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АНОТАЦІЯ 

 

Вусатюк А.Є. Оцінка технічного стану залізобетонних паль у ґрунті 

неруйнівними методами. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». — 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій», Київ — 2019. 

Зміст дисертації. У вступі обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовані мета та задачі досліджень, наукову новизну та практичне 

значення роботи, представлено її загальну характеристику. 

У розділі 1 узагальнено сучасний стан питання та поставлено задачі 

досліджень, зазначено основні передумови дослідження експериментально-

аналітичної оцінки ТС ЗП у ґрунті з урахуванням зсувних хвиль. Наведено 

огляд теоретичних і експериментальних досліджень різних аспектів 

неруйнівних методів контролю ЗП у ґрунті. Проаналізовано роботи вітчизняних 

та закордонних вчених: Альошина Н.Н., Глуховського В.П., Яраса В.І., 

Помєшкіна П.В., Улицкого В.М., Горбунова-Посадова М.И., Бартоломея А.А., 

Ободовского А.А., Преснякова О.Б., Денісова О.Г., Джонса Р., Фекеоару І., 

Лещинського М.Ю., Єрмошкіна П.М., Красильниковa В.А., Ногіна С.І., 

Сафарова В.А., Судакова В.В., Ужполявичюса Б.Б., Пфлаумера О.Є., Защука І.В., 

Почтовика Г.Я., Тимошенко С.П., Бойко В.В., Бамбури А.М., Городжи А.Д., 

Мар’єнