT (Συμμετρία ¼), σε επίπεδα
κάθετα στο επίπεδο του πιεζοηλεκτρικού επιθέματος (Σχήμα 3.22). Για τη
διακριτοποίηση του Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος, χρησιμοποιείται ένα πλέγμα
από 6495 τετραεδρικά ισοπαραμετρικά στοιχεία στερεού σώματος (Σχήμα 3.16), η
διάταξη των οποίων πυκνώνει στις κοντινές περιοχές του ενσωματωμένου επιθέματος
PZT. Η μαθηματική έκφραση της γεωμετρικής συμμετρίας, διατυπώνεται με την
εφαρμογή συνοριακών συνθηκών μηχανικής συμμετρίας, οι οποίες περιορίζουν τις
μετατοπίσεις του δοκιμίου, του στρώματος εποξικής κόλλας (πάχους 1mm) και του
PZT, σε διευθύνσεις κάθετες στα επίπεδα συμμετρίας.
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Σχή
ήμα 3.22: Προσομοίωση
Π
η ενός Ηλεκττρο-Μηχανικ
κού Συστήμα
ατος δοκιμίουυ σκυροδέμα
ατος
με τηνν μέθοδο τωνν πεπερασμέννων στοιχείω
ων (Όλες οι διαστάσεις
δ
σσε mm).

Το PZT διιεγείρεται σε
σ μηχανικήή ταλάντωσ
ση με την εφαρμογή
ε
εενός αρμοννικού
ηλεκκτρικού δυυναμικού σττην άνω ελλεύθερη επιφάνεια του
υ και γείωσσης στην κάτω
κ
επιφ
φάνεια που βρίσκεται σε επαφή μ
με την κόλλλα. Το πρόβ
βλημα επιλύύεται στο πεδίο
π
της συχνότητα
ας (Εξίσωση
η 3.55-3.56)) για ένα εύρος συχνο
οτήτων μετααξύ 50 και 300
kHzz. Το σκυρόόδεμα και η εποξική κκόλλα προσ
σομοιώνονται ως γραμμμικά ελασττικά,
ομοογενή και ισότροπα υλ
λικά και οοι μηχανικέές τους ιδιό
ότητες παρααθέτονται στον
σ
Πίνακα 3.5.
κές ιδιότηττες του σκυ
κυροδέματοςς προσδιορ
ρίστηκαν πεειραματικά στο
Οι μηχανικ
Εργγαστήριο Εφαρμοσμέν
Ε
νης Μηχαννικής (AM
MEL, Πολυ
υτεχνείο Κ
Κρήτης) με τις
μεθόδους μονα
αξονικής θλίψης
θ
και υπερήχων. Το μέτρο
ο ελαστικόττητας, ο λόγος
Poissson και ο λόγος απόσ
σβεσης τηςς εποξικής κόλλας, λήφθηκαν με βάση τόσο
ο τις
τιμέές που έχουνν δημοσιευθεί στη διεθθνή βιβλιογγραφία όσο και με τα ππεριεχόμενα
α των
τεχννικών φυλλλαδίων το
ου σκευάσ
σματος πο
ου εφαρμό
όστηκε σττο πραγμα
ατικό
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πειρραματικό σύύστημα (Σχή
ήμα 3.22), ((Permatex Inc,
I 2011; Smith
S
et al., 1974; O’ Brien
B
et all., 2007).
Πίνα
ακας 3.5: Μη
ηχανικές Ιδιόότητες Σκυρο
οδέματος καιι εποξικής κόόλλας.
Π
Πυκνότητα
ρ
ρ(Kg/m³)

Μέτρρο
Ελαστικόότητας
ΥΕ(GP
Pa)

Λόγος
Λ
Po
oisson v

Λόγος

στής
Συντελεσ

Απόσβεσης
Α

μηχανικ
κών

ζ(%)

απωλειώ
ών n

Σκυρόδεμα

2400

30

0.2

3

0.06

Κ
Κόλλα

1800

5

0.4

0.5

0.01

Οι ηλεκτρομηχανικέςς ιδιότητες του PIC 15
51 δίνονταιι κατ’ αρχήήν περιγραφ
φικά
στονν Πίνακα 2.1
2 και σε μορφή
μ
κατασ
στατικών μητρών
μ
στονν Πίνακα B
B.1 (Παράρττημα
Β). Η καταστα
ατική συμπεεριφορά τουυ PZT περιγγράφεται μεε τη χρήση των εξισώσ
σεων
Παρραμόρφωση
ης-Φορτίου (Εξισώσειςς 2.1 και 2.4). Όλες οι
ο εργασίες προσομοίω
ωσης
και επίλυσης υλοποιούντ
υ
αι με τη χρρήση του εμπορικού
ε
λογισμικού
λ
πεπερασμέένων
στοιιχείων COM
MSOL Multtiphysic V3 .6-4.2.a (Co
omsol, 2012
2).

Σχήμα
α 3.23: Αξιοολόγηση αριθθμητικής επίλυσης.

Από την σύγκριση των αποτεελεσμάτων την αριθμ
μητικής εππίλυσης μεε τις
πειρραματικές καταγραφές
κ
ς (Σχήμα 3 .23), προκύ
ύπτει ότι η απόκριση της ΗΜΑ του
μονντέλου των πεπερασμέν
π
νων στοιχείίων προσεγγγίζει ικανοπ
ποιητικά τηνν απόκριση
η του
πρα
αγματικού ΗΜΗΣ
Η
σττην περιοχήή συχνοτήτων μεταξύ 50 και 200 kHz.. Οι
διαφ
φοροποιήσεεις που ενντοπίζονται οφείλοντα
αι κυρίως, α) στην απόκλιση που
εμφ
φανίζει σε επ
πίπεδο μικρ
ροδομής το μοντέλο ΜΠΣ
Μ
του σκ
κυροδέματοςς (ομογενέςς και
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ισόττροπο υλικόό) από το πραγματικό
π
δοκίμιο (α
ανομοιογενέές σύνθετο υυλικό), β) στην
σ
ηλεκκτρική ασττάθεια του
υ ΗΜΗΣ λλόγω της καλωδίωση
ης του PZ
ZT και γ) στις
ενδεεχόμενες αποκλίσεις
α
των μηχαννικών ιδιοτήτων προ
οσομοίωσηςς της εποξξικής
κόλλλας και σκυροδέματο
σ
ος, από τιις πραγματτικές. Η διιαδικασία σσύγκρισης των
αποοτελεσμάτωνν της ΜΠΣ με τα πειρααματικά δεδδομένα, απο
οσκοπεί στηην ταυτοποίίηση
της μεθοδολογγίας προσομ
μοίωσης εννός ΗΜΗΣ
Σ με τη ΜΠ
ΠΣ, προκειιμένου αυτή
ή να
εφα
αρμοστεί στη
ην αριθμητιική αξιολόγγηση των μεεθόδων ΜΚ
ΚΕ σκυροδέμματος.
3.5..1.

Σεενάρια βλάβης δοκιμίίου σκυροδέματος.

Τα σ
σενάρια βλάβης του δο
οκίμου που εξεταστήκαν, αποτελο
ούν τα διαφ
φορετικά σττάδια
επέκκτασης μια
ας μικρορω
ωγμής στο εσωτερικό
ό του σκυ
υροδέματος.. Η διεργασία
επέκκτασης της βλάβης δεν περιγγράφεται από
α
κάποιο
ο συγκεκριιμένο κριτήριο
θρα
αυστομηχανιικής και θεω
ωρείται τυχχαία. Διατυπ
πώθηκαν τρ
ρία διαφορεττικά σενάριια τα
οποοία απεικονίίζονται στο Σχήμα 3.244.

Σχήμα 3.24
4: Σενάρια Β
Βλάβης. (Όλεες οι διαστάσ
σεις σε mm).

Η μεθοδολλογία προσομοίωσης εείναι ακριβώς η ίδια με
μ αυτή ποου περιγράφ
φηκε
παρραπάνω για το δομικά άρτιο δοκίίμιο. Στα Σχήματα 3.25-3.27 παρρουσιάζοντα
αι τα
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φάσ
σματα απόκ
κρισης της Ηλεκτρο-Μ
Η
Μηχανικής Αγωγιμότητ
Α
τας (ΗΜΑ)), της Ηλεκ
κτροΜηχχανικής Εμ
μπέδησης (Η
ΗΜΕ) και τηης Μηχανικ
κής Εμπέδησ
σης (DMI) ττου δοκιμίο
ου, η
οποοία προσδιοορίζεται από
ό το φάσμαα απόκριση
ης της ΗΜΑ
Α, με βάσηη τις Εξισώ
ώσεις
(3.11)-(3.3), για
α τα τρία διαφορετικά
δ
ά σενάρια βλάβης
β
(DM
MGI-III), ααλλά και για
α το
δομ
μικά άρτιο δοκίμιο
δ
(UN
NDamaged S
State).

Σχχήμα 3.25: Φασματική
Φ
Απόκριση
Α
ΗΜ
ΜΑ μοντέλου
υ ΜΠΣ για τα τρία διαφοορετικά σενά
άρια
βλάβης.

Σχχήμα 3.26: Φασματική
Φ
Απόκριση
Α
ΗΜ
ΜΕ μοντέλου
υ ΜΠΣ για τα τρία διαφοορετικά σενά
άρια
βλάβης.
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Σχχήμα 3.27: Φασματική
Φ
Απόκριση
Α
DM
MI δοκιμίου μοντέλου ΜΠΣ για τα τρρία διαφορεττικά
σεενάρια βλάβη
ης.

Με βάση τα παραπ
πάνω αποττελέσματα επιλέγεταιι η μέθοδδος SCoRee να
εφα
αρμοστεί για
α δύο διαφο
ορετικές περριπτώσεις ανάλυσης,
α
με
μ τη πρώτηη να υλοποιεείται
στο πεδίο της ηλεκτρικής
η
απόκρισηςς, λαμβάνονντας υπόψη ως RSSmeass το πραγμα
ατικό
μέρος της ΗΜ
ΜΕ (Ζ3meas) και τη δδεύτερη σττο πεδίο τη
ης μηχανικκής απόκριισης,
m
λαμ
μβάνοντας υπόψη
υ
ως RSSmeas το πρραγματικό μέρος
μ
της DMI
D του δοοκιμίου (ΖStmeas
).

Η α
αξιολόγηση των φασμ
μάτων απόκκρισης, επιικεντρώνετα
αι στο εύροος συχνοτή
ήτων
μετα
αξύ 65 κα
αι 185 kH
Hz, καθώς στη συγκ
κριμένη πεεριοχή παρρατηρούντα
αι οι
εντοονότερες μεεταβολές μεεταξύ των διιαφορετικώ
ών σεναρίωνν βλάβης (Σ
Σχήμα 3.28).

Σχχήμα 3.28: Φασματική
Φ
Απόκριση
Α
ΗΜ
ΜΕ μοντέλου
υ ΜΠΣ για τα τρία διαφοορετικά σενά
άρια
βλάβης σε εύροος συχνοτήτω
ων 65-185 kHz.
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αιο 3.

Συ
υναρτήσειςς μεταφορά
άς του ακέρ
ραιου συστή
ήματος

Η ππροσέγγιση της συναρττήσεως μετταφοράς RS
SSest για τηνν περίπτωσηη της ανάλυ
υσης
στο πεδίο της ηλεκτρικήςς απόκριση ς γίνεται με
μ την προσ
σομοίωση τη
της Ζ3meas με
μ τη
χρήση των ρη
ητών πολυω
ωνυμικών σ
συναρτήσεω
ων της μετα
αβλητής Laaplace(Εξίσ
σωση
3.200) και της συναρτήσεω
σ
ως ELiS τουυ εμπορικού
ύ πακέτου FDIdent
F
(Σχχήμα 3.29.α
α και
Πίνακας 3.6). Αντίστοιχα
α η προσέγγγιση της συ
υναρτήσεως μεταφοράςς στο πεδίο
ο της
μηχχανικής απόόκρισης επιττυγχάνεται με την εφα
αρμογή της μεθόδου M
MIS (Εξισώ
ώσεις
3.355-3.36) για τη προσομο
οίωση της ααπόκρισης της
τ DMI το
ου δοκιμίουυ, ΖStmeas (Σχχήμα
3.299.β και Πίνα
ακας 3.7).

α)

β)
Σ
Σχήμα 3.29: Προσομοίωσ
ση της απόκρρισης του δο
ομικά άρτιου δοκιμίου α)) στο πεδίο τη
ης
ηλεεκτρικής απόόκρισης (ανττίσταση) και β) στο πεδίο
ο της μηχανικ
κής απόκρισσης (πραγματτικό
πέδησης).
μέρος μηηχανικής εμπ
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Πίνακας 3.6: Παράμετροι της πολυωνυμικής συνάρτησης μεταφοράς, Ζ3est (Εξίσωση 3.20)

του ΗΜΗΣ για τη περίπτωση του δομικά άρτιου δοκιμίου.
p,q

ap -1

bq-1

p,q

ap-1

bq-1

1

-5.6959E-04

9.6996E-09

12

8.7686E-66

2.4058E-69

2

7.3467E-10

-4.3761E-12

13

1.9961E-72

6.9884E-74

3

-9.8587E-15

6.6857E-18

14

1.1343E-77

1.0214E-80

4

2.0716E-20

-7.5790E-23

15

2.6328E-84

8.9534E-86

5

-6.4850E-26

1.7762E-28

16

8.9207E-90

1.3244E-92

6

2.2447E-31

-5.0416E-34

17

1.7798E-96

6.9801E-98

7

-1.9175E-37

1.8693E-39

18

3.8917E-102 7.9549E-105

8

1.2715E-42

-1.5653E-45

19

5.7855E-109 3.0206E-110

9

-1.5132E-49

1.0392E-50

20

7.2082E-115 1.8671E-117

10

4.2420E-54

-1.7842E-57

21

6.3855E-122 5.5517E-123

11

6.1323E-61

3.4190E-62

Πίνακας 3.7: Παράμετροι του μοντέλου MISZstest(Εξίσωση 3.35) που περιγράφει την

απόκριση της DMI του δομικά άρτια δοκιμίου.

3.5.3.

M freq0,j(kHz) Ajeff(mm2) Hjeff(mm)

Qjst

1

70.14

0.27

16.22

9.45

2

87.64

0.78

12.41

4.42

3

104.75

0.22

10.84

11.72

4

117.29

0.56

9.64

6.61

5

132.26

0.19

8.58

10.82

6

145.33

0.07

7.87

17.30

7

156.39

0.39

7.13

5.61

Στατιστικός έλεγχος υπολοίπων

Με βάση τις RSSest υπολογίζονται τα Κανονικοποιημένα Υπόλοιπα Αναφοράς, RDR
(Reference Detrended Residuals), (Εξίσωση 3.58), για τις δύο περιπτώσεις εφαρμογής
της μεθόδου SCoRe. Από τη στατιστική ανάλυση των RDR και τον υπολογισμό της
Αθροιστικής Πυκνότητας Πιθανότητας (Σχήμα 3.30, Σημειακή καμπύλη κύκλων)
προσδιορίζονται οι παράμετροι της κανονικής κατανομής και της κατανομής GEV.
Από το Σχήμα 3.30 γίνεται ξεκάθαρο ότι η CDF της GEV έχει μεγαλύτερη ικανότητα
προσαρμογής στην αριθμητική καμπύλη της Αθροιστικής Πυκνότητας Πιθανότητας
(ΑΠΠ) σε σχέση με εκείνη της κανονικής κατανομής. Αυτό οφείλεται στην επιπλέον
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παρράμετρο μορρφής ξ που
υ ενσωματώ
ώνεται στηνν αναλυτική
ή της έκφρααση (Εξισώ
ώσεις
3.622), σε σχέσ
ση με τη κανονική
κ
καατανομή η οποία περιιγράφεται μμόνον από δύο
παρραμέτρους (Ε
Εξίσωση 3.60, mχ και s χ).

α)

β)
Σχήμα 3.300: Προσαρμο
ογή θεωρητικκών CDF στη
ην αριθμητικ
κή AΠΠ των RSR, για τιςς
e
περιπτώ
ώσεις όπου αα) RSSest=Z3esst και β) RSSest
=ZStest.

Με βάση τις CDF της κανοονικής καττανομής κα
αι της καττανομής GEV,
G
προοσδιορίζοντα
αι τα όρια εμπιστοσύν
ε
νης των RD
DR, Lrod (Κά
άτω όριο) κκαι Urod (Π
Πάνω
όριοο), από τις Εξισώσεις (3.59) για ββεβαιότητεςς Plow=0.005 ή 0.5% κκαι Pup=0.995 ή
99.55%. Παρά
άλληλα μεε την διααδικασία στατιστικής
σ
ς ανάλυσηης των RDR,
R
υποολογίζονται τα Κανονικ
κοποιημέναα Υπόλοιπα, DR (Detreended Residduals), με βάση
β
την Εξίσωση 3.57, τις εκτιμώμενεες RSSest (Ηλεκτρική
(
και Μηχχανική) καιι τις
αντίίστοιχες CSSSDs, όπου για τη συγγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται όότι Ds=[DM
MGI,
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DM
MGII, DMG
GIII]. Με βά
άση τα προοσδιοριζόμεενα όρια εμ
μπιστοσύνηης θέτονται υπό
στα
ατιστικό έλεεγχο οι DR
R της κάθεε περίπτωσ
σης βλάβης και προσδδιορίζεται α)
α ο
D που βρίσκονται εκτ
κτός ορίων εμπιστοσύν
ε
νης ή στατισ
ιστικού ελέγγχου
αριθθμός των DR
και β) οι περιοοχές συχνο
οτήτων που επηρεάζοννται περισσ
σότερο από την εκδήλ
λωση
βλά
άβης (Σχήμα
α 3.31).

α)

β)
Σχή
ήμα 3.31: Σττατιστικός έλ
λεγχος των D
DR για τις περ
ριπτώσεις όπ
που α) RSSestt=Z3est (απόκ
κριση
ΗΜΕ) καιι β) RSSest=Z
ZStest (Απόκριση DMI του δοκιμίου).

Από το Σχήμα 3.31 παρατηρείίται ότι όλλες οι περιπ
πτώσεις βλλάβης επιδρ
ρούν
σημ
μαντικά στα
α φάσματα απόκρισηςς στη περιο
οχή συχνοτή
ήτων μεταξξύ 115 και 135
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kHzz, δίνοντας υψηλές ακ
κραίες τιμέςς και θέτονντας αρκετά
ά DR σε κκάθε περίπττωση
εκτόός ελέγχου. Το ίδιο επ
πίσης συμβααίνει και στη περιοχή συχνοτήτων
σ
ν που βρίσκ
κεται
κονττά στα 65 kHz.
k
Διαπισ
στώνεται όμ
μως ότι το σενάριο βλάβης DMG ΙΙΙΙ (Σχήμα 3.24)
3
αν κκαι δίνει γεενικώς χαμη
ηλότερες ακκραίες τιμέές από το σενάριο DM
MG II (ηπιόττερη
βλά
άβη), εντούττοις είναι το
ο μόνο που δδίνει σημανντικού μεγέθ
θους ακραίεες τιμές καιι στη
περιιοχή συχνοοτήτων μετα
αξύ 65 και 110 kHz. Επιπλέον στη
σ συγκεκκριμένη περ
ριοχή
εμφ
φανίζεται κα
αι σημαντικ
κή ποιοτικήή διαφοροπο
οίηση της μορφής
μ
τωνν φασμάτωνν με
μετα
ακινήσεις κορυφών
κ
κα
αι δημιουργίία νέων ανά
άλογα με τη κάθε περίππτωση βλάβ
βης.
3.5..4.

Αξξιολόγηση δομικής α
ακεραιότηττας με το στατιστικκό έλεγχο των
υπ
πολοίπων των συναρτή
ήσεων μετα
αφοράς

Ηα
αρχική αξιολόγηση τηςς δομικής αακεραιότητα
ας του δοκιμίου, ανάλοογα με τη κάθε
κ
περίίπτωση βλάβης, γίνεττε με τη χχρήση του δείκτη RM
MSD. Ο δδείκτης RM
MSD
υποολογίζεται για
γ τα πραγμ
ματικά μέρηη των φασμ
μάτων απόκρισης της Η
ΗΜΑ, της ΗΜΕ
Η
και της DMI τοου δοκιμίου
υ.

Σχή
ήμα 3.32: Αξξιολόγηση βλ
λαβών με τη χρήση του RMSD
R
σε εύρος συχνοτήήτων 65-185 kHz.

Από το Σχχήμα 3.32 διαπιστώνετ
δ
ται ότι ο δεείκτης RMS
SD ανιχνεύ ει τη βλάβη
η σε
κάθθε περίπτωσ
ση, δίνοντας τιμές πουυ κυμαίνοντται μεταξύ 2 και 5% ανάλογα με
μ τη
περίίπτωση βλά
άβης. Επιπ
πλέον παραατηρείται ότι το πλέο
ον ευαίσθηττο φάσμα στις
μετα
αβολές της δυσκαμψία
ας του δοκκιμίου είναιι το πραγμα
ατικό μέροςς της DMI του
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δοκκιμίου. Ωσττόσο όπως αναφέρθηκκε και στηνν Ενότητα 3.4, ο δείκκτης RMSD
D δε
προοσφέρει μια
α ασφαλή αξιολόγηση
α
της δομική
ής ακεραιόττητας του δδοκιμίου κα
αθώς
δεν συνοδεύετα
αι από κάπο
οιο αριθμητιικό όριο αννίχνευσης βλ
λάβης.

α)

β)
Σ
Σχήμα 3.33: Αξιολόγηση
Α
βλαβών με ββάση το μέγεεθος Νout, σε εύρος συχνοοτήτων 65-185
e
kH
Hz, για τις περιπτώσεις όόπου α) RSSest
=Z3est και β)
β RSSest=ZStteest.

Αντίθετα με
μ το RMS
SD η μέθοοδος SCoRee αφενός μεν
μ εντοπίζζει την ύπα
αρξη
μηχχανικών βλλαβών τόσο στη περρίπτωση που ως RS
SSmeas χρησσιμοποιείταιι το
πρα
αγματικό μέέρος της ΗΜΕ
Η
όσο κκαι στη πεερίπτωση που ως RSSSmeasορίζετα
αι το
πρα
αγματικό μέέρος της DMI
D
του δοοκιμίου. Επ
πιπλέον ο αριθμός τω
ων τιμών εκτός
ελέγγχου Νout γιια της περιπ
πτώσεις ύπααρξης βλάβ
βης εκτοξεύ
ύεται από 100 έως 20 φορές
πάννω από το Νout που αναφ
φέρεται στοο δομικά «υ
υγιές» δοκίμ
μιο (Σχήμα 33.33).
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Στα πλεονεεκτήματα της
τ μεθόδουυ SCoRe συ
υγκαταλέγεεται το γεγοονός ότι απ
πό τα
διαγγράμματα στατιστικού
σ
ύ ελέγχου τ ων DR (Σχχήμα 2.31) δύναται ναα προσδιοριιστεί
και η περιοχή των συχνοττήτων με ττις μεγαλύτεερες ποιοτικ
κές αλλαγέές στα φάσμ
ματα
απόόκρισης. Έτσ
σι εάν υπολ
λογιστεί ο ααριθμός τωνν DR που βρ
ρίσκονται εεκτός των ορ
ρίων
στο εύρος συχχνοτήτων 65-110 kHz (Σχήμα 2.34), διαπισ
στώνεται όττι όσο η βλ
λάβη
κό του δοκκιμίου όλο και
κ περισσό
ότερες τιμέές ξεπερνάννε τα
επεκκτείνεται σττο εσωτερικ
όρια
α εμπιστοσύύνης των RD
DR.

α)

β)
Σ
Σχήμα 3.34: Αξιολόγηση
Α
βλαβών με ββάση το μέγεεθος Νout, σε εύρος συχνοοτήτων 65-110
e
kH
Hz, για τις περιπτώσεις όόπου α) RSSest
=Z3est και β)
β RSSest=ZStteest.
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Κεφάλαιο 4
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ασύρματου
Συστήματος Καταγραφής ΗΜΕ για τον ΜΚΕ
Κατασκευών από Σκυρόδεμα

4.1.

Εισαγωγή

Ο αποτελεσματικός έλεγχος της ασφάλειας των κατασκευών μεγάλης κλίμακας από
σκυρόδεμα, απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση των δομικών τους χαρακτηριστικών
από τα πρώτα στάδια δόμησης έως και το σύνολο του χρόνου ζωής τους. Το γεγονός
αυτό συνεπάγεται ότι μια διαδικασία ολικού ελέγχου είναι απαραίτητο να ικανοποιεί
τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
α)

Καταγραφή των μεγεθών παρακολούθησης στο χώρο του δομικού
συστήματος (In Situ Control) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

β)

Αξιοποίηση μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου για την αποφυγή λήψης
δοκιμίων υλικού από υφιστάμενες κατασκευές.

γ)

Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης των συσκευών παρακολούθησης και εν
γένει του συνόλου του εξοπλισμού στο υπό παρακολούθηση δομικό σύστημα
από τα πρώτα στάδια δόμησης.

δ)

Προσβασιμότητα στα δυσπρόσιτα λόγω γεωμετρίας μέρη της κατασκευής
(Κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, θεμελίωση, διεπιφάνειες σκυροδέματοςράβδων οπλισμού, κ.α.).
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Κεφάλαιο 4.

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης μετρήσεων των μεγεθών
παρατήρησης,

αποθήκευσης

των

δεδομένων

και

δυνατότητας

απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτά, για μετα-επεξεργασία και αξιολόγηση.
στ)

Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης
να δικαιολογείται από την αποτελεσματικότητα τους στην διαχείριση της
ασφάλειας λειτουργίας της κατασκευής και την έγκαιρη συντήρηση της.
Με γνώμονα τα σημεία που παρατέθηκαν παραπάνω, στo πλαίσιo της παρούσας

διατριβής αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μη καταστροφικού ελέγχου
(ΜΚΕ) το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των πιεζοηλεκτρικών υλικών και πιο
συγκεκριμένα των PZT και διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Providakis and
Liarakos, 2011; 2014; Liarakos and Providakis, 2013):


Μια ή περισσότερες κατάλληλα σχεδιασμένες αυτό-αισθητήριες συσκευές
(Α/Δ: Αισθητήρες/Διεγέρτες) με βάση το PZT PIC 151 (Πίνακας 2.1), οι
οποίες δίνουν τη δυνατότητα εμφύτευσης στη μάζα του σκυροδέματος από τα
πρώτα στάδια της δόμησης, όπου το σκυρόδεμα βρίσκεται στη ρευστή φάση,
λειτουργώντας ως «ευφυή» αδρανή υλικά (SMA: Smart Aggregates)
(Providakis and Liarakos, 2010). Το μέγεθος των συγκεκριμένων αισθητήρων
είναι τέτοιο που επιτρέπει τη τοποθέτηση τους σε δυσπρόσιτα λόγω
γεωμετρίας σημεία της κατασκευής. Επιπλέον το σχετικά χαμηλό κόστος
παρασκευής τους δικαιολογεί την μόνιμη εγκατάσταση στο χώρο του υπό
παρακολούθηση δομικού συστήματος.



Τυπωμένα κυκλώματα (Printed Circuit Board- PCB) για τη μέτρηση και την
καταγραφή της απόκρισης της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) στο
πεδίο της συχνότητας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το PCB
AD5933 EB (Evaluation Board) της Analog Devices (Analog Devices, 20052007b) το οποίο φέρει το ολοκληρωμένο κύκλωμα (Integrated Circuit)
μέτρησης της ΗΜΕ, AD5933 (Analog Devices, 2005-2007a). Η επιλογή του
AD5933 EB έγινε με γνώμονα αφενός μεν το μικρό και διαχειρίσιμο μέγεθος
του (100 x 75 mm) και αφετέρου δε το χαμηλό κόστος που έχει σε σχέση με
τα ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης της ΗΜΕ (ELIΑ, βλ. Ενότητα 2.4).



Ασύρματη διασύνδεση μεταξύ των AD5933 EB και μιας κεντρικής μονάδας
Η/Υ (Client Computer-CliC) για την διαχείριση του δικτύου παρακολούθησης
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των εμφυτευμένων SMA και τη καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων
ΗΜΕ.


Βάση δεδομένων για τη καταχώριση των καταγραφόμενων φασμάτων
απόκρισης της ΗΜΕ με τη μορφή διακεκριμένων εγγραφών οι οποίες
ορίζονται με βάση το χρόνο και την ημερομηνία λήψης μετρήσεων. Η βάση
δεδομένων είναι αποθηκευμένη σε κάποιο H/Y με λειτουργία εξυπηρετητή
(Server Computer- SerCo) ο οποίος δέχεται δεδομένα από τον CliC μέσω
τοπικού δικτύου (LAN) ή διαδικτύου (Internet). O σχεδιασμός της
συγκεκριμένης βάσης αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο στο ΜΚΕ των
δομικών συστημάτων, καθώς δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης
πρόσβασης, προσπέλασης και ανάκτησης των δεδομένων ΗΜΕ, από
οποιαδήποτε χρήστη (User Computer- UC) που απλά διαθέτει μια τοπική ή
διαδικτυακή σύνδεση.
Συστήματα μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών με τη χρήση PZT, τα οποία

ενσωματώνουν κάποια χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τα παραπάνω, έχω δημοσιευτεί
από τους Annamdas and Radhika (2013), Lynch and Loh (2006), Park et al. (2007),
Park et al. (2008) και Mascarenas et al. (2007). Η πρωτοτυπία του συστήματος που
προτείνεται στη παρούσα διατριβή, εντοπίζεται στο γεγονός ότι είναι το πρώτο
ολοκληρωμένο ασύρματο σύστημα, αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης, το οποίο επιδεικνύει ταυτόχρονα
την ικανότητα καταχώρισης των μετρήσεων σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη βάση
δεδομένων, καθώς και απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου στα δεδομένα.
Οι δυνατότητες αυτές συνεισφέρουν σημαντικά στην απευθείας μετα-επεξεργασία
των μετρήσεων Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης με το λογισμικό MATLAB, μέσω
της διασύνδεσης του με το περιβάλλον της MySQL (Providakis and Liarakos, 2014;
Liarakos and Providakis, 2013).

4.2.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη «Ευφυών» Αδρανών

Η ιδέα ανάπτυξης των «ευφυών» αδρανών προέκυψε καταρχήν από την ανάγκη
παρακολούθησης των φυσικών διεργασιών της ενυδάτωσης της τσιμεντόπαστας και
της ανάπτυξης της αντοχής του πρώιμου σκυροδέματος (Song et al., 2008). Η
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διεργασία ενυδάτωσης της τσιμεντόπαστας, δηλαδή της χημικής αντίδρασης του
νερού με το τσιμεντοκονίαμα, αποτελεί μια παράμετρο μείζονος σημασίας σε σχέση
με τις τελικές αντοχές και τις μηχανικές ιδιότητες που θα αναπτύξει το σκυρόδεμα.
Πιο συγκεκριμένα, η τελική θλιπτική αντοχή ή το μέτρο ελαστικότητας ενός δομικού
στοιχείου από σκυρόδεμα, επηρεάζεται καθοριστικά από το πόσο ολοκληρωμένη θα
είναι η διαδικασία ενυδάτωσης του τσιμέντου (Barroca et al., 2013; Mehta and
Monteiro, 2009; Ye et al., 2004).
Ο χρόνος εξέλιξης του φαινομένου ξεκινάει από τη στιγμή που τσιμέντο θα έρθει
σε επαφή με το νερό και θεωρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ότι έχει
ολοκληρωθεί 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση (Bamfort et al., 2008). Πρακτικά
εφόσον οι κανόνες σκυροδέτησης και συντήρησης (διαβροχή δομικών στοιχείωνδιατήρηση υγρασίας) τηρηθούν, σε 7 ημέρες από τη σκυροδέτηση το μεγαλύτερο
τμήμα της ενυδάτωσης έχει ολοκληρωθεί (Mehta and Monteiro, 2009). Ένα από τα
πιο ενδιαφέροντα για παρατήρηση στάδια της διεργασίας ενυδάτωσης, λαμβάνει
χώρα σε χρόνο μεταξύ 3 και 48 ωρών από τη σκυροδέτηση, χρονική περίοδο κατά
την οποία το σκυρόδεμα βρίσκεται μεταξύ της ρευστής-ιξώδους (<20 ώρες) και της
υδαρής και εύθραυστης φάσης (20-48 ώρες). Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
συντελείται

η

εντονότερη

φάση

της

ενυδάτωσης

των

συστατικών

του

τσιμεντοκονιάματος, η οποία συνδέεται με τη δημιουργία των ένυδρων κρυστάλλων
της τσιμεντόπαστας.
Η δημιουργία των κρυστάλλων σηματοδοτεί την έναρξη της εμφάνισης
μηχανικής συνοχής στη μάζα του πρώιμου σκυροδέματος. Η ρευστή φυσική
κατάσταση του σκυροδέματος τις πρώτες ώρες μετά τη σκυροδέτηση, καθιστά
πρακτικά αδύνατη τη τοποθέτηση των επιθεμάτων PZT στην επιφάνεια του, καθώς η
υγρασία δύναται να καταστρέψει τόσο τα επιθέματα όσο και τα ηλεκτρόδια (βλ.
Ενότητα 2.4). Επιπλέον λόγω της ευθραυστότητας που εμφανίζουν πολλά επιθέματα
PZT (κεραμικά υλικά με πάχος <1 mm) και των συνθηκών έντονης μηχανικής
καταπόνησης που διαμορφώνονται κατά τη σκυροδέτηση, η απλή αδιαβροχοποίηση
τους κρίνετε ανεπαρκής για την ασφαλή εμφύτευση τους στη μάζα του
σκυροδέματος.
Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στο σχεδιασμό κατάλληλα διαμορφωμένων αυτόαισθητήριων συσκευών οι οποίες φέρουν στο εσωτερικό τους το PZT, παρέχοντας
του προστασία τόσο από το έντονα διαβρωτικό περιβάλλον της τσιμεντόπαστας, όσο
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και από τα ισχυυρά μηχανικ
κά φορτία ππου δύναταιι να δεχθεί κατά
κ
την εννσωμάτωση
η του
στη μάζα του σκυροδέμα
ατος. Οι σ
συγκεκριμέννες συσκευές ονομάσττηκαν «ευφ
φυή»
αδρρανή (SMA:: Smart Agg
gregates) κααθώς τοποθθετούνται σττο εσωτερικκό των δομιικών
στοιιχείων και αναπόφευκτ
α
τα λειτουργγούν ως τμήμα της μικρ
ροδομής τουυς.
Όλα τα SMA απαρ
ρτίζονται υπποχρεωτικά από τρία λειτουργικά τμήματα α)) ένα
περίίβλημα ή κέέλυφος υψη
ηλής αντοχήής (SMA Casing),
C
το οποίο
ο
φέρειι στο εσωτεερικό
του το PZT, β)) το PZT μεε τα ηλεκτρρόδια του και
κ γ) μια υψηλής αντοοχής αδιάβρ
ροχή
α χρησιμοπο
οιείται τόσοο για την επικόλληση
ε
του PZT σστο περίβλημα,
κόλλλα η οποία
όσοο και για τη
ην αδιαβροχχοποίηση τοου PZT κα
αι του περιβ
βλήματος. H κόλλα κα
αι το
υλικκό του περιιβλήματος είναι
ε
απαρααίτητο να έχχουν δυσκαμψία παραππλήσια με αυτή
α
του σκυροδέμ
ματος έτσι ώστε να αποφεύγεεται πρώτον, η δημιιουργία εστιών
μηχχανικής ανοομοιογένειαςς και ανισοοτροπίας σττο εσωτερικ
κό των δομμικών στοιχχείων
και δεύτερον, να διασφα
αλίζεται η ααπαραίτητη
η μηχανική αγωγιμότηητα μεταξύ του
SMA
A και τουυ σκυροδέμ
ματος. Ως μηχανική αγωγιμότη
ητα μεταξύύ δύο στερ
ρεών
σωμ
μάτων, ορίζζεται η ικαννότητα να διαβιβάζετα
αι η μηχανιική ενέργειια με τη μο
ορφή
κυμ
μάτων από το ένα σώ
ώμα στο άλλλο, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες λόγω
λ
απόόσβεσης τωνν υλικών (Providakis, L
Liarakos an
nd Kampianaakis, 2013)..

Σχήμα 4.11: «Ευφυές» Αδρανές CB
BSA. Γεωμεττρία (όλες οι διαστάσεις σσε mm) και
εμφύύτευση σε δο
οκίμιο σκυροοδέματος (Prrovidakis and
d Liarakos, 22010).

Το πρώ
ώτο SMA που
π παρασκκευάστηκε στo
σ πλαίσιο
ο της παρούύσας διατριιβής,
αποοτελείται απ
πό ένα περ
ρίβλημα με βάση την τσιμεντόπα
αστα, το οπποίο φέρει στο
εσω
ωτερικό τουυ ένα αδια
αβροχοποιηημένο επίθεμα PZT τύπου PIC
C 151 με δύο
ηλεκκτρόδια (Σχχήμα 4.1). Το
Τ συγκεκρριμένο SMA
A από εδώ και
κ στο εξήςς θα αναφέρ
ρεται
ως CBSA (Cement
e
Baseed Sensor-A ctuator). Το περίβλη
ημα αποτελλείται από δύο
παρραλληλεπίπεεδες

πλάκ
κες

σκληρρυμένου
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σκυροδέτηση), τύπου TITAN CEM II/A-M 42.5 N, με αναλογίες μίξης C:W, 1.0:0.42
(C: Cement, W: Water) και διαστάσεις 50x50x25 mm. Οι δύο πλάκες τοποθετούνται
η μια πάνω από την άλλη και συγκολλούνται μεταξύ τους με τη χρήση μιας
αδιάβροχής εποξικής κόλλας δύο συστατικών υψηλής αντοχής (Sandwich Structure),
(Permatex, 2011). Το PZT αφού προσαρμοστούν σε αυτό τα ηλεκτρόδια και
επικαλυφθεί από ένα λεπτό στρώμα εποξικής κόλλας (αδιαβροχοποίηση),
τοποθετείται μεταξύ των δύο πλακών της τσιμεντόπαστας (Σχήμα 4.1).
Το CBSA δοκιμάστηκε αρχικά στη παρακολούθηση της ενυδάτωσης και της
ανάπτυξης της δυσκαμψίας ενός κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος, κατηγορίας
C20/25, όμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές μοναξονικής θλίψης, με
μήκος ακμής 150mm. Το δοκίμιο σκυροδετήθηκε σε μια μεταλλική μήτρα (Σχήμα
4.1) και το CBSA τοποθετήθηκε στο κέντρο βάρους του. Προκειμένου να μην
υπάρξει καμία μεταβολή στις συνοριακές συνθήκες του δοκιμίου κατά τη διαδικασία
παρακολούθησης, η μήτρα διατηρήθηκε μέχρι την παρέλευση και των 28 ημερών
ωρίμανσης. Η ενυδάτωση του σκυροδέματος επιτεύχθηκε με τη διαρκή διαβροχή της
άνω επιφάνειας του δοκιμίου και τη τοποθέτηση βρεγμένης λινάτσας.
Η παρακολούθηση της ωρίμανσης του σκυροδέματος έγινε με την εφαρμογή της
μεθόδου ΗΜΕ (βλ. Ενότητα 3.1). Η καταγραφή της φασματικής απόκρισης της
ηλεκτρικής αντίστασης R3, ξεκίνησε 3 ώρες μετά τη σκυροδέτηση και ολοκληρώθηκε
μετά από 28 ημέρες. Για τη καταγραφή της ΗΜΕ χρησιμοποιήθηκε o αναλυτής
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ELIA) QuadTech 7600, οποίος παρέχει 99.95% ακρίβεια
στη μέτρηση οποιουδήποτε ηλεκτρικού στοιχείου ή RLC κυκλώματος (Σχήμα 4.2),
(QuadTech, 2002).
Η απόκριση της ΗΜΕ καταγράφηκε σε ένα εύρος συχνοτήτων μεταξύ 50 και 200
kHz, προκειμένου να είναι δυνατό να ανιχνευθούν οι μεταβολές της δυσκαμψίας τόσο
σε επίπεδο μικροδομής όσο και σε επίπεδο δοκιμίου (βλ. Ενότητες 2.4 και 3.1). Στο
Σχήμα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης του
σκυροδέματος σε επιλεγμένες χρονικές στιγμές (ηλικία σκυροδέματος) από τη
σκυροδέτηση του δοκιμίου.
Η αξιολόγηση της μεταβολής των φασμάτων απόκρισης της αντίστασης R3
(πραγματικό μέρος ΗΜΕ) έγινε με τη χρήση των στατιστικών δεικτών βλάβης,
RMSD και MAPD. Ως Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή Αναφοράς, RSS (Εξισώσεις
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3.4 και 3.5), λή
ήφθηκε η απόκριση
α
τοου Ηλεκτρο
ο-Μηχανικού Συστήματτος στις 3 ώρες
ώ
μετά
ά τη σκυροδδέτηση του δοκιμίου.

α)

β)

γ)
Σχήμα 4.2: Παρακολούθηση της ενυυδάτωσης κα
αι της ανάπτυ
υξης της δυσσκαμψίας του
υ
σκκυροδέματοςς με τη μέθοδο ΗΜΕ καιι τη χρήση εννός CBSA. α)
α Πειραματιική διάταξη. β)
Φάσμα Αντίστασης
Α
R3 (Ohm). γ) Εξέλιξη στα
ατιστικών δειικτών RMSD
D, MAPD.
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Από τα διαγράμματα των δεικτώ
ών μεταβολλής διαπισττώνεται ότιι τις πρώτες 48
ώρεες, τα φά
άσματα απόκρισης ττης ΗΜΕ, μεταβάλλ
λονται με γοργό ρυ
υθμό
αντιικατοπτρίζοοντας την ανάπτυξη της δυσκα
αμψίας του
υ σκυροδέμματος κατά
ά τη
μετά
άβαση του υλικού από
ό τη ημίρρεευστη στη στερεά
σ
φάσ
ση. Από τιςς 48 ώρες μέχρι
μ
και τις 312 ώρεες (13 ημέρες), η μεταββολή των φα
ασμάτων είίναι πιο ομααλή, ενώ από τις
μ
οι τιμέςς των δεικτώ
ών σταθερο
οποιούνται γύρω
γ
από μι
μια τιμή.
3122 ώρες και μετά

Σχήμα 4.3: Πειρ
ραματική καμμπύλη ανάπττυξης αντοχή
ής σκυροδέμματος.

Κατά τη παρασκευή
π
του δοκιμ
μίου σκυροδέματος μεε το εμφυττευμένο CB
BSA,
ηκαν άλλα 7 δοκίμια ιδδίας σύστασης, τα οπο
οία χρησιμοοποιήθηκανν για
παρρασκευάστη
τον πειραματικ
κό προσδιορ
ρισμό με δοκκιμές αξονιικής θλίψηςς, της αντοχή
χής του πρώιμου
σει της ηλλικίας του.. Στο Σχή
ήμα 4.3 ααπεικονίζετα
αι η
σκυυροδέματος συναρτήσ
πειρραματικώς προσδιοριζόμενη αντοοχή σε αξο
ονική θλίψη
η, συναρτήσσει της ηλιικίας
τωνν δοκιμίων. Τα δοκίμια
α υποβλήθηκκαν στις δο
οκιμές για ηλικίες σκυρροδέματος, 1, 2,
3, 44, 7, 15 και 28
2 ημερών. Από τη συυνδυασμένη παρατήρησ
ση των Σχημμάτων 4.2.γγ και
4.3, διαπιστώννεται ότι τα δύο γραφήήματα έχου
υν παραπλήσια μορφή.. Η διαπίσττωση
ή οδηγεί στο
σ συμπέρασμα ότι ττο CBSA αποτελεί
α
έννα αξιόπισττο SMA κα
αθώς
αυτή
επιττυγχάνει να
α αποτυπώσ
σει ρεαλισττικά τη μετταβολή που
υ συντελείτται στα δομικά
χαρακτηριστικά ενός δοκιιμίου πρώιμ
μου σκυροδδέματος καττά τη διαδικκασία ωρίμα
ασης
του.
τη πετυχημ
μένη δοκιμή
ή ΜΚΕ μμε τους CB
BSA
Μέχρι να υλοποιηθεεί η πρώτη
α
απο
οτυχημένες προσπάθειιες. Σε όλεςς τις δοκιμέςς που έγινα
αν το
προοηγήθηκαν αρκετές
SMA
A παρασκεευάστηκε επ
πιτυχώς, εμ
μφυτεύτηκε σωστά στη
η μάζα του σκυροδέμα
ατος,
αλλλά σε αρκετές περιπτώσ
σεις (5 στιςς 10) μετά τις
τ πρώτες 24
2 ώρες το SMA έπαυ
υε να
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λειτουργεί κανονικά. Η δυσλειτουργία του CBSA ανιχνευόταν σε κάθε περίπτωση
στα φάσματα απόκρισης της ΗΜΕ, τα οποία είτε λάμβαναν πολύ υψηλές τιμές
(MOhm), είτε αρνητικές τιμές για την ηλεκτρική αντίσταση (Resistance).
Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν στη διαπίστωση ότι το CBSA μειονεκτεί
σημαντικά στο πεδίο της συντήρησης και επιθεώρησης της λειτουργίας του. Από τη
στιγμή που θα εμφυτευθεί στη μάζα του σκυροδέματος η πρόσβαση στον αυτόαισθητήριο πυρήνα του, το PZT, είναι αδύνατη. Αυτό καθιστά τη διαδικασία
εγκατάστασης

ενός

δικτύου

παρακολούθησης

αρκετά

αβέβαιη

διότι

δεν

διασφαλίζεται η σίγουρη λειτουργία των SMA. Το μειονέκτημα αυτό οδήγησε στην
ανάπτυξη ενός καινοτόμου SMA, το οποίο ενσωματώνει ένα κατάλληλα σχεδιασμένο
κέλυφος από Teflon (PTFE) ως περίβλημα του PZT (Σχήμα 4.3).
Το συγκεκριμένο SMA, το οποίο από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως TBSA
(Teflon Based Sensor Actuator), προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο PZT, για
τυχόν αναγκαίες επισκευές στα ηλεκτρόδια του, αλλά και τη δυνατότητα ολικής
απομάκρυνσης από την κατασκευή. Ιδιαίτερα το τελευταίο χαρακτηριστικό
εξασφαλίζει ότι στη περίπτωση που ένα TBSA καταστραφεί, μπορεί να
αντικατασταθεί από ένα άλλο, ενώ επιπλέον μπορεί να ανακτηθεί ώστε να
επαναχρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη διαδικασία MKE.
Το TBSA όπως γράφτηκε προηγουμένως αποτελεί ένα SMA του οποίου το
περίβλημα είναι ένα κυλινδρικό σωληνοειδές κέλυφος από PTFE (Σχήμα 4.4). Στη
στέψη του φέρει ένα αποσπώμενο καπάκι το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης
στο PZT. To PZT, τύπου PIC 151 (Πίνακας 2.1), προσαρμόζεται στο εσωτερικό του
κελύφους και στον πυθμένα του, με τη χρήση μιας αδιάβροχής εποξικής κόλλας δύο
συστατικών υψηλής αντοχής (Permatex, 2011). Στη στέψη των τοιχίων του κελύφους,
τα οποία έχουν πάχος περίπου 8 mm, και κάτω από το καπάκι του TBSA,
τοποθετούνται αντιδιαμετρικά δύο χαλύβδινοι ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης,
διαμέτρου 1/8΄΄, οι οποίοι αποσκοπούν αφενός μεν στην αύξηση της μηχανικής
αγωγιμότητας του SMA και αφετέρου δε στη σταθεροποίηση του στη ρευστή μάζα
του πολύ πρώιμου σκυροδέματος. Το TBSA τοποθετείται στη μάζα του ρευστού
σκυροδέματος αμέσως μετά τη σκυροδέτηση και προσαρμόζεται κοντά στην
επιφάνεια του δομικού στοιχείου, προκειμένου το καπάκι του να είναι προσβάσιμο
στο χρήστη.
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Ένα πολύύ σημαντικ
κό σημείο στο οποίο
ο το TBSA
A υπερτερεεί του CB
BSA,
εντοοπίζεται στοο γεγονός ότι
ό επειδή ττο PZT είνα
αι προσαρμο
οσμένο στοο εσωτερικό
ό του
κελύύφους με τέτοιο τρόπο
ο ώστε η πάάνω επιφάννεια του να είναι ελεύθθερη (βλ. Τομή
Τ
στο σχήμα 4.5)), η μηχανικ
κή ενέργειαα μεταφέρετται στο εσω
ωτερικό τουυ σκυροδέματος
με ττην μορφή εγκαρσίωνν κυμάτωνν. Η συγκριιμένη ιδιότη
ητα είναι ππολύ σημανντική
καθθώς συμβαδίίζει με τις παραδοχές
π
εεφαρμογής της
τ μεθόδου
υ MIS (βλ. Ενότητα 3.3.3),
για την ταυτοπ
ποίηση του Ηλεκτρο-Μ
Η
Μηχανικού Συστήματος
Σ
ς και την πρροσομοίωση
η της
ηλεκκτρομηχανιικής του απόκρισης στοο πεδίο της συχνότητας.

Σχήμα 4.44: «Ευφυές Αδρανές
Α
ΤBS
SA. Γεωμετρ
ρία (όλες οι διαστάσεις
δ
σσε mm) και
εννσωμάτωση, σε δοκίμιο σκυροδέματο
σ
ος.

Στο Σχήμα
α 4.5, απεικ
κονίζεται η φασματική
ή απόκριση της αντίσττασης R3, τρ
ριών
πρόότυπων TBSA, τα όπ
ποια παρασ
σκευάστηκα
αν στο Ερ
ργαστήριο Εφαρμοσμ
μένης
Μηχχανικής τουυ Πολυτεχν
χνείου Κρήττης και χρησιμοποιήθ
θηκαν στο ΜΚΕ δομιικών
στοιιχείων σκυρροδέματος (Providakiss and Liaraakos, 2011; 2012; 20144; Liarakos and
Provvidakis, 2013; Providaakis, Liarakkos and Kaampianakis, 2013). Η κκαταγραφή
ή της
Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικής Εμπ
πέδησης τω
ων TBSA, έγινε με τη
η χρήση τοου συστήματος
καταγραφής ηλλεκτρικής εμπέδησης, Q
QuadTech 7600.
7
Οι εφ
φαρμογές τω
ων συγκριμέένων
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SMA
A στη παρρακολούθησ
ση της ενυυδάτωσης και
κ της ανά
άπτυξης τηης αντοχής του
πρώ
ώιμου σκυροοδέματος πα
αρουσιάζοννται αναλυτιικά στο Κεφ
φάλαιο 5.

Σχχήμα 4.5: Απ
πόκριση της ηλεκτρικής αντίστασης τριών διαφορετικών ελεύύθερων TBS
SA.

4.3.

Περιγγραφή

Ολοκληρ
ρωμένου

Ασύρμ
ματου

Συστήμα
ατος

Μέτρ
ρησης ΗΜ
ΜΕ.
Τα «ευφυή» αδρανή
α
(SM
MA), όπως αναφέρθηκ
κε και στηνν εισαγωγήή του παρό
όντος
φαλαίου, απ
ποτελούν λειτουργικόό στοιχείο ενός ολο
οκληρωμένοου ασύρμα
ατου
κεφ
συσ
στήματος ΜΚΕ
Μ
δομικώ
ών στοιχείω
ων από σκυ
υρόδεμα. Τμήμα
Τ
του συγκεκριμέένου
συσ
στήματος έχχει παρουσιιαστεί και δημοσιευτεεί από τουςς Providakiis and Liarakos
(20111; 2012; 2014),
2
με τη
η χρήση τουυ ακρωνυμίίου Τ-WiEY
YE (Teflon--based Wireeless
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inteegratEd moonitoring sYstEm). Ό όρος Teeflon στη συγκεκριμμένη εφαρμ
μογή
ανα
αφέρετε σττο υλικό παρασκευή
π
ς (PTFE, Poly-Tetraa-Flouro-Ethhylenium) του
κελύύφους του TBSA.
T
Στο Σχήμα
α 4.6 παρο
ουσιάζεται το διάγραμ
μμα λειτουργιών του T-WiEYE.. Τα
«ευφ
φυή» αδραννή (SMA) και
κ το υπό παρακολού
ύθηση δομικ
κό στοιχείοο σκυροδέματος
διαμ
μορφώνουν ένα Ηλεκττρο-Μηχανιικό Σύστημ
μα (ΗΜΗΣ), του οποίοου η φασμα
ατική
απόόκριση της ΗΜΕ
Η
προσδδιορίζεται μ
με τη χρήση
η ενός χαμη
ηλού κόστου
ους ηλεκτρο
ονικό
κύκκλωμα (Parkk et al., 200
07; Park et aal., 2008; Mascarenas
M
et
e al., 2007;; Xu, 2009)). Το
συγγκεκριμένο ηλεκτρονικ
κό κύκλωμαα (Printed Circuit
C
Boarrd-PCB) είνναι το AD5
5933
EB (Evaluatioon Board), το οποίο φ
φέρει το ολοκληρωμέ
ο
ένο κύκλωμμα της An
nalog
g Devices, 22005-2007aa; 2005-2007
7b).
Devvices, AD59933 (Analog

Σχχήμα 4.6:Διά
άγραμμαΛειττουργιών T-W
WiEYE (Liaarakos and Prrovidakis, 20013; Providaakis
and Liarakos, 20
014).

Το AD59333 έχει την ικανότητα μέτρησης της
τ ΗΜΕ ενός
ε
RLC σσυστήματος στο
ο AD5933 E
EB επικοινω
ωνεί με ένα
αν Η/Υ μέσσω ενός ζεύγγους
πεδίίο της συχννότητας. Το
ασύύρματων συυσκευών Wi-Fi
W
της G
Gefen (Prov
vidakis and Liarakos, 2014), εκ των
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οποίων η πρώτη συνδέεται απευθείας στο AD5933 EB (Client Hub) και η δεύτερη
στη μονάδα του Η/Υ (Server Hub). Η σύνδεση και των δύο WiFi συσκευών γίνεται
μέσω θυρών USB 2.
Ο Η/Υ, ο οποίος από εδώ καις το εξής θα αναφέρεται ως CliC (Client Computer),
αποτελεί τη μονάδα μέσω της οποίας πραγματοποιείται α) η παραμετροποίηση της
καταγραφής της ΗΜΕ στο πεδίο της συχνότητας, β) η γενική διαχείριση των
λειτουργιών του AD5933 ΕΒ, γ) η μεταφορά των δεδομένων της ΗΜΕ από τη μνήμη
του AD5933 EB στον CliC, δ) η προσωρινή αποθήκευση τους και ε) η αποστολή των
αποθηκευμένων δεδομένων της ΗΜΕ στον υπολογιστή διαχείρισης δεδομένων του
συστήματος, SerCo (Server Computer), μέσω κάποιας τοπική σύνδεσης δικτύου
(LAN) ή διαδικτύου (Internet). Στον SerCo βρίσκεται αποθηκευμένη μια βάση
δεομένων αναπτυγμένη σε MySQL στην οποία καταχωρούνται τα φάσματα
απόκρισης της ΗΜΕ ως ξεχωριστές εγγραφές με βάση το χρόνο λήψης της κάθε
μέτρησης. Από τη στιγμή που τα δεδομένα ΗΜΕ καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων
είναι πλέον προσπελάσιμα από οποιοδήποτε χρήστη (User Computer-UC) ο οποίος
έχει α) σύνδεση στο διαδίκτυο και β) δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα της βάσης.
Η προσπέλαση των δεδομένων και η διαχείριση της βάσης επιτυγχάνεται γενικά με τη
χρήση του πακέτου εργαλείων της MySQL, MySQL GUI Tools (MySQL, 2010b).

4.3.1.

Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Μέτρησης ΗΜΕ, AD5933

To AD5933 είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα
μέτρησης της ηλεκτρικής εμπέδησης Ζ(ω) ενός δυναμικού συστήματος RLC ή ενός
οποιουδήποτε δυναμικού συστήματος με ηλεκτρική απόκριση, στο πεδίο της
συχνότητας με τη χρήση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Discrete Fourier
Transform-DFT), (Analog Devices, 2005-2007a; 2005-2007b; Mascarenas et al.,
2007; Xu, 2009). Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από το διάγραμμα λειτουργιών του
AD5933 (Σχήμα 4.7), οι επιμέρους διατάξεις του μπορούν να διακριθούν σε τρείς
ομάδες.
Η πρώτη διάταξη, η οποία περικλείεται από την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή,
ενσωματώνει τα ηλεκτρικά στοιχεία και τις συσκευές που εμπλέκονται στη
δημιουργία ενός ημιτονοειδούς αναλογικού σήματος ηλεκτρικής τάσης εξόδου. Η
τάση εξόδου του AD5933 είναι εκείνη που εξωθεί σε ηλεκτρική ταλάντωση το υπομελέτη ηλεκτρικό κύκλωμα ή συσκευή DUT (Device Under Test). Η διάταξη
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διαμ
μόρφωσης της ηλεκττρικής τάσ
σης εξόδου
υ OVC (Output Vooltage Circuit)
αποοτελείται απ
πό έναν ηλ
λεκτρικό τααλαντωτή (Electrical
(
Oscillator),, (Malvino and
Batees, 2006), σε
σ συνδυασμ
μό με μια γεεννήτρια ψη
ηφιακών κυ
υματομορφώ
ών DDS (Direct
Diggital Synthessizer), 27-biit (Analog D
Devices, 20
005-2007a).

Σχήμα 4.7: Διάγραμμ
μα Λειτουργιιών AD5933 (Analog Devices, 200 5-2007a).

Το στοιχεείο DDS έχει
έ
την δδυνατότητα να μεταβ
βάλει τη σσυχνότητα της
ημιττονοειδούς κυματομορ
ρφής αναφοοράς που παράγει ο ηλεκτρικός τταλαντωτήςς, με
την αλλαγή της φάσης του ψηφιακούύ σήματος (Analog Deevices, 20088). Το ψηφιακό
σήμ
αι σε αναλλογικό μέσω ενός μεττατροπέα DAC
μα εξόδου του DDS μετατρέπετ
μ
D
(Diggital to Annalog Conveerter) και ττο πλάτος του
τ διαμορφώνεται καατάλληλα μέσω
μ
ενόςς ενισχυτή πριν
π
εφαρμ
μοστεί στην είσοδο τηςς DUT. Η διιάταξη OVC
C του AD5933,
σύμ
μφωνα με τις
τ προδιαγγραφές τωνν κατασκευαστών, μπο
ορεί να δώ
ώσει ηλεκτρ
ρικές
τάσεις εξόδου με αθροισττικό πλάτοςς Voutp-p(Outtput Voltag
ge Peak to PPeak), το οποίο
εμπίπτει σε μια
α από τις τέέσσερις καττηγορίες του πίνακα 4.1 (Analog Devices, 200520007b).
Η εσωτεριική ηλεκτρ
ρική αντίστταση του AD5933
A
Rout (Σχήμα 4.7), η οποία
ρυθμίζει το ηλλεκτρικό ρεύ
ύμα που διααρρέει την DUT, εξαρ
ρτάται από το μέγεθοςς του
αθρροιστικού πλάτους τηςς τάσης εξόόδου του OVC
O
και αθ
θροίζεται σστο πραγμα
ατικό
μέρος της Ζ(ω) της DUT
T. Στη περίππτωση που στη θέση της
τ DUT το
τοποθετηθείί ένα
Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικό Σύστη
ημα Σκυροοδέματος-PZ
ZT, του οπο
οίου το πρααγματικό μέρος
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της ηλεκτρικής εμπέδησης κυμαίνεται μεταξύ 20 και 300 Ohm (Providakis, Liarakos
and Kampianakis, 2013), η τάση εξόδου που επιλέγεται να εφαρμοστεί για τη μελέτη
του εμπίπτει στη πρώτη κατηγορία του Πίνακα 4.1, με Voutp-p=2V και Rout=200Ohm.
Γενικώς ανάλογα με το εκτιμώμενο μέγεθος του πραγματικού μέρους της ΗΜΕ της
DUT, επιλέγεται και η Voutp-p έτσι ώστε η Rout να μην είναι πολύ μεγαλύτερη από το
μέγεθος που θα μετρηθεί.
Πίνακας 4.1: Εσωτερική ηλεκτρική αντίσταση AD5933 ανάλογα με την τάση εξόδου του

OVC (Analog Devices, 2005-2007b).

Εύρος
Τάσης Εξόδου, RVout

Voutp-p(V)

Εσωτερική Αντίσταση
AD5933, Rout (Ohm)

1

2

200

2

1

2400

3

0.4

1000

4

0.2

600

Η δεύτερη διάταξη, η οποία περικλείεται από τη μπλε διακεκομμένη-εστιγμένη
(Dash-Dot) γραμμή, ενσωματώνει τα ηλεκτρικά στοιχεία και τις συσκευές που
εμπλέκονται στη καταγραφή του αναλογικού ρεύματος εξόδου ή απόκρισης της DUT.
Το ρεύμα απόκρισης μετατρέπεται σε αναλογική ηλεκτρική τάση (ηλεκτρική τάση
απόκρισης) μέσω ενός μετατροπέα ρεύματος-τάσης, ο οποίος διαμορφώνεται από
έναν τελεστικό ενισχυτή και μια αντίσταση ανατροφοδότησης RFB (Feedback
Resistor). Στη συνέχεια oι τιμές του αναλογικού σήματος τάσης εξομαλύνονται από
τον θόρυβο μέσω ενός φίλτρου LPF (Low-Pass Filter) και τέλος με τη χρήση ενός
μετατροπέα ADC (Analog to Digital Converter) 12-bit, μετατρέπεται σε ψηφιακό
σήμα. H τρίτη διάταξη η οποία περικλείεται από την εστιγμένη γραμμή (Σχήμα 4.7),
υλοποιεί τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier (DFT) του ψηφιακού σήματος της
ηλεκτρικής τάσης απόκρισης. To AD5933 έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης DFT
1024=210 (10 bit) σημείων (Analog Devices, 2005-2007a; 2005-2007b).
Επιστρέφοντας τώρα στο T-WiEYE, το AD5933 όπως έχει ήδη γραφεί,
εμπλέκεται στη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου συστήματος μέσω ενός PCB, το
AD5933 EB (Σχήμα 4.8). Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα
ολοκληρωμένης καταγραφής της Ζ(ω) μιας συσκευής υπό δοκιμή (Device Under
Test-DUT), με τη σάρωση συγκριμένου εύρους συχνοτήτων. Σύμφωνα με τις
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προοδιαγραφές που δίνει η Analogg Devices (Analog Devices,
D
20005-2007b), το
AD5933 EB έχχει τη δυναττότητα μέτρρησης της Ζ(ω) με ακρ
ρίβεια 99.5%
% για ένα εύ
ύρος
χνοτήτων μεεταξύ 10 κα
αι 100 kHz.
συχν

Σχχήμα 4.8: Τυ
υπωμένο Ηλεεκτρονικό Κύκλωμα-PCB
Κ
B AD5933 E
EB.

Στο Σχήμ
μα 4.8 απ
πεικονίζετααι η αρχιττεκτονική του AD55933 EB ενώ
επισ
σημαίνονταιι τα τμήμα
ατα εκείνα του PCB τα
τ οποία διαμορφώνε
δ
ει κατάλληλ
λα ο
χρήστης για την
τ
μέτρηση της Ζ(ω ) μιας DU
UT. Πρώτα απ’ όλα δδιακρίνοντα
αι οι
ακρροδέκτες (ακ
κίδες ή καρ
ρφίδες, Pinns) με τις εννδείξεις VIN
N και VOU
UT, στις οπ
ποίες
συννδέονται τα
α ηλεκτρόδδια της D
DUT. Στους ακροδέκ
κτες με τηην ένδειξη R2
ση ανατροφ
προοσαρμόζεταιι η ηλεκτρική αντίστασ
φοδότησης, RFB (Σχήμμα 4.8). Επ
πειδή
απόό το μέγεθοος της RFB
B εξαρτάτααι η ηλεκτρική τάση εισόδου τοου ADC, είναι
ε
ανα
αγκαίο η τιμ
μή της να επ
πιλεχθεί καττάλληλα έτσ
σι ώστε να συμβαδίζει
σ
τουλάχιστο
ον με
την τάξη μεγέέθους της μετρούμενη
μ
ης Ζ(ω). Γιια τον προσδιορισμό της Ζ(ω) είναι
ε
απα
αραίτητο να
α υπολογιστεί ο παράάγοντας κέρ
ρδους gain
n, του AD55933, o οπ
ποίος
δίνεεται από τη
η σχέση (A
Analog Devvices, 2005--2007a; 200
05-2007b; B
Brennan, 2006;
20007; Riordan,, 2007):
G
Gain 

1
Z    FV  

(4.1)
(

όποου FV(ω) τοο πλάτος (M
Magnitude) ττου DFT.
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Το κέρδοςς υπολογίζεται κάθε φορά πρινν την έναρ
ρξη της κααταγραφής της
απόόκρισης μιαςς DUT, με τη χρήση μ
μιας αντίστα
ασης βαθμο
ονόμησης C
CaR (Calibraation
Ressistor). H CaR προσαρμόζεται στοους ακροδέέκτες του AD5933
A
EB με την ένδδειξη
C411 (Σχήμα 4.8). Το μέγγεθος της C
CaR, όπως και της RF
FB, επιλέγεεται κατάλλ
ληλα
ανά
άλογα με το μέγεθος μεετρούμενηςς Ζ(ω). Επιπ
πλέον στο μέγεθος
μ
της CaR θα πρ
ρέπει
να λαμβάνετα
αι υπόψη και
κ η Rout η οποία αθροίζεται
α
στη τιμή του αντισττάτη
βαθθμονόμησηςς. Το AD59
933 ΕΒ φέρρει ενσωματτωμένο ένα
α μικροελεγγκτή USB 2.0
2 ο
οποοίος επιτρέπ
πει η μεταφο
ορά των αποοθηκευμένω
ων δεδομένω
ων από τη μμνήμη του PCB
P
στονν υπολογισ
στή διαχείρ
ρισης. Τέλλος το σύννολο των διαδικασιών
δ
ν ελέγχου του
ηλεκκτρονικού κυκλώματτος πραγμαατοποιείται μέσω εννός λογισμμικού ανοικ
κτού
κώδδικα, ανεπτυυγμένου σε γλώσσα VB
B (Visual Basic),
B
το οπ
ποίο συνοδεεύει το AD5
5933
EB.

Σχήμα 4.9:
4 Καταγρα
αφή ΗΜΕ ελλεύθερου μηχανικά TBSA
A με το AD55933 EB.

Προκειμέννου το AD5
5933 ΕΒ ννα ενσωματτωθεί στο T-WiEYE έγιναν κάπ
ποιες
ασίες βαθμ
μονόμησης. Η πρώτη μέριμνα ήτταν η επιλο
ογή των πααραμέτρων του
εργα
συσ
στήματος (R
RFB, CaR, Voutp-p) μ
με τέτοιο τρόπο
τ
έτσι ώστε να είναι εφικττή η
καταγραφή τηςς Ηλεκτρο-Μ
Μηχανικής Εμπέδησηςς (ΗΜΕ) εννός TBSA εενσωματωμέένου
στη μάζα τουυ σκυροδέμ
ματος. Δεδοομένου ότι οι τιμές της
τ ΗΜΕ του ελεύθεερου
μηχχανικά TBS
SA είναι μεγαλύτερες
μ
ς από τις αντίστοιχεςς του εμφυυτευμένου (βλ.
Ενόότητα 2.4), ως DUT Βαθμονόμηησης του συστήματος
σ
ς επιλέχθηκκε το μηχα
ανικά
ελεύύθερο TBSA
A έτσι ώστε να διασφααλιστεί ότι είναι δυναττή η αξιόπισ
ιστη καταγρ
ραφή
της ΗΜΕ για κάθε
κ
δυνατό
ό εύρος τιμώ
ών.
Η απόκρισ
ση της ΗΜ
ΜΕ τριών πρότυπων TBSA αρχχικά καταγγράφηκε μεε το
ολοκληρωμένοο σύστημα ανάλυσης
α
ηηλεκτρικών κυκλωμάτω
ων QuadTecch 7600, σεε ένα
εύροος συχνοτή
ήτων 10-100
0 kHz (Σχή μα 4.5). Τα
α συγκεκριμ
μένα φάσμαατα αποτέλεεσαν
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τα φ
φάσματα ανναφοράς ή βαθμονόμησ
β
σης του AD
D5933 EB. Από
Α την τάξξη μεγέθουςς του
πρα
αγματικού μέρους
μ
της ΗΜΕ
Η
R3 (Α
Αντίσταση), επιλέχθηκεε αθροιστικό
κό πλάτος τά
άσης
εξόδδου ίσο με 2 Vp-p.

Σχή
ήμα 4.10: Αξξιολόγηση το
ου AD5933 E
EB με τον ανναλυτή ηλεκτρικής εμπέδδησης QuadT
Tech
7600 και την παράλληλη καταγραφή
κ
ττης ΗΜΕ για
α τρία διαφορ
ρετικά TBSA
A (Σχήμα 4.5
5).

Στη συνέχχεια καταγράφηκαν ταα φάσματα απόκρισης της ΗΜΕ με το AD5
5933
EB,, δοκιμάζονντας αρκετο
ούς συνδυασ
σμούς αντισ
στατών RFB
B (R2) και CaR (C41)), με
μεγέέθη που κυμ
μαίνονταν από
α 20 έως 500 Ohm (Σ
Σχήμα 4.9).. Με γνώμον
ονα τη καλύττερη
δυνα
ατή σύγκλιιση των φα
ασμάτων ποου καταγρά
άφηκαν από το AD59933 EB, με τα
φάσ
σματα αναφ
φοράς (Σχήμα 4.10), εεπιλέχθηκα
αν οι αντισττάτες RFB
B=220 ohm και
CaR
R=267 ohm
m. Σημειώνεεται ότι στη τιμή του CaR
C εμπεριέχεται και η τιμή της Rout
o ,η

οποοία για Voutp--p=2 V είναι ίση με 2000 Ohm (Πίννακας 4.1). Η τιμή της Rout κάθε φορά
φ
αφα
αιρείται απόό τις τιμές το
ου πραγματτικού μέρου
υς της ΗΜΕ (Riordan, 22007).
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Επειδή οι εφαρμογές
ε
των PZT σ
στο ΜΚΕ σκ
κυροδέματο
ος αρκετές φ
φορές απαιττούν
τη σ
σάρωση συυχνοτήτων άνω
ά
των 1000 kHz κρίίθηκε αναγκαίο να διεερευνηθεί κατά
κ
πόσ
σο το AD5933 ΕΒ συμπ
περιφέρεταιι αξιόπιστα
α στο εύρος συχνοτήτων
ων 100-200 kHz.
k
Για το λόγο αυτό
α
χρησιμ
μοποιήθηκεε ως Ηλεκττρο-Μηχανιικό Σύστημμα δοκιμής ένα
κυββικό δοκίμιοο σκυροδέμα
ατος ηλικίαας 7 ημερώνν, στο έχει ενσωματωθε
ε
εί ένα TBSA
A. Η
φασ
σματική απόκριση τηςς ΗΜΕ κατταγράφηκε αρχικά με τον αναλυυτή ηλεκτρ
ρικής
εμπέδησης QuuadTech 760
00 (QT76000) σε εύρο
ος συχνοτήττων 100-2000 kHz (Φά
άσμα
αφοράς). Σττη συνέχεια
α καταγράφ
φηκε η ΗΜ
ΜΕ στο ίδιο εύρος συχχνοτήτων με
μ το
Ανα
AD5933 ΕΒ κα
αι διατηρώνντας τις παρραμέτρους του
τ συστήμα
ατος που πρροσδιορίστη
ηκαν
παρραπάνω (RF
FB= 220 Oh
hm, Voutp-p=22 V και CaR
R=267 Ohm
m).

α)

β)

Σχή
ήμα 4.11: Βαθμονόμηση
η συστήματοος για μέτρησ
ση φασμάτωνν HME σε εύύρη συχνοτήτων
μεγαλύύτερα των 10
00kHz.

Από τη συυνδυασμένη
η απεικόνισ
ση των φασ
σμάτων του
υ πραγματικκού μέρουςς της
ΜΕ (Σχήμα 4.11.α) διαπιστώθηκ
δ
κε ότι μπ
πορεί το μέγεθος
μ
τηςς μετρούμ
μενης
ΗΜ
εμπέδησης απόό το AD59
933 EB να διαφέρει από
α το φάσ
σμα αναφο ράς, ωστόσ
σο η
μορρφή του φάσ
σματος παρ
ραμένει ανααλλοίωτη, όπως αποδειικνύουν καιι οι κλίσεις των
ευθεειών παλινδδρόμησης του
τ κάθε φ
φάσματος. Έτσι
Έ
αφαιρώντας από το φάσμα του
AD5933 EB μιια ποσότητα
α η οποία πρροκύπτει απ
πό την αφαίίρεση των μμηδενικών όρων
ό



τωνν ευθειών παρεμβολής
π
ς y AD5933

fr
freq 0

 y QT 76600

freq 0



 29
9.40  7.47  21.93 Oh
hm ,

το ττελευταίο ταυτίζεται με
μ το φάσμαα αναφοράςς που δίδει ο QuadTecch 7600 (Σχχήμα
4.111.β). Με βά
άση τη παρα
ατήρηση αυττή συμπερα
αίνεται ότι εφόσον
ε
α) η μέθοδος ΗΜΕ
Η
αποοτελεί μια μέθοδο
μ
συγκ
κριτικής αννάλυσης φασ
σμάτων από
όκρισης (βλλ. Ενότητα 3.1)
και β) η μετά
άβαση από τα τις τιμ
μές του AD
D5933 στιςς πραγματιικές μπορεί να

177

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ασύρματου Συστήματος Καταγραφής ΗλεκτροΜηχανικής Εμπέδησης για τον ΜΚΕ Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Κεφάλαιο 4.

πραγματοποιηθεί με απλές γραμμικές πράξεις, το AD5933 μπορεί να εφαρμοστεί
αξιόπιστα και στη καταγραφή φασμάτων ΗΜΕ σε εύρη συχνοτήτων 100-200 kHz.
4.3.2.

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων ΗΜΕ

Μια διαδικασία ΜΚΕ με τη μέθοδο της ΗΜΕ συνήθως συνοδεύεται από έναν μεγάλο
αριθμό δεδομένων καταγραφής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη περίπτωση που το
αντικείμενο του ΜΚΕ είναι η παρακολούθηση της ενυδάτωσης ενός και μονό
δοκιμίου σκυροδέματος, τις πρώτες 48 ώρες λαμβάνονται τα φάσματα απόκρισης της
ΗΜΕ κάθε μια ώρα, ξεκινώντας από τις 3 ώρες μετά τη σκυροδέτηση (46 φάσματα).
Λαμβάνοντας τώρα υπόψη ότι το κάθε φάσμα απόκρισης καταγράφεται σε ένα
ενδεικτικό διάστημα συχνοτήτων 50-100 kHz, με βήμα συχνότητας 250 Hz και ότι
για τη πλήρη περιγραφή του φάσματος απαιτείται η μέτρηση τουλάχιστον του
πλάτους και της φάση της ΗΜΕ, διαπιστώνεται ότι κάθε φάσμα αποτελείται από ένα
σύνολο 400 τιμών (200 τιμές για το πλάτος και άλλες τόσες για τη φάση). Επιπλέον
κάθε σύνολο δεδομένων που περιγράφει ένα συγκριμένο φάσμα είναι αναγκαίο να
λαμβάνει μια μοναδική ταυτότητα η οποία θα υποδηλώνει τη χρονική στιγμή που
λήφθηκε. Από το παραπάνω συντηρητικό παράδειγμα συνεπάγεται ότι μόνο οι
πρώτες ώρες παρακολούθησης ενός και μόνο TBSA ή άλλου αισθητήρα απαιτεί τη
λήψη, (45 φάσματα) x (400 τιμές/φάσμα)=18000 μετρήσεων.
Ο αριθμός των μετρήσεων αυξάνεται δραματικά εάν η εφαρμογή περιλαμβάνει
τη μακροχρόνια και λεπτομερέστερη παρακολούθηση ενός δομικού συστήματος με
τη μέθοδο της ΗΜΕ. Επιπλέον μαζί με τον όγκο των δεδομένων αυξάνεται και η
πολυπλοκότητα των διαδικασιών ταξινόμησης των φασμάτων. Οι παραπάνω
απαιτήσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της αρχικής μορφή του TWiEYE, οδήγησαν στη διατύπωση δύο θεμελιωδών αναγκών που το συγκεκριμένο
σύστημα θα πρέπει να θεραπεύει. Η πρώτη ανάγκη εστιάζεται στην αυτοματοποίηση
της διαδικασίας μέτρησης των φασμάτων της ΗΜΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
τα οποία θα ελέγχονται από το χρήση και η δεύτερη στη συστηματική (ταξινομημένη)
καταχώριση σε διακριτές μορφές των καταγραφών της ΗΜΕ σε ένα ψηφιακό χώρο, ο
οποίος θα δίνει τη δυνατότητα της σύνθετης αναζήτησης και ανάκτησης τους.
Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μετρήσεων υλοποιήθηκε με την
προσθήκη ενός εργαλείου χρονικού ελέγχου (Timer) στο λογισμικού διαχείρισης του
AD5933 EB, του οποίου ο κώδικάς όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι ανοικτός (Analog
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Devices, 2005-2007b). Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να
ορίζει μια διαδικασία συνεχούς καταγραφής των φασμάτων απόκρισης της ΗΜΕ ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε κύκλο μετρήσεων οι τιμές εξόδου του AD5933
EB αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο .csv, προκειμένου στη συνέχεια να
καταχωρηθούν σε μια βάση δεδομένων. Το τροποποιημένο λογισμικό διαχείρισης
βρίσκεται εγκατεστημένο στον CliC ο οποίος επικοινωνεί με το AD5933 EB μέσω
ενός ζεύγους συσκευών Wi-Fi Client-Server (Σχήμα 4.6).
Η συστηματοποίηση των καταγραφόμενων φασμάτων απόκρισης της ΗΜΕ
επιτυγχάνεται με την καταχώριση τους σε μια βάση δεδομένων η οποία βρίσκεται
αποθηκευμένη στο SerCo (Σχήμα 4.6). Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων έχει
αναπτυχθεί σε περιβάλλον MySQL με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού MySQL
GUI Tools 5.0 (MySQL, 2010b). Οι λειτουργίες εξυπηρετητή του SerCo
διαμορφώθηκαν με το επίσης ελεύθερο λογισμικό MySQL Server 5 (MySQL, 2010a).
Η βάση δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο οντοτήτων (Object), τα σχήματα
(Schemas), καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια μοναδική αυτό-αισθητήρια
συσκευή SMA. Κάθε σχήμα αποτελείται από δύο πίνακες (Tables) εκ των οποίον τα
πεδία του πρώτου (Upload Table) σχετίζονται με τη ταυτοποίηση της εγγραφήςκαταχώρισης του φάσματος ΗΜΕ και του δεύτερου (Measurements Table), με την
αναλυτική περιγραφή του κάθε φάσματος (συχνότητα, πλάτος ΗΜΕ, φάση, κα). Στον
πρώτο πίνακα η ταυτοποίηση του κάθε φάσματος υλοποιείται με τη καταχώριση ενός
μοναδικού κωδικού id, ο οποίος συσχετίζεται με την ώρα και την ημερομηνία της
εγγραφής. Το πεδίο id αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (Primary Key) του πίνακα
Upload. Ο ίδιος κωδικός καταχωρείτε ως ξένο κλειδί (Foreign Key) σε ένα ξεχωριστό
πεδίο στον πίνακα των τιμών του φάσματος, Measurements, με ονομασία πεδίου
up_id, συσχετίζοντας τις τιμές του φάσματος με την ταυτότητα του.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό τα καταγραφόμενα φάσματα απόκρισης να
ταξινομούνται διακριτά με βάση τον κωδικό up_id και φυσικά να μπορούν να
ανακτηθούν με την υποβολή στο SerCo κατάλληλων αιτημάτων (Queries). Η
διαδικασία καταχώρησης των προσωρινά αποθηκευμένων τιμών του κάθε φάσματος
ΗΜΕ από το αρχείο .csv στη βάση δεδομένων (SerCo), πραγματοποιείται με την
εκτέλεση ενός αρχείου κώδικα java (JavaScript, .jar), το οποίο βρίσκεται
αποθηκευμένο στον CliC και καλείται μέσω του προγράμματος διαχείρισης του
AD5933 EB, σε κάθε κύκλο μέτρησης.
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Η προσπέλλαση και ανάκτηση
α
ττων δεδομέννων της ΗΜΕ μπορείί να επιτευ
υχθεί
μέσ
σω της πλαττφόρμας My
ySQL Querry Browser του πακέτο
ου MySQL GUI Tools 5.0,
με την υποβοολή κατάλλ
ληλων ερω
ωτημάτων στη βάση (Σχήμα 44.12). Η βάση
β
δεδοομένων είνα
αι προσπελ
λάσιμη από οποιοσδήπ
ποτε εξωτερ
ρικό χρήστηη (Σχήμα 4..6) o
οποοίος διαθέτει, α) εγκατεεστημένο τοο πακέτο MySQL GUI Tools 5.0, β) σύνδεση
η στο
διαδδίκτυο ή τοπ
πική σύνδεσ
ση με το SeerCo και γ) πιστοποιημ
π
ένα από το διαχειριστή
ή της
βάσ
σης δικαιώμ
ματα χρήσηςς.

Σχήμα 4.12: Διαχείριση βάσεων δεδδομένων με τη
τ χρήση τωνν εργαλείων της MySQL
L,

MyS
SQL GUI Tools
T
.
4.3..3.

Διιαχείριση δεδομένων
δ
με σύνδεσ
ση των εφ
φαρμογών M
MATLAB και
M
MySQL

Στο Κεφάλαιοο 3 αναπτύ
ύχθηκαν εκκτενώς οι αρχές
α
του ΜΚΕ με ττη μέθοδο της
Ηλεεκτρο-Μηχα
ανικής Εμ
μπέδησης κκαι οι τεεχνικές αξξιολόγησης

της δομ
μικής

ακεραιότητας ενός
ε
δομικο
ού συστήμαατος με τη συγκριτική
ή ανάλυση των φασμά
άτων
πό τη περιγγραφή τωνν συγκεκριμ
μένων τεχνιικών διαπισστώνεται ότι
ό η
απόόκρισης. Απ
ολικκή αξιολόγη
ηση της δομικής ακερ αιότητας εννός υπό μελ
λέτη δομικοού συστήμα
ατος,
απα
αιτεί την εκτέλεση
ε
μιας
μ
σειράςς υπολογισ
σμών με τις
τ τιμές ττων φασμά
άτων
απόόκρισης. Οι συγκεκριμ
μένες υπολοογιστικές διιαδικασίες, είτε είναι σχετικά απ
πλές,
στη περίπτωση
η των δεικττών βλάβηςς, είτε εμφα
ανίζουν κάπ
ποιες ιδιαίττερες, αλλά
ά όχι
εξεζζητημένες, προγραμμα
ατιστικές αππατήσεις (Μ
Μέθοδοι SC
CoRe, MISS. βλ. Ενόττητες
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3.3.3 και 3.4).. Για το λό
όγο αυτό σ
στα πλαίσιια ολοκλήρωσης του συστήματος TWiE
EYE αναπττύχθηκαν διάφορες
δ
εφ
φαρμογές σε
σ περιβάλ
λλον MATL
LAB οι οπ
ποίες
επιττρέπουν:
α)

τη σύνδδεση ενός χρήση
χ
στο S
SerCo (Υπο
ολογιστής με λειτουργίία εξυπηρεττητή,
Σχήμα 4.6),
4

β)

την υποοβολή τυποπ
ποιημένων εερωτημάτω
ων στη βάση
η δεδομένωνν,

γ)

την προοσπέλαση, ανάκτηση
α
κααι ομαδοπο
οίηση των δεεδομένων τη
της ΗΜΕ κα
αι

δ)

την άμεεση εκτέλεσ
ση των υποολογιστικώνν εργασιώνν που απαιττούνται για
α την
αξιολόγγηση των κα
αταγραφών κάποιου κό
όμβου παρα
ακολούθησηης.

Σ
Σχήμα 4.13:: Ανάπτυξη γραφικού
γ
πε ριβάλλοντοςς (GUI: Grap
phicUsersInteerface) για τη
η
διαχείριση
η βάσεων δεδδομένων μέσ
σω MATLAB
B(ProvidakiisandLiarakkos, 2014).

Υπενθυμίζζεται για άλ
λλη μια φορρά ότι κάθεε εγκατεστη
ημένο SMA
A αποτελεί έναν
κόμ
μβο παρακοολούθησης του
τ οποίου τα δεδομέένα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωρ
ριστό
σχήμα της βάσης. Η επιικοινωνία ττου περιβάλλλοντος του MATLA
AB με τη βάση
β
ηρίχθηκε σεε ένα αρχείοο ανοικτού κώδικα C+
++ τo οποίοο διατίθεται από
δεδοομένων στη
το δδημιουργό του ελεύθεερα μέσω διαδικτύου (Almgren, 2005), σύύμφωνα με την
άδειια χρήσης BSD
B
(Berkeeley Softwarre Distributtion).
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Κεφάλαιο 5
Εφαρμογές Πιεζοηλεκτρικών «Ευφυών»
Αδρανών στον ΜΚΕ και την Ανίχνευση Βλαβών
Σκυροδέματος

5.1.

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αντιπροσωπευτικότερες εφαρμογές των
«ευφυών» αδρανών (SMA) και πιο συγκριμένα του TBSA (Teflon Based SensorActuator), στο μη καταστροφικό έλεγχο (ΜΚΕ) εργαστηριακής κλίμακας δομικών
στοιχείων σκυροδέματος. με τη μέθοδο της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ)
(Providakis and Liarakos, 2014; Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013). Οι
συγκριμένες εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, στo πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας
διατριβής. Επικεντρώνονται σε τρία βασικά αντικείμενα διερεύνησης τα οποία είναι
α)

η

παρακολούθηση

της

διεργασίας

ενυδάτωσης

του

πολύ

πρώιμου

σκυροδέματος ηλικίας μέχρι 48 ωρών,
β)

η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης της δυσκαμψίας του πρώιμου
σκυροδέματος ηλικίας μεταξύ 2 και 28 ημερών (48 και 672 ώρες αντίστοιχα)
και

γ)

η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας μηχανικής βλάβης η οποία εκδηλώνεται
με τη δημιουργία και την επέκταση ενός δικτύου ρωγμών.

Εφα
αρμογές Πιεζο
ζοηλεκτρικώνν «Ευφυών» Α
Αδρανών στο
ον ΜΚΕ
και ττην Ανίχνευσση Βλαβών Σκυροδέματος
Σ
ς

Κεφάλα
αιο 5.

Σε όλες τις
τ εφαρμογές η κατ αγραφή τω
ων φασμάτων απόκριισης της ΗΜΕ
Η
πρα
αγματοποιήθθηκε με τη
η χρήση τοου συστήμ
ματος T-WiiEYE (βλ. Ενότητα 4.3).
4
Επιππλέον το σύνολο
σ
τηςς υπολογισττικής μετά--επεξεργασίίας των δεεδομένων ΗΜΕ
Η
υλοποιήθηκε με
μ βάση τη
η διεπαφή του μαθημ
ματικού πακ
κέτου MAT
TLAB και του
περιιβάλλοντος διαχείρισης της βάσηςς, MySQL.

5.2.

Παρα
ακολούθηση

της

ενυδάττωσης

και
κ

της

ανάπτυ
υξης

δυσκα
αμψίας το
ου πρώιμοου σκυρο
οδέματος
Τα δδομικά στοιχεία τα οποία αποτέλεεσαν το ανττικείμενο διιερεύνησης της εφαρμο
ογής
τωνν SMA στη
ην παρακολ
λούθηση τω
ων διεργασ
σιών ενυδάττωσης και ανάπτυξης της
δυσ
σκαμψίας τοου πρώιμου σκυροδέμαατος, είναι κυβικά
κ
δοκ
κίμια ακμήςς 150mm, όμοια
με εεκείνα που χρησιμοποι
χ
ιούνται στιςς δοκιμές μο
οναξονικής θλίψης. Γιαα τους σκοπ
πούς
της διερεύνηση
ης παρασκεευάστηκαν ππάνω από 12
1 κυβικά δοκίμια
δ
σκυυροδέματοςς στο
καθθένα από τα
α οποία εμφ
φυτεύτηκε έένα SMA-T
TBSA (βλ. Ενότητα 4..2). Σε όλες τις
περιιπτώσεις τα
τ TBSA τοποθετήθηηκαν στη μάζα του σκυροδέμματος κατά
ά τη
παρρασκευή τωνν δοκιμίων και η καταγγραφή των φασμάτων ΗΜΕ ξεκίννησε τρείς ώρες
ώ
μετά
ά τη σκυροδδέτηση (Σχή
ήμα 5.1).

Σχήμα
α 5.1: Παρασ
σκευή δοκιμίων σκυροδέέματος.

Η

σύσταση

κατά

βάρος

C:W
W:FA:MA:C
CA=1:0.65:1.77:1.45:22.74

του

όπου

σκυροδέμα
ματος

C:Τσιμένντο

(Cem
ment),

είναι
ε
W:Ν
Νερό

(Waater), FA:Ά
Άμμος (Fin
ne Aggregaate, dg<2.5
5mm), ΜΑ: Γαρμπίλιι (Middle size
Agggregate,

2
2.5mm<
dg<1
12.5mm),

CΑ:

Χαλλίκι

Χονδ
δρό

(Coarsse

Aggreg
gate,

16m
mm<dg<37.55mm) και dg το μέγγεθος ανοίγγματος της βροχίδας των κοσκίνων
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ASTME11 (Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013; Προβιδάκης, 2011). Ο
μέγιστος κόκκος των αδρανών υλικών είναι dgmax=25 mm (1΄΄) και προσδιορίστηκε
εργαστηριακώς με κοκκομετρική ανάλυση δειγμάτων που λήφθηκαν από τους
σάκους των αδρανών. Ο τύπος του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε είναι TITAN
CEM II/A-M 42.5 N και η ποσότητα κατ’ όγκο που λήφθηκε υπόψη, 310 kg/m3
(Κατηγορία σκυροδέματος C20/25).
5.2.1.

Παρακολούθηση της αναπτυσσόμενης αντοχής με δοκιμές αξονικής
θλίψης

Πριν από την έναρξη των πειραμάτων παρακολούθησης του πρώιμου σκυροδέματος
με τη μέθοδο της ΗΜΕ, πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση του φαινομένου με την
εφαρμογή καταστρεπτικών μεθόδων. Η διαδικασία καταστρεπτικού ελέγχου
υλοποιήθηκε με τη δοκιμή σε μοναξονική θλίψη κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος
(ακμής 150mm) διαφορετικής ηλικίας.
Πιο

συγκεκριμένα

παρασκευάστηκαν

τρείς

σειρές

κυβικών

δοκιμίων

σκυροδέματος C20/25, οι οποίες σκυροδετήθηκαν ξεχωριστά και κάθε μια από αυτές
αποτελούνταν από 8 κυβικά δοκίμια. Η σύσταση του σκυροδέματος για όλες τις
σειρές δοκιμίων (Concrete Series-CS) είναι εκείνη που περιγράφηκε προηγουμένως
και χρησιμοποιήθηκε και σε επόμενο στάδιο για τη παρασκευή των δοκιμίων που
μελετήθηκαν με το T-WiEYE. Μετά τη σκυροδέτηση της κάθε σειράς, τα δοκίμια
τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές νερού για την επαρκή ενυδάτωση του τσιμέντου. Τα
δοκίμια της κάθε σειράς υποβλήθηκαν σε αξονική θλιπτική καταπόνηση σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές από τη σκυροδέτηση τους, για τον προσδιορισμό της
αντίστοιχης αντοχής, fc. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η συσχέτιση της θλιπτικής
αντοχής του σκυροδέματος με την ηλικία του. Τα αποτελέσματα των δοκιμών
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1.
Στα πειραματικά δεδομένα των δοκιμών αξονικής θλίψης προσαρμόστηκε για
κάθε σειρά μελέτης η συνάρτηση συσχέτισης της μέσης θλιπτικής αντοχής fcm με την
ηλικία του σκυροδέματος (Σχήμα 5.2), η οποία προτείνεται από τον Ευρωκώδικα 2EC2 και περιγράφεται από την εξίσωση (Bamforth et al., 2008):



28 

f cm t   f cm28 expcem1 
t 



(5.1)
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όπου fcm28 (MPa) η μέση θλιπτική αντοχή 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση, cem ένας
συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από την κατηγορία του τσιμέντου (R:0.20, N:0.25,
S:0.38) και t (>24) η ηλικία του σκυροδέματος σε ημέρες.
Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα δοκιμών αξονικής θλίψης.

Ηλικία

Ηλικία

Θλιπτική Αντοχή δοκιμίων

Σκυροδέματος

Σκυροδέματος

σκυροδέματος fc (MPa)

(Ημέρες)

(Ώρες)

CS1

CS2

CS3

1

24

8.08

7.52

8.16

2

48

13.12

13.37

13.86

3

72

17.08

14.31

17.25

5

120

21.14

17.12

22.23

7

168

22.23

20.40

25.56

14

336

28.02

26.64

29.41

20

480

29.99

28.70

30.93

28

672

32.78

30.45

33.63

Οι παράμετροι της Εξίσωσης (5.1) υπολογίστηκαν από τα πειραματικά δεδομένα
της θλίψης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και τη χρήση της
γραμμικοποιημένης έκφρασης της εξίσωσης (5.1):
y  Ax  B

όπου

(5.2)

y  ln f cm t  , x  1 28 / t , A  cem και B  ln  f cm28 . Οι τιμές των

παραμέτρων παραθέτονται στον Πίνακα 5.2. Επιπλέον από τις τιμές της μέσης
θλιπτικής αντοχής fcm28 προσδιορίστηκε αναλυτικά το μέσο μέτρο ελαστικότητας του
σκυροδέματος ηλικίας 28 ημερών Εcm28 (Πίνακας 2.2), σύμφωνα με την εξίσωση που
προτείνει το μοντέλο CEB-FIP 1990 (Mehta και Monteiro, 2009):
1

28
Ecm

 f 28  3
 a e 21.5 cm 
 10 

(5.3)

όπου fcm28 σε MPa, Εcm28 σε GPa και αeδιορθωτικός συντελεστής του οποίου οι τιμές
σχετίζονται με την πυκνότητα των αδρανών υλικών (Βασάλτης: 1.2, Χαλαζίας: 1,
Ασβεστόλιθος: 0.9 και Ψαμμίτης 0.7), (Mehta και Monteiro, 2009).
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Σχήμα 5.22: Πειραματικ
κή καταγραφ
φή της θλιπτιικής αντοχήςς του σκυροδδέματος και
θεωρητικ
κές καμπύλεες fcm σύμφωννα με τον Ευ
υρωκώδικα 2,
2 ΕC2 (Εξίσω
ωση 5.1).
Π
Πίνακας 5.2: Παράμετροιι μοντέλου fccm-EC2 και εκτίμηση
ε
μέττρου ελαστικκότητας Ecm με
βάση τοο μοντέλο CE
EB-FIP.

Παράμ
μετροι
Σκυροδέέματος

CS1

CS2

CS3

fcm28(M
MPa)

332.09

29.35

33.97

cem
m

00.321

0.320

0.328

Ecm28(G
GPa)

228.54

27.71

29.09

Από τις τιμ
μές τόσο της μετρούμεννης θλιπτικ
κής αντοχής (Πίνακας 55.1) όσο καιι της
ης μέσης θλιιπτικής αντοοχής (Πίνακ
κας 5.2), δια
απιστώνετααι ότι η θλιπ
πτική
υποολογιζόμενη
αντοοχή του σκ
κυροδέματοςς ηλικίας 2 8 ημερών προσεγγίζει
π
ι περίπου ταα 32 MPa κατά
κ
μέσ
σο όρο για τις
τ τρείς σειρές δοκιμίίων, με εύρο
ος διακύμαννσης από 229 έως 34 ΜPa.
Μ
Απόό το Σχήμα 5.2, παραττηρείται ότιι οι καμπύλλες του Ευρ
ρωκώδικα ππροσαρμόζο
ονται
ικαννοποιητικά στα πειραμ
ματικά δεδοομένα, δίνονντας για το
ο δείκτη προοσαρμογής Fitx
(Εξίίσωση 3.34), τιμές πάννω από 90 % για όλες τις
τ σειρές δο
οκιμίων.
Με βάση τις τιμές το
ου δείκτη ππροσαρμογής και τη μορφή του Σχήματος 5.2,
συννάγεται το συμπέρασμα
σ
α ότι η εξάρρτηση της θλιπτικής
θ
ανντοχής απόό την ηλικία
α του
σκυυροδέματος,, είναι μια εκθετική
ε
αύ ξουσα συνά
άρτηση η οπ
ποία τείνει αασύμπτωτα
α στη
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μέση θλιπτική αντοχή με ρυθμό που εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου cem.
Επιπλέον παρατηρείται ότι τις 7 πρώτες ημέρες ο ρυθμός μεταβολής της
πειραματικής και μέσης θλιπτικής αντοχής είναι υψηλός ενώ μετά από αυτές
μειώνεται αισθητά, υποδηλώνοντας την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου τμήματος της
διαδικασίας ενυδάτωσης του τσιμέντου και σκλήρυνσης του σκυροδέματος
(Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013; Providakis and Liarakos, 2014).
Τα παραπάνω αποτελέσματα και κυρίως η επαναληψιμότητα μεταξύ των
διαφορετικών σειρών δοκιμίων, επιβεβαίωσαν ότι η διαδικασία παρασκευής του
σκυροδέματος καθώς και η σύσταση που εφαρμόστηκε, οδηγούν σε ένα υλικό το
οποίο υπακούει στις προδιαγραφές του EC2 για σκυρόδεμα C20/25. Η απόκλιση που
εμφανίζει η μέση θλιπτική αντοχή των 28 ημερών από την προβλεπόμενη, η οποία
για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή fck=20 MPa,
είναι fcm=28 MPa (Bamforth et al., 2008; Mehta και Monteiro, 2009), οφείλεται στο
γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά χονδρόκοκκα χαλίκια στη σύσταση των
αδρανών υλικών.

5.2.2.

Παρακολούθηση

της

ενυδάτωσης

και

της

ανάπτυξης

της

δυσκαμψίας με τη μέθοδο ΗΜΕ
Εφόσον προσδιορίστηκε ο τρόπος εξέλιξης της ανάπτυξης της δυσκαμψίας του
σκυροδέματος χρησιμοποιώντας ως μέγεθος παρακολούθησης τη θλιπτική του
αντοχή, παρασκευάστηκαν νέα κυβικά δοκίμια με εμφυτευμένα «ευφυή» αδρανή
(SMA). Το «ευφυές» αδρανές που χρησιμοποιήθηκε είναι το TBSA (βλ. Ενότητα
4.2), το οποίο έχει σαν βάση ένα περίβλημα από Teflon. Τα TBSA τοποθετήθηκαν
στη μάζα των δοκιμίων κατά τη σκυροδέτηση και η καταγραφή της απόκρισης της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) ξεκίνησε τρείς ώρες μετά με τη χρήση του
συστήματος T-WiEYE (βλ. Ενότητα 4.3 και Σχήμα 5.3).
Το εύρος των συχνοτήτων που ελέγχθηκε ήταν μεταξύ 50 και 100 kHz, με βήμα
συχνότητας 100 Hz. Το συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων επιλέχθηκε με βάση
δοκιμαστικές μετρήσεις που έγιναν και από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι στη
συγκεκριμένη περιοχή η αντίσταση R3 (Πραγματικό Μέρος ΗΜΕ) του TBSA,
εμφανίζει κάποιες κορυφές (peaks) με μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές της
δυσκαμψίας και κυρίως των φάσεων του υλικού. Τις πρώτες 7 ημέρες λαμβάνονταν
καταγραφές ανά μια ώρα αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που
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προοσφέρει το τροποποιημ
μένο λογισμ
μικό διαχείρ
ρισης του AD5933
A
EB
B (βλ. Ενόττητα
4.3.2). Μετά τιις 7 ημέρες έγινε επανααπρογραμμα
ατισμός του
υ AD5933 Ε
ΕΒ έτσι ώσττε να
μβάνονται μετρήσεις
μ
κά
άθε 24 ώρεςς (1 ημέρα) μέχρι και τις 28 ημέρεες.
λαμ

Σχήμα 5..3: Παρακολούθηση δοκιιμίου σκυροδδέματος με το
τ σύστημα T
T-WiEYE.

Συνολικά στο
σ πλαίσιο
ο της διατριιβής παρασ
σκευάστηκανν πάνω απόό 12 δοκίμιια με
εμφ
φυτευμένα TBSA. Σττη παρούσ
σα ενότητα
α θα παρα
ατεθεί η αανάλυση πέντε
π
περιιπτώσεων

δοκιμίων

των

οποοίων

τα

αποτελέσμ
ματα

κρίθηηκαν

τα

πιο

αντιιπροσωπευττικά της δια
αδικασίας ππαρακολούθθησης (C1-5
5). Τα τρία πρώτα δοκ
κίμια
C1--3 παρασκεευάστηκαν από τη ίίδια σκυρο
οδέτηση εννώ τα C4 και C5, από
φορετικές σκυροδετήσ
σ
σεις τόσο μεταξύ του
υς όσο και με τα τρρία πρώτα.. Το
διαφ
συγγκεκριμένο σχήμα διερ
ρεύνησης εφ
φαρμόστηκεε για να ελεεγχθεί η εππαναληψιμόττητα
τωνν

παρατηρρήσεων

τόσο
τ

μετταξύ

ταυττοχρόνως

σκυροδεττούμενων

και

παρρακολουθούύμενων δομιικών στοιχεείων (C1-3)), όσο και μεταξύ
μ
δομμικών στοιχχείων
πουυ έχουν σκυρροδετηθεί σε
σ διαφορεττικές εργασίίες (C1-3, C4,
C C5).
Τα δοκίμια
α C4-5 σκυ
υροδετήθηκααν μερικούς μήνες μεττά τα C1-33 και έφερα
αν τα
TBS
SA που είχα
αν ανακτηθεεί σχεδόν άάθικτα από τα
τ πρώτα δο
οκίμια. Με τον τρόπο αυτό
α
επιββεβαιώθηκεε το πλεονέκ
κτημα της αανάκτησης και επαναχρησιμοποίηησης των TB
BSA
σε σ
σχέση με τα
α CBSA (βλ
λ. Ενότητα 44.2).
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α)

β)

γ)
Σ
Σχήμα 5.4: Φάσματα
Φ
ηλεεκτρικής ανττίστασης R3 (Resistance)
(
σε διαφορεττικές χρονικέές
στιγμέςς από τη σκυυροδέτηση. α)-γ):
α
Δοκίμια C1-3.
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δ)

ε)
Σχχήμα 5.4 (Συ
υνέχεια): Φά
άσματα ηλεκκτρικής αντίσ
στασης R3 (R
Resistance) σσε διαφορετικ
κές
χρονικές σττιγμές από τηη σκυροδέτη
ηση.δ)-ε): Δο
οκίμια C4-5.

Στο σχήμα
α 5.4 απεικο
ονίζονται ταα φάσματα απόκρισης
α
της
τ ηλεκτρικ
ικής αντίστα
ασης
R3 ((Resistance)) για επιλεγγμένες διαφ
φορετικές χρ
ρονικές στιιγμές από τηη σκυροδέττηση

(Ηλλικία Σκυροοδέματος). Για κάθε δοκίμιο έχουν
έ
δημιιουργηθεί δδύο ξεχωρ
ριστά
γρα
αφήματα εκ των οποίων το αριστεερό απεικοννίζει τη μετταβολή της αντίστασης τις
πρώ
ώτες 48 ώρεες, ενώ το δεξιό
δ
αναφέέρεται στηνν ηλεκτρική απόκριση του TBSA από
τις 60 έως τις 672 ώρες. Ο διαχωριισμός των καταγραφών
κ
ν με βάση την ηλικία
α του
κειμένου να αναδειχθού
ύν οι έντονεες μεταβολέ
λές, σε τιμέςς και
σκυυροδέματος έγινε προκ
μορρφή φάσμα
ατος, που καταγράφοονται τις πρώτες 48 ώρες. Η ηλικία του
σκυυροδέματος καταγράφεεται σε ώρεες προκειμέννου να είνα
αι εφικτή η διατύπωση
η της
ηλικκίας με ακέέραιους αριθθμούς τις ππρώτες ώρες μετά τη σκυροδέτησ
σ
ση. Στον πίννακα
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5.3 για τη διευκ
κόλυνση τη
ης ανάγνωσηης του Σχήμ
ματος 5.4 παρατίθεται η αντιστοίχχηση
ωρώ
ών-ημερών.
Π
Πίνακας 5.3: Αντιστοίχη
ηση ωρών-ημμερών από τη
η σκυροδέτη
ηση για την αανάγνωση το
ου
σ
σχήματος 5.4
4.

Ώρες: 48
4
Ημέρες: 2

60

72

84

96

108 120 1322

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Ώρες: 144
1
156 168 240 336 504 672
Ημέρες: 6
5.2..2.1.

6.5

7

10

14

21

28

Αξιοολόγηση κα
αταγραφώνν ΗΜΕ – Δεείκτες Βλάβης

Η ππρώτη αξιολλόγηση τωνν αποτελεσ
σμάτων κατταγραφής τη
ης ΗΜΕ γιια τα 5 δοκ
κίμια
έγιννε με τη χρρήση των δεεικτών βλάάβης RMSD
D και MAPD
D (Εξισώσε
σεις 3.4-3.5)). Σε
όλεςς τις περιπ
πτώσεις ως φάσμα δομ
μικής κατά
άστασης ανα
αφοράς - R
RSS (Reference
Statte Signaturee) λήφθηκεε η απόκρισ
ση της αντίίστασης που αντιστοιχχεί στις 3 ώρες
ώ
μετά
ά τη σκυροδδέτηση. Σημ
μειώνεται ππως η αξιολόγηση των μεταβολώνν των φασμά
άτων
απόό τις 3 ώρεες και μετά γινόταν σε πραγμα
ατικό χρόνο
ο με την ααξιοποίηση της
διασ
σύνδεσης της
τ MySQL
L με το πεεριβάλλον του MATL
LAB (βλ. Ενότητα 4.3.3,
4
Provvidakis andd Liarakos, 2014). Εππιπλέον λόγγο της δυνα
ατότητας αππομακρυσμ
μένης
διαδδικτυακής πρόσβασης
π
που προσ
σφέρει το T-WiEYE
T
στα
σ δεδομέένα της βά
άσης,
εφόόσον η διαδδικασία παρ
ρακολούθησ
σης εξελισσ
σόταν ομαλά, δεν ήτανν απαραίτητη η
φυσ
σική παρουσ
σία του χρήσ
στη στο χώ ρο εκτέλεση
ης του πειράματος.

α)

β)

Σχχήμα 5.5: Εξξέλιξη του RM
MSD συναρττήσει της ηλλικίας του σκ
κυροδέματος.. α) 3 ώρες – 28
ημέρες
η
(672 ώρες) και β)) 3-120 ώρεςς.
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β)

M
συναρττήσει της ηλλικίας του σκ
κυροδέματος.. α) 3 ώρες – 28
Σχχήμα 5.6: Εξξέλιξη του MAPD
ημέρες
η
(672 ώρες) και β)) 3-120 ώρεςς.

Παρατηρώ
ώντας τα Σχήματα
Σ
5. 5 και 5.6 των στατιστικών δεεικτών βλά
άβης,
διαππιστώνεται μια εικόννα παρόμοοια με εκ
κείνη που αποτυπώθηηκε κατά την
παρρακολούθησ
ση της ανάπ
πτυξης της ααντοχής του
υ σκυροδέμ
ματός με τηη εφαρμογή των
δοκκιμών μοναξξονικής θλίψ
ψης (Σχήμαα 5.2). Οι τιμές
τ
των δεεικτών βλάββης αυξάνο
ονται
όσοο εξελίσσετται η διαδιικασία ενυυδάτωσης και
κ ανάπτυξης της δυυσκαμψίας του
σκυυροδέματος.. Η αύξουσ
σα τάση ποου εμφανίζεται αντικα
ατοπτρίζει ττις αθροισττικές
μετα
αβολές τωνν φασμάτωνν αντίστασ
σης που παρ
ραθέτονται στο Σχήμαα 5.4. Και στη
περίίπτωση αυυτή μπορεί να διακκριθεί, όπω
ως ακριβώ
ώς με τηνν εξέλιξη την
ανα
απτυσσόμενη
ης αντοχής (Σχήμα 5.22), μια χροννική περίοδο
ος μέχρι τιςς 120 ώρες όπου
ό
ο ρυυθμός αύξη
ησης είναι υψηλός
υ
εκττοξεύοντας τα RMSD και MAPD
D από το 0 στο
40%
%. Μια δεύττερη περίοδδος ξεκινά μετά τις 12
20 ώρες με το ρυθμό μεταβολής των
δεικκτών βλάβη
ης να μειώννεται και τιςς τιμές τουςς να σταθερ
ροποιούνται
αι γύρω από
ό μια
μέσ
ση τιμή.
Με βάση τις παρατηρήσεις πουυ έγιναν σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των
τιμώ
ών των δεικ
κτών βλάβη
ης, δημιουργγήθηκε η ανάγκη
α
για περαιτέρω
π
δδιερεύνηση
η του
συννολικού τρόπου εξέλιξη
ης τους. Γιαα την υλοπο
οίηση της συγκεκριμέννης διερεύνη
ησης
στα
α πλαίσια τη
ης παρούσαςς διατριβής αναπτύχθηκαν δύο νέο
οι δείκτες βλ
βλάβης οι οπ
ποίοι
εστιιάζουν κυρίως στο ρυ
υθμό μεταβοολής του RMSD.
R
Καττά τη διδακκτορική έρεευνα
διαππιστώθηκε ότι ο ρυθθμός μεταββολής του RMSD, αλλά
α
και άλλων μέττρων
διαφ
φοροποίηση
ης των φασ
σμάτων, εμφ
φανίζει συσ
σχέτιση με τη
τ διαδικασσία ενυδάτω
ωσης
του σκυροδέμα
ατος.
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Ο πρώτος δείκτης βλάβης προσδιορίζεται αριθμητικά απευθείας από το ρυθμό
μεταβολής του RMSD και περιγράφεται μαθηματικά από σχέση (Liarakos and
Providakis, 2013):

 RMSDn
RMSDn  RMSDn1


DRMSDt n    t n
t n  t n1

0


,n 1

(5.4)

,n 1

όπου tn η τρέχουσα ηλικία του σκυροδέματος ή η n-στη μελετούμενη καταγραφή
μετά τη σκυροδέτηση. Ο δεύτερος δείκτης βλάβης υπολογίζεται από το λόγο της
αθροιστικής μεταβολής του RMSD 3 ώρες μετά τη σκυροδέτηση και μέχρι τη
τρέχουσα χρονική στιγμή παρακολούθησης tn, προς το χρόνο που έχει μεσολαβήσει.
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιγράφεται μαθηματικά από τη σχέση (Providakis,
Liarakos and Kampianakis, 2013):
 n
  RMSDm
 m 1 n

RMSD _ R t n   
  t m
 m 1


n

 RMSD
m 1

m

 RMSDm 1 

m

 t m 1 

n

 t
0

m 1

,n 1

(5.5)

,n 1

Στα σχήματα 5.7 και 5.8, απεικονίζεται η εξέλιξη των δεικτών DRMSD και
RMSD-R συναρτήσει της ηλικίας του σκυροδέματος. Και οι δύο δείκτες εκφράζουν
μια ποσοτικοποίηση του ρυθμού μεταβολής του RMSD. Από την εστίαση στη
χρονική περίοδο των πρώτων 48 ωρών διαπιστώνεται ότι για όλα τα δοκίμια και οι
δύο νέοι δείκτες βλάβης εμφανίζουν μια περιοχή έντονης αύξησης μέχρι περίπου τις
7-18 ώρες και αφού λάβουν κάποια μέγιστη τιμή (κορυφή-peak) αρχίζουν από κει και
πέρα να φθίνουν. Από τη γενική εικόνα της εξέλιξης των ρυθμών μεταβολής
(Σχήματα 5.7.α και 5.8.α) διαπιστώνεται ότι περίπου μετά τις 5-7 ημέρες τείνουν
ασύμπτωτα στο μηδέν ερμηνεύοντας με αυτόν τρόπο τη σταθεροποίηση του RMSD
την ίδια χρονική περίοδο γύρω από μια μέση τιμή (Σχήμα 5.5). Στον Πίνακα 5.4
απεικονίζεται ένα υπολογιστικό παράδειγμα προσδιορισμού του δείκτη RMSD-R για
το δοκίμιο C2.
Οι δύο νέοι δείκτες βλάβης ανιχνεύουν ξεκάθαρα ότι μια σημαντική δομική
μεταβολή λαμβάνει χώρα στη μάζα του σκυροδέματος τις πρώτες 7-18 ώρες. Το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συμπίπτει με τη χρονική περίοδο που συντελείται η
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εντοονότερη φά
άση ενυδάτω
ωσης των σ
συστατικώνν του τσιμενντοκονιάμαατος (Mehtaa και
Monnteiro, 20099).

α)

β)

Σχήμα 5..7: Εξέλιξη δείκτη
δ
DRMSSD συναρτήσ
σει της ηλικίίας του σκυρροδέματος.

α)

β)

Σχήμα 5.8: Εξέλιξη δείκτη
δ
RMSD
D-R συναρτήσει της ηλικίίας του σκυρροδέματος.

Η ενυδάτω
ωση των συστατικών
σ
ν του τσιμ
μέντου είνα
αι μια εξώ
ώθερμη χημική
αντίίδραση και το ποσό τη
ης θερμότηττας που εκλλύεται συνδ
δέεται με τηη ποσότητα
α του
νεροού που δεσ
σμεύεται από τις κρυστταλλικές δο
ομές που σχχηματίζοντααι στη μάζα
α της
τσιμ
μεντόπαστα
ας. Από μεττρήσεις πουυ έχουν γίνει σχετικά με το ρυθμμό έκλυσηςς της
θερμ
μότητας έχεει διαπιστωθεί ότι είνααι δυνατό να
α διακριθού
ύν τρία διαφ
φορετικά στάδια
στονν τρόπο εξέέλιξης της ενυδάτωσης
ε
ς του σκυρο
οδέματος (M
Mehta και M
Monteiro, 2009;
Barrroca et al., 2013).
2
Το πρώτο στάδιο περιιλαμβάνει ττη διάλυση των χημικώ
ών ενώσεωνν του τσιμένντου
η οοποία διαρκ
κεί συνήθως λιγότερο από μια ώρα
ώ
και είνναι μια διεεργασία ισχχυρά
εξώ
ώθερμη. Ο υψηλός ρυ
υθμός έκλυσ
σης θερμόττητας που καταγράφεεται στο πρ
ρώτο
στά
άδιο μειώνεται σημανττικά μια ώ ρα περίπου
υ μετά τη προσθήκη του νερού στο
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τσιμέντο και ξαναρχίζει να αυξάνεται στις 2-3 ώρες μετά. Το δεύτερο στάδιο
εντοπίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3-20 ωρών όπου ο ρυθμός έκλυσης
θερμότητας αυξάνεται εωσότου λάβει μια μέγιστη τιμή στις 4-8 ώρες και από το
σημείο αυτό και μετά αρχίζει να φθίνει (Bentz, 1995; Mehta και Monteiro, 2009). Το
τρίτο και τελευταίο στάδιο τοποθετείται μετά τις 24 ώρες, όπου ο ρυθμός έκλυσης της
θερμότητας ενυδάτωσης βαίνει μειούμενος ασύμπτωτα στη μηδενική τιμή. Η φάση
αυτή αντιπροσωπεύει την ωρίμαση του σκυροδέματος και την ανάπτυξη της αντοχής
του, ενώ διαρκεί ακόμη και αρκετούς μήνες μετά τη σκυροδέτηση (Bentz, 1995;
Mehta και Monteiro, 2009). Σημειώνεται ότι η διεργασία που μόλις περιγράφηκε
αντιπροσωπεύει σκυροδέματα χωρίς χημικά πρόσμικτα· μόνο νερό, τσιμέντο και
ασβεστολιθικά αδρανή.
Πίνακας 5.4: Υπολογιστικό σχήμα προσδιορισμού του RMSD-R (Providakis, Liarakos and

Kampianakis, 2013). Σε γκρίζο φόντο οι τιμές τις περιοχής μεγίστου-κορυφής του δείκτη
(Σχήμα 5.8.β).

Ηλικία
Δt

Σ(Δt)

Σ(ΔRMSD)

RMSD_R

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

1.00

1.00

1.97

1.97

1.97

1.97

5.00

1.00

2.00

3.31

1.34

3.31

1.65

6.00

1.00

3.00

4.47

1.16

4.47

1.49

9.00

3.00

6.00

14.10

9.63

14.10

2.35

16.00

3.00

9.00

24.57

10.47

24.57

2.73

18.00

6.00

15.00

34.57

10.00

34.57

2.30

24.00

6.00

21.00

36.66

2.09

36.66

1.75

36.00

12.00

33.00

40.68

4.02

40.68

1.23

48.00

12.00

45.00

37.25

-3.43

37.25

0.83

Σκυροδέματος

RMSD ΔRMSD

t(Ώρες)

Το σημαντικότερο σημείο από άποψη μηχανικής συμπεριφοράς στην παραπάνω
διαδικασία, εντοπίζεται στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο σχηματίζονται οι ένυδροι
κρύσταλλοι της τσιμεντόπαστας (Ye et al., 2004). Το νερό που δεσμεύουν καθώς και
η κρυσταλλική δομή που σχηματίζουν, έχει άμεσο αντίκτυπό στη στερεοποίηση και
ανάπτυξη της δυσκαμψίας του πρώιμου σκυροδέματος (Mehta και Monteiro, 2009).
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Η δομική μεταβολή που ανιχνεύουν οι δείκτες RMSD-R και DRMSD στη χρονική
περίοδο μεταξύ 7-18 ωρών μετά τη σκυροδέτηση (Κορυφή/Μέγιστο καμπυλών
σχημάτων 5.7.α και 5.8.β), οφείλεται στην απότομη αλλαγή της δυσκαμψίας του
υλικού λόγω σκλήρυνσης η οποία με τη σειρά της αποτελεί συνέπεια της ενυδάτωσης
των συστατικών του τσιμέντου. Σε παρόμοια συμπεράσματα ως προς την εξέλιξη του
ρυθμού μεταβολής της ενυδάτωσης έχουν καταλήξει και οι Lianzhen and Zongjin
(2008), οι οποίοι μετρώντας την ηλεκτρική αντίσταση δοκιμίων σκυροδέματος
προσδιόρισαν τη χρονική περίοδο εμφάνισης της μέγιστης τιμής στις 4-22 ώρες.
Επιστρέφοντας στη συνάρτηση της χρονικής μεταβολής της μέσης θλιπτικής
αντοχής fcm, ο ρυθμός ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέματος είναι δυνατό να
προσδιοριστεί από τη πρώτη παράγωγο της Εξίσωσης (5.1) ως εξής:

 
f cm

df cm cem 672

f cm t 
dt
2
t3

(5.6)

όπου t η ηλικία του σκυροδέματος σε ώρες. Από τη συνθήκη μηδενισμού της
δεύτερης παραγώγου της Εξίσωσης (5.1), προκύπτει ότι:
d 2 f cm
dt 2

0
tc 0

9 
cem 672  cem 672

f 0

3
5  cm

4
t
t



672cem 2
tc 
9

(5.7)

όπου tc η χρονική στιγμή κατά την οποία η δεύτερη παράγωγος της Εξίσωσης (5.1)
μηδενίζεται και ο ρυθμός μεταβολής της fcm, όπως διαπιστώνεται από το Σχήμα 5.9,
εμφανίζει μέγιστο.
Τα γραφήματα του Σχήματος 5.9 έχουν προκύψει από τη συνδυασμένη γραφική
απεικόνιση των συναρτήσεων της fcm (Εξίσωση 5.1) και του ρυθμού μεταβολής της
(Εξίσωση 5.6) για cem=0.32 και fcm28=32 MPa. Οι τιμές των παραμέτρων λήφθηκαν
ίσες με τους μέσους όρους των πειραματικώς προσδιοριζόμενων τιμών του Πίνακα
5.2, για τις τρείς διαφορετικές σειρές δοκιμίων μοναξονικής θλίψης (Σχήμα 5.2).
Εστιάζοντας στο χρονικό διάστημα των 48 πρώτων ωρών από τη σκυροδέτηση,
διαπιστώνεται ότι η μορφή της γραφικής παράστασης του ρυθμού μεταβολής της fcm
(Σχήμα 5.9.β) προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη των δεικτών RMSD-R και
DRMSD (Σχήματα 5.7.β και 5.8.β).
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α)

β)
Σ
Σχήμα 5.9: Εξέλιξη
Ε
της μέσης
μ
θλιπτικκής αντοχής του σκυροδέματος fcm κααι του ρυθμο
ού
μεταβ
βολής της σύ
ύμφωνα με τοο μοντέλο το
ου Ευρωκώδιικα (Εξίσωσηη 5.1).

Ο ρυθμός μεταβολής της μέσης θλιπτικής αντοχής, f΄΄cm εμφανίζεει τις πρώττες 7
ώρεες ένα αύξω
ων κλάδο (Σ
Σχήμα 5.9.ββ) και αφού
ύ λάβει μια
α μέγιστη ττιμή τη χρο
ονική
στιγγμή tc=7.65 ώρες, αρχίζζει να φθίνεει εκθετικά λαμβάνοντα
ας τιμές κάττω του 20%
% της
μέγιιστης τιμής (f΄cmmax=0.4
43), μετά τιις 5 πρώτες ημέρες. Η χρονική στι
τιγμή εμφάννισης
του μέγιστου ρυθμού
ρ
μεταβολής τηςς fcm, βρίσκεται μέσα στο
σ χρονικόό διάστημα που
λαμ
μβάνουν μέγγιστες τιμέςς οι δείκτες RMSD-R και
κ DRMSD
D. Η τελευτααία διαπίσττωση
αποοτελεί σημα
αντική συννεισφορά ττης παρούσ
σας διατριβ
βής καθώς με βάση την
Εξίσ
σωση (5.7) και τις πα
αρατηρούμεενες χρονικ
κές στιγμές εμφάνισηςς των μέγισ
στων
τιμώ
ών των νέω
ων δεικτών RMSD-R κκαι DRMSD
D, μπορεί να
α εκτιμηθείί η παράμετρος
cem
m η οποία εξαρτάται
ε
από
α την ποοιότητα του
υ τσιμέντου. Επιπλέονν, η μορφή των

γρα
αφημάτων τω
ων νέων δεεικτών τις ππρώτες 48 ώρες
ώ
μπορεεί να αποτεελέσει ένα πολύ
π
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σημαντικό εργαλείο για την επί τόπου αξιολόγηση της διεργασίας ενυδάτωσης του
σκυροδέματος (Providakis, Liarakos and Kampianakis, 2013; Liarakos and
Providakis, 2013).
5.2.2.2.

Αξιολόγηση καταγραφών ΗΜΕ – Στατιστικός έλεγχος υπολοίπων

Η αξιολόγηση των μεταβολών των φασμάτων απόκρισης της ηλεκτρικής αντίστασης
R3 (Σχήμα 5.4) πραγματοποιήθηκε και με το στατιστικό έλεγχο των υπολειμματικών
τιμών εφαρμόζοντας τη μέθοδο SCoRe, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής (βλ. Ενότητα 3.4). Ως Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή
Αναφοράς–RSSmeas (Reference State Signature) λήφθηκε η απόκριση της R3meas που
αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα ηλικίας 3 ωρών. Ως συνάρτηση μεταφοράς του ΗλεκτροΜηχανικού Συστήματος (ΗΜΗΣ) επιλέχθηκε η ρητή πολυωνυμική συνάρτηση που
περιγράφεται από την Εξίσωση (3.25), της οποίας οι παράμετροι προσδιοριστήκαν με
βάση τη μέθοδο LRM (Linearized Regression Model, Εξισώσεις 3.25-3.30).
Ο στατιστικός έλεγχος των κανονικοποιημένων υπολοίπων – DR (Detrended
Residuals, Σχήμα 3.19) πραγματοποιήθηκε τόσο με την κανονική κατανομή (Normal
Distribution) όσο και με τη γενικευμένη κατανομή των ακραίων τιμών-GEV
(Generalized Extreme Values Distribution). Το άνω όριο εμπιστοσύνης των DR Ur0d,
προσδιορίστηκε για βεβαιότητα Pup=99.5% και το κάτω όριο Lr0d, για βεβαιότητα
Plow=0.5% (Εξισώσεις 3.59).
Στα σχήματα 5.10, 12, 14, 16 και 18 παρουσιάζεται η προσαρμογή της
εκτιμώμενης συνάρτησης μεταφοράς της ηλεκτρικής αντίστασης, R3est=Re{Z3est} στα
πειραματικά δεδομένα, R3meas=Re{Z3tmeas} που καταγράφηκαν με το T-WiEYE, για τα
5 δοκίμια μελέτης (C1-5). Οι παράμετροι των συναρτήσεων μεταφοράς παραθέτονται
στους Πίνακες 5.5-9. Υπενθυμίζεται ότι τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα, DR
προκύπτουν από τη σχέση:

 

(5.8)

DR in  ri n  E ri n

,n
 R3est,i τα υπόλοιπα, n η n-στη καταγραφή σε χρόνο tn (Ηλικία
όπου ri n  R3meas
,i

Σκυροδέματος) μετά τη σκυροδέτηση, i=1:F και F ο αριθμός των ζευγών
(ωi,Z3,imeas,n) του μετρούμενου φάσματος ΗΜΕ.
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Σχχήμα 5.10: Συ
υνάρτηση μεεταφοράς (Μ
Μοντέλο LRM
M) δοκιμίου C1.
Πίνακας 5.5: Παράμετροι μονντέλου LRM
M (Εξίσωση 3.25)
3
δοκιμίοου C1.
p,q

|b|

θ°

|a|

φ°

0

1.974E-07

86.85

1.985E-10

-78.53

1

1.928E-12

72.08

2.482E-15
2

62.69

2

7.475E-18

61.87

1.366E-20

18.64

3

1.328E-23

72.46

5.634E-26
5

-22.88

4

2.339E-29

-49.14

1.408E-31

-40.16

5

3.951E-35

-24.71

1.221E-37

-36.98

6

1.537E-41

-74.31

1.996E-43

-8.75

7

8.324E-47

-47.18

9.049E-49
9

11.91

8

5.585E-53

-64.93

1.358E-54

23.96

9

1.525E-59

35.06

7.046E-61
7

29.56

Πίνακας 5.11: Στατιστικός έλεγχος υππολειμματικώ
ών τιμών (Reesiduals) για το δοκίμιο C1.
C

200

Εφα
αρμογές Πιεζο
ζοηλεκτρικώνν «Ευφυών» Α
Αδρανών στο
ον ΜΚΕ
και ττην Ανίχνευσση Βλαβών Σκυροδέματος
Σ
ς

Κεφάλα
αιο 5.

Σχχήμα 5.12: Συ
υνάρτηση μεεταφοράς (Μ
Μοντέλο LRM
M) δοκιμίου C2.
Πίνακας 5.6: Παράμετροι μονντέλου LRM
M (Εξίσωση 3.25)
3
δοκιμίοου C2.
p,q

|b|

θ°

|a|

φ°

0

1.076E-07

-8.41

2.249E-10
2

54.39

1

1.173E-12

-3.10

2.456E-15
2

42.92

2

5.574E-18

8.59

1.198E-20

16.01

3

1.372E-23

21.40

5.434E-26
5

-27.55

4

6.157E-30

50.46

2.088E-31
2

-52.86

5

5.937E-35

16.62

3.725E-37
3

-67.26

6

1.363E-40

11.26

9.712E-44
9

-15.34

7

9.827E-47

-17.58

1.243E-48

-71.77

8

8.154E-53

65.86

1.749E-54

-80.87

9

6.123E-59

34.98

8.021E-61
8

-88.50

Πίνακας 5.13: Στατιστικός έλεγχος υππολειμματικώ
ών τιμών (Reesiduals) για το δοκίμιο C2.
C
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Σχχήμα 5.14: Συ
υνάρτηση μεεταφοράς (Μ
Μοντέλο LRM
M) δοκιμίου C3.
Πίνακας 5.7: Παράμετροι μονντέλου LRM
M (Εξίσωση 3.25)
3
δοκιμίοου C3.
p,q

|b|

θ°

|a|

φ°

0

9.249E-08

60.23

5.206E-11
5

25.07

1

6.500E-13

49.65

1.546E-15

-9.76

2

1.105E-18

38.28

1.165E-20

-23.57

3

1.707E-24

12.77

4.024E-26
4

-33.63

4

5.574E-30

-18.25

8.703E-32
8

-41.12

5

1.251E-35

39.43

1.675E-37

-50.81

6

4.592E-41

-0.45

3.138E-43
3

-70.08

7

6.097E-47

-19.50

4.549E-49
4

85.77

8

3.423E-53

-32.49

4.011E-55
4

63.50

9

5.845E-60

-38.51

1.524E-61

45.75

Πίνακας 5.15: Στατιστικός έλεγχος υππολειμματικώ
ών τιμών (Reesiduals) για το δοκίμιο C3.
C
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Σχχήμα 5.16: Συ
υνάρτηση μεεταφοράς (Μ
Μοντέλο LRM
M) δοκιμίου C4.
Πίνακας 5.8: Παράμετροι μονντέλου LRM
M (Εξίσωση 3.25)
3
δοκιμίοου C4.
p,q

|b|

θ°

|a|

φ°

0

1.55
54E-07

744.48

1.161E-10
1

-5.43

1

1.63
32E-12

799.61

7.133E-16
7

37.68

2

6.88
89E-18

800.61

5.071E-21
5

-62.46

3

1.39
97E-23

655.45

3.290E-26
3

-36.11

4

2.34
47E-29

122.19

1.040E-31
1

-32.64

5

4.419E-35

-1 1.13

1.580E-37
1

-36.65

6

43E-41
4.24

477.82

7.372E-44
7

41.32

7

1.23
37E-46

-886.09

5.325E-49
5

-86.18

8

1.39
99E-52

-887.48

8.339E-55
8

-89.09

9

5.54
45E-59

811.87

4.275E-61
4

87.59

Πίνακας 5.17: Στατιστικός έλεγχος υππολειμματικώ
ών τιμών (Reesiduals) για το δοκίμιο C4.
C
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Σχχήμα 5.18: Συ
υνάρτηση μεεταφοράς (Μ
Μοντέλο LRM
M) δοκιμίου C5.
Πίνακας 5.9: Παράμετροι μονντέλου LRM
M (Εξίσωση 3.25)
3
δοκιμίοου C5.
p,q

|b|

θ°

|a|

φ°

0

8.108E-07

22.84

7.194E-10
7

18.52

1

5.791E-12

8.40

1.101E-14

55.37

2

1.551E-17

-46.70

6.772E-20
6

72.61

3

7.448E-23

84.02

1.357E-25

-82.21

4

1.908E-28

-88.01

3.992E-31
3

19.86

5

2.774E-34

-57.91

1.316E-36

36.81

6

4.667E-41

60.96

7.720E-43
7

75.02

7

1.006E-45

-47.04

3.969E-48
3

-5.53

8

1.504E-51

-51.07

6.893E-54
6

-11.30

9

7.045E-58

-61.45

3.746E-60
3

-21.80

Πίνακας 5.19: Στατιστικός έλεγχος υππολειμματικώ
ών τιμών (Reesiduals) για το δοκίμιο C5.
C
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Από το στατιστικό
σ
έλεγχο τω
ων DR με βάση τα όρια εμπιιστοσύνης που
προοσδιορίζοντα
αι από τη κανονική
κ
καατανομή κα
αι την καταννομή GEV (Σχήματα 5.11,
5
13, 15, 17 και 19), υπολο
ογίζεται σε κάθε περίπ
πτωση ο αρ
ριθμός των υπολοίπων που
βρίσ
σκονται εκττός των ορίίων εμπιστοοσύνης (Ou
utliers), Νout (Providakiis, Liarakos and
Vouutetaki, 2010; Providak
kis and Liaraakos, 2011,, 2014).

α)

β)

Σχή
ήμα 5.20: Ποοσοστό τιμώ
ών DR εκτός στατιστικού ελέγχου με βάση τη καννονική καταννομή
(Normall), συναρτήσ
σει της ηλικία
ας του σκυρο
οδέματος.

α)

β)

Σ
Σχήμα 5.21: Ποσοστό
Π
τιμ
μών DR εκτόός στατιστικο
ού ελέγχου με
μ βάση τη καατανομή GEV,
συνναρτήσει τηςς ηλικίας του
υ σκυροδέματος.

Στα Σχήμα
ατα 5.20 κα
αι 5.21 απειικονίζεται η εξέλιξη το
ου ποσοστοού των DR που
βρίσ
σκονται εκττός των ορίω
ων εμπιστοοσύνης σε σχέση
σ
με τηνν ηλικία τω
ων δοκιμίωνν του
σκυυροδέματος,, για τις περιπτώσεις
π
ς της κανο
ονικής κατα
ανομής (Noormal) και της
κατανομής GE
EV αντισττοίχως. Η μορφή πο
ου παρουσ
σιάζουν τα συγκεκριμ
μένα
γρα
αφήματα είνναι αντίστοιχη με εκείίνη της χρο
ονικής εξέλ
λιξης των δδεικτών βλά
άβης
RM
MSD και MA
APD (Σχήμ
ματα 5.5 κααι 5.6). Τιςς πρώτες ώρες μετά τηη σκυροδέττηση
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παρουσιάζεται μια έντονη αύξηση των τιμών που θέτονται εκτός των ορίων
εμπιστοσύνης και από ένα χρονικό σημείο και μετά σταθεροποιούνται γύρω από μια
μέση τιμή. Η βασική διαφορά που εντοπίζεται σε σχέση με τα αντίστοιχα γραφήματα
των RMSD και MAPD, είναι η πολύ πιο έντονη αύξηση των Νout τις πρώτες 24 ώρες
και η σταθεροποίηση γύρω από μια μέση τιμή για κάθε δοκίμιο από τις 48 ώρες και
μετά. Ακολουθώντας σκεπτικό ανάλογο με εκείνο που εφαρμόστηκε για τη μελέτη
του τρόπου μεταβολή του RMSD σε σχέση με την ηλικία του σκυροδέματος,
ορίζονται οι παρακάτω δύο δείκτες βλάβης με βάση το ρυθμό μεταβολή των Νout
(Providakis and Liarakos, 2014):

 N out ,n
N
 N out ,n1

 out ,n
DNout tn    tn
tn  tn1

0

 n
  N out ,m
 m1

N out _ R tn    n
  tm
 m1


n

 N
m 1

out ,m

n

 t
m1

m

,n 1

(5.9)

,n 1

 N out ,m1 
 t m1 

,n  1

(5.10)

,n  1

0

όπου tn η τρέχουσα ηλικία του σκυροδέματος ή η n-στη μελετούμενη καταγραφή
μετά τη σκυροδέτηση. Οι επίσης νέοι δείκτες, DNout και Νout-R εκφράζουν αντίστοιχα
με τους του DRMSD και RMSD-R, το ρυθμό μεταβολής του αριθμού (%) των
υπολειμματικών τιμών Νout που ξεπερνούν τα όρια εμπιστοσύνης (Outliers),
συναρτήσει της ηλικίας του σκυροδέματος. Σημειώνεται για άλλη μια φορά ότι όσο η
δυσκαμψία του πρωίμου υλικού αναπτύσσεται λόγω της ενυδάτωσης των
στατιστικών του τσιμέντου, τα φάσματα απόκρισης της R3 θα αποκλίνουν από την
ηλεκτρική απόκριση αναφοράς (3 ώρες μετά τη σκυροδέτηση) και κατά συνέπεια θα
αυξάνεται ο αριθμός των υπολοίπων της συνάρτησης μεταφοράς (η οποία
προσομοιώνει την απόκριση αναφοράς) που βρίσκονται εκτός των ορίων
εμπιστοσύνης.
Από τη χρονική εξέλιξη των δεικτών Νout-R και DNout τις πρώτες 48 ώρες μετά
τη σκυροδέτηση (Σχήματα 5.22 και 5.23) και για τις δύο περιπτώσεις στατιστικού
ελέγχου (Normal και GEV), επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με
τη διεργασία της ενυδάτωσης του σκυροδέματος με βάση τόσο τους δείκτες DRMSD
και RMSD-R (Σχήματα 5.7 και 5.8), όσο και το ρυθμό ανάπτυξης της θλιπτικής
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αντοοχής του σκ
κυροδέματο
ος (Σχήμα 55.9). Η σημ
μαντική διαφ
φορά με τιςς προηγούμ
μενες
περιιπτώσεις αννάλυσης, ενντοπίζεται σ
στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεταβολλής του αριθθμού
τωνν υπολοίπωνν (Residualss) εκτός ελέέγχου Νout, εμφανίζει
ε
μέγιστη
μ
τιμήή στις 4-8 ώρες,
ώ
αντίί του χρονιικού διαστή
ήματος των 7-18 ωρώνν που εντοπίζονται οιι μέγιστες τιμές
τ
τωνν DRMSD και
κ RMSD-R
R. Το χρονιικό διάστημ
μα της κορυ
υφής των Ν out-R και DN
D out
είνα
αι πολύ κονντά στις τιμές που δίνεει ο αναλυτιικός ρυθμόςς μεταβολήής της θλιπττικής
αντοοχής (Σχήμ
μα 5.9, tc=7.65
7
ώρες). Το αποτέλλεσμα αυτό αποδεικνύύει την υπερ
ροχή
της μεθόδου SC
CoRe ένανττι των κλασ
σσικών σταττιστικών δεικτών βλάββης σε σχέσ
ση με
τον

ακριβή

εντοπισμό

των

μετταβολών

της

φασμ
ματικής

αππόκρισης ενός

ηλεκκτρομηχανιικού συστήμ
ματος.

α)

β)

Σχήμα 5.22: Εξέλιξη δεικτών
δ
α) Νo
Νout-R και β) DNout, συνα
αρτήσει της ηλικίας του
σκυροδέέματος για τη
η περίπτωση ελέγχου με τη κανονική κατανομή (N
Normal).

α)
Σχήμα 5.23: Εξέλιξη δεικτών
δ
α) Νo
Νout-R και β) DNout, συνα
αρτήσει της ηλικίας του
σ
σκυροδέματο
ος για τη περίίπτωση ελέγχχου με τη κα
ατανομή GEV
V.
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Ανίχννευση Βλ
λαβών σε κυβικό δοκίμιο σκυροδέμ
ματος με τη
χρήση
η «ευφυώ
ών» αδραννών

Όπω
ως έχει ανα
αφερθεί ο στόχος
σ
των «ευφυών» αδρανών (SMA) είνααι αφενός μεν
μ η
παρρακολούθησ
ση της ανά
άπτυξης τηης αντοχής και της δυσκαμψίας
δ
ς του πρώιμου
σκυυροδέματος,, αλλά και η παρακολλούθηση τηςς δομικής ακεραιότητα
α
ας του δομ
μικού
συσ
στήματος γιια όλο το χρόνο ζωή ς του. Στη
η παρούσα ενότητα πααρουσιάζεται η
εφα
αρμογή του TBSA σττην αξιολόγγηση της δομικής
δ
ακ
κεραιότηταςς ενός κυβικού
δοκκιμίου σκυροδέματος το
τ οποίο εμ
μφανίζει στα
αδιακά μηχχανικές βλάάβες. Το κυβικό
δοκκίμιο που φέρει εμφυτευμένο το TBSA είνα
αι ακριβώς το ίδιο, τόόσο ως προ
ος τη
γεω
ωμετρία όσο και ως προς τη σύσταση του σκυρο
οδέματος, μμε τα δοκ
κίμια
μονναξονικής θλλίψης που εξετάστηκαν
ε
ν στις προηγούμενες εννότητες.

Σχή
ήμα 5.24: Στα
αδιακή θλιπττική καταπόννηση δοκιμίο
ου σκυροδέμ
ματος με εμφ
φυτευμένο TB
BSA.

Οι μηχανικ
κές βλάβες προκαλούννται τεχνητά και ελεγχχόμενα με κκαταπόνηση
η σε
μονναξονική θλλίψη (Σχήμα
α 5.24). Τοο είδος τωνν μηχανικώνν βλαβών εείναι ρωγμέές οι
οποοίες

εμφα
ανίζονται

και

επεεκτείνονται

σταδιακά

με

ττη

εφαρμ
μογή

επανναλαμβανόμενων κύκλ
λων φόρτισ
σης-LC (Lo
oading Cyclles) αυξανόόμενου πλάτους
(Σχή
ήμα 5.25). Το
Τ βήμα μεε το οποίο ααυξάνεται το
τ πλάτος κάθε
κ
φορά εείναι 100 kN
N. Η
ηλικκία του σκυυροδέματος είναι 3 μήννες και η πλλήρης αστο
οχία του εκδδηλώνεται στον
σ
τελεευταίο κύκλλο φόρτιση
ης (LC7, Σχχήμα 5.25) καταγράφο
οντας φορττίο 610 kN
N και
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αντοοχή 27 MPa. Κάθε κύκλος φόρτιισης ξεκινάεει από τα 0 kN (πλήρηης αποφόρττιση)
και προσεγγίζεει το αντίστο
οιχο πλάτοςς με ρυθμό φόρτισης
φ
10
0 kN/sec.

Σχχήμα 5.25: Κ
Κύκλοι φόρττισης δοκιμίο
ου.

Η θλιπτική
ή αντοχή που
π καταγρράφεται στο
ον τελευταίίο κύκλο φ
φόρτισης (L
LC7)
είνα
αι μειωμένη
η κατά 3 περ
ρίπου MPa από τη προ
οβλεπόμενη (32±2 MPPa, Πίνακας 5.2)
και οφείλεται στο
σ γεγονόςς της σταδιαακής ανάπτυ
υξης και επέέκτασης των
ων μικρορωγγμών
πουυ εμφανίζοννται κατά τη εφαρμοογή των πρ
ροηγούμενω
ων κύκλωνν φόρτισης. Οι
συγγκεκριμένες

μικρορω
ωγμές

οφεείλονται

στην
σ

σταδ
διακή

κατταστροφή

των

υφισ
στάμενων πόρων
π
του υλικού καιι την απώλλεια συνοχή
ής στη διεπι
πιφάνεια μετταξύ
αδρρανών υλικώ
ών και τσιμεντόπασταςς. Μετά από
ό κάθε κύκλ
λο φόρτισηςς καταγράφ
φεται
YE η φασμαατική απόκριση
με ττη χρήση τοου αυτοματτοποιημένουυ συστήματτος T-WiEY
της ηλεκτρομ
μηχανικής εμπέδησης (ΗΜΕ) Z3, του εμφυτευμένοου TBSA και
σ βάση δεεδομένων γιια μετα-επεεξεργασία και αξιολόγηηση.
καταχωρείται στη
Στο Σχήμα
α 5.26, πα
αρουσιάζετααι η απόκρ
ριση της ηλεκτρικής αντίστασηςς R3
μ
HME
E) για κάθ ε κύκλο φόρτισης.
φ
Το εύρος τω
ων συχνοτή
ήτων
(Πρραγματικό μέρος
καταγραφής βρρίσκεται μετταξύ των 100 και των 200
2 kHz με βήμα συχνόότητας 380 kHz
(αριιθμός καταγγραφών ανά φάσμα F
F=500). Στη
η συγκεκριμ
μένη περίπττωση ανάλυ
υσης
αξιοοποιείται η πρωτότυπη
η προσέγγισ
ση των συχχνοτήτων σά
άρωσης άνω
ω των 100 kHz
με ττο AD5933 EB, η οποίία αναλύθηκκε εκτενώς στην Ενότη
ητα 4.3.1 (Σ
Σχήμα 4.11)) και
αποοτελεί σημανντική καινο
οτομία της δδιατριβής κα
αθώς δεν έχχουν εντοπιιστεί στη διεεθνή
βιβλλιογραφία αντίστοιχες
α
εφαρμογές..
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α)

β)
Σχή
ήμα 5.26: Φα
ασματική από
όκριση της ηηλεκτρικής αντίστασης
α
R3 (Resistancee) μετά από κάθε
κύύκλο φόρτιση
ης. α) 10-2000 kHz. β) Εστίαση στο εύ
ύρος 10-65kH
Hz.

Από τις πειιραματικές καταγραφέές τη ΗΜΕ, με βάση τιςς Εξισώσειςς (3.1)-(3-3)) και
κα 2.1), πρροσδιορίζεται η
τις ηλεκτρομηχανικές ιδιιότητες τουυ PIC 151 (βλ. Πίνακ
απόόκριση της δυναμικής
δ
μηχανικής
μ
εεμπέδησης του σκυροδ
δέματος (D
DMI) ΖSt (Σχχήμα
5.277). Τόσο απ
πό τα φάσμα
ατα της ηλεκκτρικής ανττίστασης το
ου TBSA (Σ
Σχήμα 5.26) όσο
και από τα φάσ
σματα της ΖSt (Σχήμα 55.27) διαπισ
στώνεται ότιι οι εντονόττερες μεταβολές
εμφ
φανίζονται στη
σ περιοχή συχνοτήτω
ων μεταξύ 10 και 65 kH
Hz.
Συγκρίνονττας τα φά
άσματα τωνν Σχημάτω
ων 5.26.β και 5.27.ββ μεταξύ τους,
τ
διαππιστώνεται ότι το πραγγματικό μέρρος της μηχχανικής εμπ
πέδησης Ree(ZSt) εμφαννίζει,
όπω
ως ήταν ανναμενόμενο
ο με βάσηη τα όσα αναπτύχθη
ηκαν στην Ενότητα 3.1,
μεγα
αλύτερη ευυαισθησία από την ηηλεκτρική αντίσταση R3, λόγω του ότι είναι
ε
απα
αλλαγμένο από
α τις ηλεεκτρικές επιιδράσεις το
ου PIC 151. Με βάση τη συγκριμ
μένη
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παρρατήρηση επ
πιλέγεται να
α χρησιμοποοιηθεί ως ερ
ργαλείο παρ
ρακολούθησσης της δομ
μικής
ακεραιότητας του
τ δοκιμίου το πραγμαατικό μέροςς της ZSt.

α)

β)
Σχή
ήμα 5.27: Φασματική απ
πόκριση του πραγματικού
ύ μέρους τηςς μηχανικής εεμπέδησης DMI
D
μετά από κάθε κύκλο φόρτισης. α)) 10-200 kHzz. β) Εστίαση
η στο εύρος 10-65kHz.

Η αξιολόγη
ηση των μετταβολών τηης ZSt πραγμ
ματοποιήθηκ
κε με το σταατιστικό έλεγχο
τωνν υπολειμμα
ατικών τιμώ
ών εφαρμόζοοντας τη μέθοδο SCoR
Re (βλ. Ενόττητα 3.4, Σχχήμα
3.199). Ως Ηλλεκτρο-Μηχχανική Υππογραφή Αναφοράς–
Α
RSS
R meas (R
Reference State
S
Signnature) λήφ
φθηκε το πραγματικό μ
μέρος της μη
ηχανικής εμ
μπέδησης, R
Re(ZSt) το οποίο
ο
αντιιστοιχεί σττο δομικά ακέραιο χχωρίς ρωγγμές δοκίμιιο (LC0). Η συνάρττηση
μετα
αφοράς τουυ δομικά άρτιου
ά
δοκκιμίου προσ
σδιορίστηκεε με βάση τη καινοττόμα
μέθοδο των Συστημάτων
Σ
ν Πολλαπλλών Μηχαννικών Εμπεεδήσεων - MIS (Ενόττητα
3.3.3) η οποία αναπτύχθη
ηκε στα πλααίσια της παρούσας
π
διιατριβής κααι περιγράφ
φεται
απόό την Εξίσωση (3.35).
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Σχήμα 5.228: Συνάρτησ
ση μεταφοράάς-μοντέλο MIS
M δομικά άρτιου
ά
δοκιμμίου (LC0).
Πίνακας 5.10: Παράμεττροι συνάρτηησης μεταφο
οράς μοντέλο
ου MIS (Κ0St==6e+7 N/m).
Ajeff(mm2) Hjeff(mm)

Qjst

M

freq0,j(kHz)

1

2.49

0.10

45.82

31.45

2

3.11

0.40

36.71

15.55

3

2.90

0.37

39.32

17.83

4

2.46

11.89

46.31

2.66

5

4.02

1.50

28.38

7.54

6

4.29

0.07

26.57

31.75

7

3.33

3.05

34.24

3.37

8

4.49

1.12

25.41

6.99

9

5.20

0.05

21.95

19.69

10

6.00

0.52

19.03

8.38

11

6.28

0.01

18.17

99.01

κός έλεγχος υυπολειμματικ
κών τιμών για κάθε κύκλλο φόρτισης.
Σχήμα 5.299: Στατιστικ
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Ο στατιστικός έλεγχος των κανονικοποιημένων υπολοίπων-DR (Detrended
Residuals, Σχήμα 3.19) πραγματοποιήθηκε τόσο με την κανονική κατανομή-Normal
(Normal Distribution) όσο και με τη γενικευμένη κατανομή των ακραίων τιμών-GEV
(Generalized Extreme Values Distribution). Το άνω όριο εμπιστοσύνης των DRUr0d,
προσδιορίστηκε για βεβαιότητα Pup=99.5% και το κάτω όριο Lr0d, για βεβαιότητα
Plow=0.5% (Εξισώσεις 3.59). Η ανάλυση επικεντρώθηκε στη περιοχή του φάσματος
απόκρισης του Re(ZSt) 10-65kHz όπου εμφανίζονται οι εντονότερες μεταβολές
μεταξύ των διαφορετικών κύκλων φόρτισης.
Στο Σχήμα 5.28 απεικονίζεται η προσαρμογή της συναρτήσεως μεταφοράς στα
δεδομένα της Re(ZSt), ενώ οι παράμετροι του μοντέλου MIS (Εξίσωση 3.35)
παραθέτονται στον Πίνακα 5.10. Από το στατιστικό έλεγχο των DR με βάση τα όρια
εμπιστοσύνης που προσδιορίζονται από τη κανονική κατανομή και την κατανομή
GEV (Σχήμα 5.29), υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υπολοίπων που
βρίσκονται εκτός των ορίων εμπιστοσύνης (Outliers), Νout (Providakis, Liarakos and
Voutetaki, 2010; Providakis and Liarakos, 2011, 2014).
Στο

Σχήμα

5.30

απεικονίζεται

η

διαφοροποίηση

του

αριθμού

των

υπολειμματικών τιμών που θέτονται εκτός ελέγχου συναρτήσει των κύκλων
φόρτισης. Κατά τους πρώτους κύκλους φόρτισης μέχρι και τον LC2 (200 kN)
εκτιμάται ότι οι ανιχνευόμενες μεταβολές της δυσκαμψίας οφείλονται στο πορώδες
του σκυροδέματος που σταδιακά καταστρέφεται κάτω από την επίδραση του
θλιπτικού φορτίου, μεταβάλλοντας τη δυσκαμψία του. Από τον κύκλο φόρτισης LC3
και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται εσωτερικές μικρορωγμές λόγω της απώλειας
συνοχής που πιθανώς λαμβάνει χώρα στις διεπιφάνειες μεταξύ της τσιμεντόπαστας
και των κόκκων των αδρανών υλικών. Στους επόμενους κύκλους φόρτισης νέες
μικρορωγμές εμφανίζονται και οι υφιστάμενες επεκτείνονται οδηγώντας τελικά στην
καθολική αστοχία του υλικού.
Όσο λοιπόν η δομική κατάσταση του δοκιμίου απομακρύνεται από αυτή που
περιγράφει η συνάρτηση μεταφοράς (Σχήμα 5.28), η οποία αντιπροσωπεύει τη
κατάσταση του δομικά ακέραιου δοκιμίου (Κατάσταση Αναφοράς), τόσο
περισσότερες τιμές των υπολοίπων θα βρίσκονται εκτός των ορίων εμπιστοσύνης.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός της μεθόδου
SCoRe και των μοντέλων MIS συγκροτούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη
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παρρακολούθησ
ση της δομικ
κής ακεραιόότητας και την ανίχνευ
υση μηχανικκών βλαβώ
ών σε
ένα δομικό σύσ
στημα σκυρ
ροδέματος.

Σ
Σχήμα 5.30:: Αριθμός υπ
πολειμματικώ
ών τιμών εκττός ελέγχου για
γ κάθε κύκκλο φόρτισηςςεππίπεδο βλάβη
ης.

Στο Κεφάλλαιο 4 και πιο
π συγκεκρριμένα στηνν Ενότητα 4.2,
4 διατυπώ
ώθηκε η ανά
άγκη
παρρασκευής εννός «ευφυού
ύς» αδρανοούς (SMA), το οποίο μεταξύ
μ
των άλλων θα δίνει
δ
τη δδυνατότητα ανάκτησηςς του από τηη μάζα του
υ σκυροδέμα
ατος έτσι ώ
ώστε να είνα
αι σε
θέση
η να επανα
αχρησιμοποιηθεί. Επίσ
σης τέθηκε το κριτήριο
ο της επαρκκούς μηχαννικής
αντοοχής που θα πρέπει να
α διαθέτει ττο κέλυφος του SMA ώστε να είν
ίναι σε θέση
η να
παρραλαμβάνει ασφαλώς τα
τ δυσμενήή μηχανικά φορτία προ
οστατεύονταας το PIC 151.
Μεττά το πέρα
ας της παρα
απάνω εργααστηριακήςς διαδικασίίας το TBSSA ανακτήθθηκε
σχεδδόν ανεπηρρέαστο μετά
ά από τρείς μήνες εμφύ
ύτευσης στη
η μάζα του σκυροδέμα
ατος.
Απόό το συγκρριτικό γράφ
φημα του Σ
Σχήματος 5.31,
5
διαπισ
στώνεται όότι το PIC 151
συννεχίζει να λειτουργεί
λ
κανονικά
κ
μ
μετά την αννάκτηση (Σχήμα 5.24)), εμφανίζοντας
πολλύ μικρές απ
ποκλίσεις στην
σ
απόκρριση του σεε σχέση με την αρχικήή απόκριση που
εμφ
φάνιζε πριν την
τ εμφύτευ
υση.
Συνοψίζοντας, το TBS
SA α) τοποοθετήθηκε επιτυχώς
ε
σττη μάζα τουυ σκυροδέματος
κατά τη σκυροοδέτηση προ
οστατεύονττας επαρκώςς το PIC 15
51 τόσο απόό τις μηχαννικές
καταπονήσεις παρασκευής του δοκιμ
μίου (δόνησ
ση, κτυπήματα κ.α.), όόσο και από τη
υγρασία και β)
β το κέλυφος από T
Teflon και η εποξική κόλλα (Peermatex, 2011)
αποοδείχθηκαν ικανά να διασφαλίσου
δ
υν τη συνοχχή του αισθ
θητήρα καιι την αρτιόττητα
του PIC 151.
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Σχήμα
α 5.31: Αξιολ
λόγηση επαννακτησιμότηττας (Recoverrability) του TBSA.

Σημειώνεται

ότι

στη

διεθθνή

βιβλλιογραφία

οι

μόνεες

εφαρμ
μογές

επανναχρησιμοπ
ποιούμενωνν αισθητήρω
ων με βάση το PZT έχχουν δημοσιιευθεί από τους
Yanng, et al (20010) και του
υς Tawie annd Lee (2010a). Ωστόσ
σο ο σχεδιασσμός του TB
BSA
προοχωράει ένα
α βήμα πιο μπροστά κκαθώς α) λό
όγω του υλ
λικού παρασσκευής του
υ δεν
αντιιμετωπίζει τα προβλ
λήματα ανθθεκτικότητα
ας των μεεταλλικών κελυφών που
ανα
αφέρουν οι παραπάνω
ω συγγραφεείς και β) λειτουργεί σαν αδραανές υλικό του
σκυυροδέματος αποτελώντας κομμάτιι της μικροδδομής του και
κ όχι ως έένα ετερόκλ
λητο
σώμ
μα στο εσω
ωτερικό του.. Όλες οι πααραπάνω διαπιστώσειςς καταστούν
ύν το TBSA
A μια
σημ
μαντική συννεισφορά τη
ης διατριβήςς στο MKE σκυροδέμα
ατος με SMA
A.

5.4.

Ανίχννευση Βλ
λαβών σεε δοκίμιο
ο δοκό σκυροδέμ
σ
ματος με τη
χρήση
η «ευφυώ
ών» αδραννών

Στη παρούσα ενότητα πα
αρουσιάζετααι η χρήση των TBSA
A στην ανίχχνευση βλα
αβών
μιαςς δοκού σκ
κυροδέματοςς C20/25, σ
σύστασης ίδδιας με εκεείνη που εφ
φαρμόστηκεε και
στιςς προηγούμ
μενες ενότη
ητες (βλ. Ε
Ενότητα 5.2
2), διαστάσ
σεων 150x1150x750mm
m, η
οποοία καταποννείτε σε κάμ
μψη τριών σ
σημείων. Το
ο TBSA προ
οσδέθηκε σττις ράβδουςς του
εφελλκυόμενου οπλισμού της δοκού.. Στο Σχήμ
μα 5.32 απεικονίζεται η κάτοψη της
δοκκού και οι συυνοριακές συνθήκες
σ
τηης καμπτική
ής φόρτισης.
Τα TBSA προσδέθηκ
καν στην εενδιάμεση διαμήκη ράβδο
ρ
του πλέγματος του
οπλλισμού και στη
σ συνέχειια μαζί με ττο πλέγμα του
τ οπλισμο
ού τοποθετήήθηκαν καττά τη
σκυυροδέτηση στη μάζα της δοκού (Σχήματα 5.32 και 5.33). Στηη συγκεκριμ
μένη
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πειρραματική διαδικασία
δ
επιλέχθηκκε να χρη
ησιμοποιηθ
θεί μόνον εφελκυόμ
μενος
οπλλισμός προκειμένου να
ν προκύψ
ψει μια ελλεγχόμενη διαδικασίαα εφελκυσττικής
αστοχίας.

Σ
Σχήμα 5.32: Διαμόρφωση
Δ
η δοκού σκυρροδέματος και
κ συνοριακές συνθήκες κάμψης τριώ
ών
σημείων.

Η φόρτιση
η της δοκο
ού έλαβε χώ
ώρα σε 4 ανομοιόμορ
ρφους κύκλλους φόρτιισηςαποοφόρτισης (σχήμα
(
5.3
34) με κοιννό ρυθμό φόρτισης για
γ όλες ττις περιπτώ
ώσεις
0.5kkN/s. Κατά
ά την εξωττερική εποππτεία της δοκού διαπ
πιστώθηκε ότι οι πρώ
ώτες
επιφ
φανειακές διατμητικές
δ
ρωγμές άρχχισαν να εμ
μφανίζονται στον κύκλοο φόρτισης L60
(Σχή
ήμα 5.34). Επιπλέον κατά
κ
τον συυγκεκριμέννο κύκλο φό
όρτισης διααπιστώθηκεε και
ηχητικά η ένα
αρξη της ασ
στοχίας. Η καταπόνησ
ση συνεχίσ
στηκε και γγια έναν ακ
κόμη
κύκκλο φόρτιση
ης (LC70, 70kN)
7
προκε
κειμένου να μελετηθεί η επίδρασηη της επέκτα
ασης
τωνν διατμητικώ
ών ρωγμών στην απόκρριση των TB
BSA.
Όπως και στη περίπτω
ωση μελέτηης του κυβιικού δοκιμίο
ου της Ενόττητας 5.3, μετά
μ
απόό κάθε κύκ
κλο φόρτισης καταγράάφηκαν μεε τη χρήση
η του αυτοοματοποιημέένου
συσ
στήματος T-WiEYE,
T
η φασματικκή απόκρισ
ση της ηλεκ
κτρομηχανιικής εμπέδη
ησης
(ΗΜ
ΜΕ) Z3, τωνν εμφυτευμ
μένων TBSA
A και κατα
αχωρήθηκανν στη βάση δεδομένωνν για
μετα
α-επεξεργασ
σία και αξιιολόγηση. Σ
Στο Σχήμα 5.35, απεικονίζεται η απόκριση
η της
ηλεκκτρικής αντίστασης R3 (Πραγμαατικό μέρος HME) του
υ TBSA1 γγια κάθε κύ
ύκλο
φόρρτισης. To TBSA2 παρουσίασ
σε κάποια προβλήμα
ατα επαφήςς μεταξύ των
ηλεκκτροδίων και
κ αποσυνδέθηκε τελικκά από τη διιαδικασία παρακολούθ
π
θησης.
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Σχήμα 5.333: Ενσωμάτω
ωση TBSA κκαι πειραματτική διάταξη κάμψης τριώ
ών σημείων.

Σχήμα
Σ
5.34:: Κύκλοι φόρ
ρτισης δοκού
ύ.

Το εύρος των
τ
συχνοττήτων κατααγραφής βρ
ρίσκεται μετταξύ των 110 και των 200
kHzz με βήμα συχνότητας
σ
ς 380 kHz (αριθμός καταγραφώνν ανά φάσμμα F=500). Και
στη παρούσα ανάλυση εφαρμόστηκ
ε
κε η πρωττότυπη προ
οσέγγιση τω
ων συχνοτή
ήτων
σάρρωσης άνω των
τ 100 kH
Hz με το AD
D5933 EB (β
βλ. Ενότητα
α 3.4.1).
Από το Σχήμα
Σ
5.35
5 διαπιστώννεται ότι οι σημαντιικότερες κα
και εντονόττερες
αβολές τουυ φάσματος της ηλεκκτρικής ανντίστασης εντοπίζοντα
ε
αι στη περ
ριοχή
μετα
συχν
χνοτήτων μεταξύ
μ
10--100 kHz. Για τη συγκεκριμέένη περιοχχή συχνοτή
ήτων
υποολογίστηκε και
κ η φασμ
ματική απόκκριση της μηχανικής
μ
εμπέδησης,
ε
ΖSt με βάση
η τις
ηλεκκτρομηχανιικές ιδιότηττες του PIC 151 (Πίνακ
κας 2.1) καιι τη χρήση ττων Εξισώσ
σεων
(3.11)-(3.3), (Σχχήμα 5.36).
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ήμα 5.35: Φα
ασματική από
όκριση της ηηλεκτρικής αντίστασης
α
R3 (Resistancee) μετά από κάθε
Σχή
κύκλο φόόρτισης για το TBSA1.

Σχή
ήμα 5.36: Φα
ασματική από
όκριση του ππραγματικού
ύ μέρους της μηχανικής εεμπέδησης, ΖStmeas
μετά από κάθε κύκλο φόρτισης.

Στη παροούσα περίπ
πτωση μελλέτης επιλλέγεται για άλλη

μια φορά να

χρησιμοποιηθεεί ως εργαλεείο παρακοολούθησης της
τ δομικήςς ακεραιότηητας της δο
οκού,
το

πραγματικ
κό

μέρος της

πρα
αγματοποιήθθηκε

με

το

ZSt.

Η

αξιολλόγηση

στατιιστικό

έλεεγχο

τω
ων

των

μεταβοολών

υπολειμμματικών

της ZSt
τιιμών

εφα
αρμόζοντας τη μέθοδο
ο SCoRe ((βλ. Ενότητα 3.4, Σχχήμα 3.19).. Ως Ηλεκ
κτροΜηχχανική Υποογραφή Αναφοράς – R
RSSmeas (Reeference Staate Signaturre) λήφθηκ
κε το
πρα
αγματικό μέρος της μηχχανικής εμππέδησης, Ree(ZSt) το οπο
οίο αντιστοοιχεί στη δομικά
ακέραιη χωρίς βλάβες δοκ
κό (LC0). Η συνάρτηση
η μεταφορά
άς της δομικκά άρτιας δο
οκού
προοσδιορίστηκ
κε με βάση
η τη μέθοοδο των Συ
υστημάτων Πολλαπλώ
ών Μηχανιικών
Εμππεδήσεων-M
MIS (Ενότηττα 3.3.3) η οοποία περιγγράφεται απ
πό την εξίσω
ωση (3.35).
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Σχήμα 5.37:
5
Συνάρτη
ηση μεταφορράς-μοντέλο
ο MIS δομικά
ά άρτιας δοκοού (LC0).
Πίνακας 5.11: Παράμεττροι συνάρτηησης μεταφο
οράς μοντέλο
ου MIS (Κ0St==5e+7 N/m).
M

freq0,j(kHz)

Ajeff(mm2) Hjeff(mm)

1

18.40

1.36

62.03

4.64

2

26.02

0.97

43.85

3.39

3

31.84

0.88

35.84

4.30

4

41.39

0.65

27.57

5.47

5

48.40

0.64

23.58

8.67

6

76.60

1.18

14.90

4.65

7

99.23

0.03

11.50

19.42

Qjst

Σχήμα 5.388: Στατιστικ
κός έλεγχος υυπολειμματικ
κών τιμών για κάθε κύκλλο φόρτισης.
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Ο στατισττικός έλεγχχος των κκανονικοποιιημένων υπ
πολοίπων-D
DR (Detren
nded
Ressiduals, Σχή
ήμα 3.19) πρ
ραγματοποιιήθηκε τόσο
ο με την κα
ανονική καττανομή (Norrmal
Disttribution) όσο
ό
και με
μ τη γενιικευμένη κατανομή
κ
των
τ
ακραίω
ων τιμών-G
GEV
(Geeneralized Extreme
E
Vallues Distribbution). Το άνω
ά όριο εμ
μπιστοσύνηης των DR Ur
U 0d,
προοσδιορίστηκ
κε για βεβα
αιότητα Pup=
=99.5% κα
αι το κάτω όριο Lr0d, για βεβαιόττητα
Ploww=0.5% (Εξιισώσεις 3.59).

Στο Σχήμα
α 5.37 απεικ
κονίζεται η προσαρμο
ογή της συνναρτήσεως μεταφοράς στα
ε
οι παρράμετροι του
τ
μοντέλ
λου MIS (Ε
3
δεδοομένα της Re(ZSt), ενώ
Εξίσωση 3.35)
παρραθέτονται στον
σ
Πίνακ
κα 5.11. Απόό το στατισ
στικό έλεγχο
ο των DR μμε βάση τα όρια
εμπιστοσύνης που προσδδιορίζονται από τη κα
ανονική καττανομή καιι την καταννομή
V (Σχήμα 5.38),
5
υπολο
ογίζεται σε κάθε περίπ
πτωση ο αρ
ριθμός των υπολοίπων που
GEV
βρίσ
σκονται εκττός των ορίίων εμπιστοοσύνης (Ou
utliers), Νout (Providakiis, Liarakos and
Vouutetaki, 2010; Providak
kis and Liaraakos, 2011,, 2014). Στο
ο Σχήμα 5.3 9 απεικονίζζεται
η δδιαφοροποίη
ηση του αριθμού
α
τω
ων υπολειμμ
ματικών τιιμών που θθέτονται εκτός
ελέγγχου συναρρτήσει τωνν κύκλων φ
φόρτισης και
κ της επέέκτασης τω
ων διατμητιικών
ρωγγμών.

Σ
Σχήμα 5.39:: Αριθμός υπ
πολειμματικώ
ών τιμών εκττός ελέγχου για
γ κάθε κύκκλο φόρτισηςςεππίπεδο βλάβη
ης.

Με βάση την
τ εξέλιξη του αριθμοού των υπολλοίπων που θέτονται εκκτός ελέγχο
ου σε
κάθθε κύκλο φόόρτισης Νou
ut (%), όπω
ως διαπιστώ
ώνεται και από
α το Σχήήμα 5.39, όσ
σο η
δομ
μική κατάστταση της δοκού απομακκρύνεται απ
πό αυτή που
υ περιγράφεει η συνάρττηση
μετα
αφοράς (Σχχήμα 5.37), τόσο περρισσότερες υπολειμματτικές τιμές θα βρίσκο
ονται
εκτόός των ορίω
ων εμπιστοσ
σύνης.
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Σχήμα 5.40: Δοκός
Δ
μετά των
τ κύκλο φ
φόρτισης LC7
70. Επέκταση
η διατμητικώ
ών ρωγμών και
κ
πλλήρης αστοχχία.

Από την μελέτη
μ
που παρουσιάστ
π
τηκε αποδειικνύεται ότι όπως και στη περίπττωση
SA (Βλ. Εν
Ενότητα 5.3
3), ο
του θλιβόμενοου κυβικού δοκιμίου με εμφυτεευμένο TBS
συννδυασμός τη
ης μεθόδου SCoRe κααι των μονττέλων MIS αποτελούνν ένα αξιόπ
πιστο
εργα
αλείο για τη παρακο
ολούθηση ττης δομική
ής ακεραιόττητας και την ανίχνεευση
μηχχανικών βλα
αβών σε δομ
μικά μέλη σ
σκυροδέματος.
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Κεφάλαιο 6
Συμπεράσματα - Προτάσεις

6.1.

Εισαγωγή

Με βάση το ερευνητικό έργο που υλοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας
διδακτορικής διατριβής, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα και παράχθηκε
πρωτότυπη τεχνογνωσία σχετικά με την ανίχνευση βλαβών και εν γένει τον μη
καταστροφικό έλεγχο (ΜΚΕ) μελών σκυροδέματος, με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών
υλικών. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τεχνικές μη καταστροφικού έλεγχου οι
οποίες στηρίζονται:
α)

στην ενόργανη καταγραφή της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) ή/και
της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας (ΗΜΑ) στο πεδίο των συχνοτήτων,

β)

στην προσομοίωση της μηχανικής και της ηλεκτρικής απόκρισης της «υγιούς»
δομικά

κατασκευής

με

χρήση

πολυωνυμικών

ή

τριγωνομετρικών

συναρτήσεων μεταφοράς,
γ)

στην ανάπτυξη μεθοδολογιών αξιολόγησης των φασμάτων απόκρισης της
ΗΜΕ και της ΗΜΑ, με βάση τον στατιστικό έλεγχο των υπολοίπων των
συναρτήσεων μεταφοράς,

δ)

στην ενσωμάτωση των πιεζοηλεκτρικών υλικών με τη μορφή «ευφυών»
αδρανών στη μάζα του σκυροδέματος από τα πρώτα στάδια της παρασκευής
των δομικών στοιχείων, και

ε)

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ασύρματου
συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης σε βάση δεδομένων των
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μετρήσεων της HME, το οποίο είναι χαμηλού κόστους και προσφέρει τη
δυνατότητα απομακρυσμένης διαδικτυακής πρόσβασης στα δεδομένα.

6.2.

Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας με στατιστικό έλεγχο
των υπολειμματικών τιμών

Οι στατιστικοί δείκτες βλάβης (RMSD, MAPD) που προτείνονται στη διεθνή
βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των μεταβολών στα καταγραφόμενα φάσματα των
ΗΜΕ/ΗΜΕ,

προσφέρουν

μια

χρήσιμη

πρώτη

εκτίμηση

για

την

έκταση

διαφοροποίησης της δομικής κατάστασης μιας κατασκευής σκυροδέματος. Όμως,
όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική διερεύνηση, εμφανίζουν δύο πολύ σημαντικά
μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι για να
εφαρμοστούν απαιτείται η ακριβής γνώση της φασματικής απόκρισης του «υγιούς»
υπό μελέτη δομικού συστήματος (Φάσματα Αναφοράς, RSS: Reference State
Signatures). Η πληροφορία αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών δεν είναι
διαθέσιμη. Το δεύτερο σημείο στο οποίο μειονεκτούν εντοπίζεται στο γεγονός ότι
εξετάζουν τη μεταβολή των φασμάτων απόκρισης αθροιστικά σε όλο το εύρος των
συχνοτήτων σάρωσης. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συνεπάγεται, ότι οι δείκτες
βλάβης δεν έχουν την ικανότητα να εστιάζουν στις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα οι
εντονότερες μεταβολές μεταξύ ενός φάσματος που αντιστοιχεί στη δομικά «υγιή»
κατασκευή και ενός φάσματος που αντιστοιχεί σε μια κατασκευή με δομικές βλάβες.
Προκειμένου να ξεπεραστούν τα σφάλματα που μπορεί να εισάγουν οι δείκτες
βλάβης και να διευρυνθεί η ικανότητα των μεθόδων αξιολόγησης της δομικής
ακεραιότητας, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε η μέθοδος SCoRe
(Statistical Control and Evaluation of simulation Residuals). Η συγκεκριμένη
μεθοδολογία βασίζεται στη στατιστική ανάλυση των υπολοίπων (Residuals) μιας
συναρτήσεως μεταφοράς, η οποία προσομοιώνει-εκτιμά την πραγματική απόκριση
του υπό μελέτη «υγιούς» δομικού συστήματος στο πεδίο των συχνοτήτων. Με βάση
τα προσδιοριζόμενα υπόλοιπα υπολογίζονται τα όρια εμπιστοσύνης τους με τη χρήση
τόσο της Κανονικής Κατανομής, όσο και της Γενικευμένης Κατανομής των Ακραίων
Τιμών. Ως μέγεθος αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας λαμβάνεται ο αριθμός
των υπολοίπων που θέτονται εκτός στατιστικού ελέγχου (Outliers), κατά τη σύγκριση
του αναλυτικού φάσματος απόκρισης της συναρτήσεως μεταφοράς και του φάσματος
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απόκρισης που καταγράφεται πειραματικά και αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη
κατάσταση δομικής ακεραιότητας της υπό παρακολούθησης κατασκευής (CSS:
Current State Signature).
Από την αριθμητική αξιολόγηση της μεθόδου SCoRe, η οποία παρουσιάζεται
στην Ενότητα 3.5 της παρούσας διατριβής, διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη
διαδικασία έχει την ικανότητα να ανιχνεύει αξιόπιστα τις μηχανικές βλάβες που
εμφανίζονται με τη μορφή ρωγμών στη μάζα του σκυροδέματος, ενώ επιπλέων
εντοπίζει και την περιοχή των φασμάτων απόκρισης οι οποίες επηρεάζονται
περισσότερο από μια συγκεκριμένη βλάβη. Η ξεκάθαρη υπεροχή της προτεινόμενης
μεθόδου έναντι των υφιστάμενων δεικτών βλάβης, διαπιστώνεται από τη σύγκριση
των Σχημάτων 3.32 και 3.34, όπου αποδεικνύεται ότι η μέθοδος SCoRe αφού
ανιχνεύσει επιτυχώς την περιοχή συχνοτήτων με τις εντονότερες μεταβολές των
κανονικοποιημένων (DR: Detrended Residuals), δίνει μια εικόνα εξέλιξης του
αριθμού των τιμών που θέτονται εκτός στατιστικού ελέγχου (Σχήμα 3.34), αντίστοιχη
με τη σοβαρότητα των μηχανικών βλαβών (Σχήμα 3.24). Οι δείκτες βλάβης (Σχήμα
3.32) ναι μεν εντοπίζουν τη διαφοροποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς μεταξύ της
«υγιούς» κατασκευής και εκείνης που έχει βλάβες, ωστόσο δεν έχουν την ικανότητα
να περιγράψουν ξεκάθαρα την κλιμακούμενη επιδείνωση της βλάβης με την
επέκταση των ρωγμών (Σχήμα 3.24). Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από
την εφαρμογή της μεθόδου SCoRe στις πειραματικές εφαρμογές που παρουσιάζονται
στο κεφάλαιο 5 της παρούσας διατριβής.

6.3.

Συναρτήσεις

μεταφοράς

και

προσομοίωση

απόκρισης

ηλεκτρομηχανικών συστημάτων
Η συνάρτηση μεταφοράς του ηλεκτρομηχανικού συστήματος που ενσωματώνει την
«υγιή» δομικά κατασκευή είναι δυνατό να προσεγγιστεί είτε με τη χρήση ρητών
πολυωνυμικών συναρτήσεων της γωνιακής συχνότητας και της μεταβλητής Laplace
(s=iω), είτε με τη χρήση αναλυτικών θεωρητικών μοντέλων. Οι παράμετροι των
συναρτήσεων μεταφοράς προκύπτουν από την προσομοίωση της πειραματικώς
καταγραφόμενης ηλεκτρικής ή μηχανικής αποκρίσεως του «υγιούς» συστήματος με
τη μέθοδο των μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. Η ηλεκτρική απόκριση, η
οποία αποτελεί και τη φυσική έξοδο του Ηλεκτρο-Μηχανικού Συστήματος,
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εκφράζεται με την Ηλεκτρο-Μηχανική Εμπέδηση (ΗΜΕ) που μετράται στους
ακροδέκτες του «ευφυούς» αδρανούς.
Στη περίπτωση που επιλέγεται η απόκριση της ΗΜΕ να προσεγγιστεί από μια
ρητή πολυωνυμική συνάρτηση της μεταβλητής Laplace, η εφαρμογή των μηγραμμικών ελαχίστων τετραγώνων υλοποιείται με τη χρήση του εμπορικού πακέτου
εργαλείων της MATLAB, FDIDENT. Προκειμένου να επιτευχθεί η αυτονομία της
μεθόδου SCoRe από εμπορικά υπολογιστικά πακέτα, τα οποία έχουν σημαντικό
κόστος, αναπτύχθηκε μια καινοτόμα μεθοδολογία προσομοίωσης της ΗΜΕ η οποία
στηρίζεται στη χρήση ρητών πολυωνυμικών συναρτήσεων της γωνιακής συχνότητας.
Οι παράμετροι της συγκεκριμένης πολυωνυμικής συνάρτησης προσδιορίζονται
από τη γραμμικοποίηση του προβλήματος των ελαχίστων τετραγώνων (Εξισώσεις
3.27-3.31) και για τον λόγο αυτό η διαδικασία ονομάστηκε Μέθοδος της
Γραμματικοποιημένης Παλινδρόμησης-LRM (Linearized Regression Method). Η
LRM εφαρμόστηκε επιτυχώς στις πειραματικές εφαρμογές παρακολούθησης της
ανάπτυξης της δυσκαμψίας του πρώιμου σκυροδέματος, οι οποίες παρουσιάζονται
στην Ενότητα 5.1. Ως βασικό εργαλείο της μεθόδου SCoRE, η μέθοδος LRM όπως
σαφώς διαπιστώνεται και από τα Σχήματα 5.10, 5.12, 5.14, 5.16 και 5.18, επιτυγχάνει
να προσομοιώσει αξιόπιστα τη φασματική απόκριση της ηλεκτρικής αντίστασης R3, η
οποία αντιστοιχεί σε πρώιμο σκυρόδεμα ηλικίας μόλις 3 ωρών. Σε όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις προσομοίωσης, ο δείκτης προσαρμογής (Εξίσωση 3.34) στα πειραματικά
δεδομένα είναι άνω του 99%.
Μια ακόμη σημαντική καινοτομία της παρούσας διατριβής, αποτελεί η υιοθέτηση
της μηχανικής εμπέδησης (Dynamic Mechanical Impedance-DMI) της κατασκευής
που φέρει το PZT, ZSt ως εργαλείο παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας μια
κατασκευής από σκυρόδεμα. Όπως αναπτύχθηκε στην Ενότητα 3.1, η μηχανική
εμπέδηση ZSt, είναι δυνατό να υπολογιστεί από τις πειραματικές καταγραφές της
Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης ή της Ηλεκτρο-Μηχανικής Αγωγιμότητας με βάση
τις Εξισώσεις (3.1)-(3.3) και τη γνώση των ηλεκτρομηχανικών χαρακτηριστικών του
χρησιμοποιούμενου PZT. Αναφέρεται εδώ ότι σε όλες τις εφαρμογές και τις
θεωρητικές αναλύσεις της παρούσας διατριβής, το πιεζοηλεκτρικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε είναι το PIC 151 της PI Ceramics (PI Ceramics, 2014). Στη
περίπτωση που ως μέγεθος παρακολούθησης επιλέγεται η μηχανική εμπέδηση ZSt, η
προσομοίωση της για το προσδιορισμό της συναρτήσεως μεταφοράς της «υγιούς»
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δομικά κατασκευής υλοποιείται με τη πρωτότυπη μέθοδο MIS (Multi mechanical
Impedance System), η οποία παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.3.3.
Η μέθοδος MIS στηρίζεται στον υπολογισμό των παραμέτρων ενός πολυβάθμιου
διακριτού δυναμικού συστήματος το οποίο είναι ισοδύναμο με την πραγματική
κατασκευή και αποτελείται από μηχανικά στοιχεία διατμητικής λειτουργίας
συνδεδεμένα μεταξύ τους εν παραλλήλω (Σχήμα 3.13). Οι παράμετροι του
πολυβάθμιου συστήματος υπολογίζονται με βάση την πειραματικώς καταγραφόμενη
απόκριση της μηχανικής εμπέδησης ΖSt και κάποια μέθοδο μη-γραμμικών ελαχίστων
τετραγώνων. Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος, προκύπτει μαθηματικά από
το άθροισμα των αναλυτικών συναρτήσεων που περιγράφουν τις συνιστώσες
μηχανικές εμπεδήσεις του ισοδύναμου πολυβάθμιου δυναμικού συστήματος.
Ως αναλυτικό μοντέλο περιγραφής της μηχανικής εμπέδησης της κάθε
συνιστώσας του συστήματος, λήφθηκε το μαθηματικό μοντέλο που έχει προταθεί από
τους Providakis and Liarakos (2014). Οι συναρτήσεις μεταφοράς που προκύπτουν
από τη μέθοδο MIS, χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς ως επιμέρους εργαλεία της μεθόδου
SCoRe, σε διαδικασίες εντοπισμού δομικών βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος, τόσο
στην αριθμητική εφαρμογή/αξιολόγηση που παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.5, όσο
και στις πειραματικές εφαρμογές παρακολούθησης της εξέλιξης της αστοχίας του
σκυροδέματος οι οποίες παρουσιάζονται στις Ενότητες 5.3 και 5.4.

6.4.

Ολοκληρωμένο ασύρματο σύστημα αυτόματης καταγραφής
της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης

Η ανάγκη για συνεχή και ολική παρακολούθηση της μηχανικής συμπεριφοράς ενός
δομικού συστήματος από σκυρόδεμα, από τα πρώτα στάδια της σκυροδέτησης των
δομικών του στοιχείων, οδήγησε στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος
αυτόματης καταγραφής της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης, T-WiEYE (Teflonbased Wireless integratEd monitoring sYstEm), (Βλ. Ενότητα 4.3). Το συγκεκριμένο
σύστημα, το οποίο αποτελεί σημαντική τεχνολογική συνεισφορά της παρούσας
διατριβής, συνίσταται από το χαμηλού κόστους τυπωμένο κύκλωμα AD5933 EB, το
οποίο καταγράφει τη φασματική απόκριση της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδηση ενός ή
περισσότερων «ευφυών» αδρανών που βρίσκονται ενσωματωμένα σε μια κατασκευή
από σκυρόδεμα. Κάθε αδρανές αποτελεί ένα κόμβο παρακολούθησης του δομικού
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συστήματος, είναι συνδεδεμένο με το AD5933 ΕΒ και επικοινωνεί ασύρματα με ένα
υπολογιστή διαχείρισης και συλλογής των δεδομένων. Οι μετρήσεις της ΗΜΕ
λαμβάνονται αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ στη συνέχεια
καταχωρούνται σε μια κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων.
Σημαντική καινοτομία του T-WiEYE είναι η δυνατότητα της απομακρυσμένης
πρόσβασης στις μετρήσεις ΗΜΕ μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης ενός χρήση με τη
βάση δεδομένων. Η λειτουργικότητα και η ευελιξία του συγκεκριμένου συστήματος,
ενισχύεται σημαντικά από τη διασύνδεση του περιβάλλοντος MySQL, στο οποίο και
έχει αναπτυχθεί η βάση, με το λογισμικό MATLAB. Η συγκεκριμένη σύνδεση
επιτρέπει

την άμεση εφαρμογή της μεθόδου SCoRe στα δεδομένα ΗΜΕ σε

πραγματικό χρόνο. Το T-WiEYE χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στην αυτοματοποιημένη
παρακολούθηση της ανάπτυξης της δυσκαμψίας του πρώιμου σκυροδέματος (Βλ.
Ενότητα 5.2) αλλά και στην διάγνωση βλαβών σε δομικά μέλη σκυροδέματος.

6.5.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογών

Η αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης T-WiEYE
με «ευφυή» αδρανή, καθώς και η αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου SCoRe,
ελέγχθηκε με την εφαρμογή τους σε μια σειρά πειραματικών περιπτώσεων μη
καταστροφικού ελέγχου, δομικών στοιχείων σκυροδέματος. Πιο συγκεκριμένα
εφαρμόστηκαν στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της δυσκαμψίας και της αντοχής
κυβικών δοκιμίων πρώιμου σκυροδέματος και την παρακολούθηση της επέκτασης
ρωγμών σε δομικά μέλη κατασκευών. Από τις παραπάνω διαδικασίες, οι οποίες
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας διατριβής, διαπιστώθηκε ότι το TWiEYE σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό των εργαλείων της μεθόδου SCoRe
σε περιβάλλον MATLAB και τη διασύνδεση του MATLAB με τη MySQL,
επιτυγχάνει να εντοπίσει και να καταγράψει αξιόπιστα τόσο τις μεταβολές της
μηχανικής συμπεριφοράς του πρώιμου σκυροδέματος, λόγω ενυδάτωσης και
σκλήρυνσης, όσο και τη διαφοροποίηση λόγω ανάπτυξης και επέκτασης μηχανικών
βλαβών όπως οι ρωγμές.
Επιπλέον, προτάθηκαν δυο νέοι δείκτες βλάβης οι οποίοι εστιάζουν στη
παρακολούθηση του ρυθμού μεταβολής, καθώς και της αθροιστικής μεταβολής του
κλασσικού δείκτη RMSD. Οι νέοι δείκτες καταγράφουν αξιόπιστα το ρυθμό
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μεταβολής των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος τις πρώτες 24 ώρες,
αποτυπώνοντας τις μεταβολές του ρυθμού ενυδάτωσης της τσιμεντόπαστας. Με τη
χρήση τους εξάγονται συμπεράσματα για τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού,
αντίστοιχα με εκείνα που προκύπτουν από τη μελέτη άλλων φυσικών μεγεθών, όπως
ο ρυθμός μεταβολής της εκλυόμενης θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης του
υλικού (Barroca et al., 2013; Bentz, 1995; Lianzhen and Zongjin, 2008).

6.6.

Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν επιπλέον
θεωρητικής και τεχνικής διερεύνησης και είναι δυνατό να αποτελέσουν το
αντικείμενο μελλοντικής έρευνας, είναι τα ακόλουθα:
α)

Βελτιστοποίηση των αλγορίθμων προσομοίωσης των Ηλεκτρο-Μηχανικών
Συστημάτων, καθώς και του προσδιορισμού των συναρτήσεων μεταφοράς, με
μαθηματική απλοποίηση των προσομοιωμάτων που εφαρμόστηκαν και
μείωση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών.

β)

Βελτιστοποίηση

του

σχεδιασμού

του

πρωτότυπου

πιεζοηλεκτρικού

αισθητήρα/ «ευφυούς» αδρανούς από Teflon, με κριτήρια την επιπλέον
μείωση του μεγέθους του, τη χρήση διαφορετικών τύπων εποξικών υλικών και
την ενσωμάτωση διαφορετικών επιθεμάτων PZT, όπως το επίσης πολύ
διαδεδομένο PIC 255 (Annamdas and Radhika, 2013; PI Ceramics, 2014).
γ)

Βελτιστοποίηση του λογισμικού διαχείρισης και μετα-επεξεργασίας των
δεδομένων ΗΜΕ μέσω MATLAB, με την ενσωμάτωση περισσότερων
συναρτήσεων αξιολόγησης των μεταβολών της ΗΜΕ και την αναδιαμόρφωση
του γραφικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο φιλικό στον
χρήστη.

δ)

Αξιοποίηση εργαλείων της MySQL όπως το λογισμικό διαχείρισης των
δεδομένων μέσω Excel, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε χρήστες
μη εξοικειωμένους με το προγραμματιστικό περιβάλλων της MATLAB, ως
προς την υποβολή ερωτημάτων (Queries) στη βάση δεδομένων.

ε)

Εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος T-WiEYE σε μεγάλης κλίμακας
τεχνικά έργα από σκυρόδεμα, για τον έλεγχο της ποιότητας του πρώιμου
σκυροδέματος και την ανίχνευση μηχανικών βλαβών στην περιοχή των
229
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Κεφάλαιο 6.

συνδέσεων των δομικών στοιχείων, οι οποίες αποτελούν ασθενείς μηχανικά
ζώνες λόγω της απότομης μεταβολής της γεωμετρίας της κατασκευής.
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Παράρτημα Α
Στοιχεία ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Πίνακας Α.1: Κανόνες άθροισης ηλεκτρικών μεγεθών (Νόμοι Kirchhoff) συναρτήσει της

συνδεσμολογίας (Ogata, 1998).
Διάταξη Ηλεκτρικών
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Πίνακας Α.2: ΗΜΑ και ΗΜΕ διπολικών ηλεκτρικών στοιχείων (Ogata, 1998).
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Παράρτημα B
Ηλεκτρομηχανικά Μητρώα PIC 151

Πίνακας B.1: Ηλεκτρομηχανικά μητρώα PZT τύπου PIC 151 (PI Ceramics, 2014; Comsol,

2012).
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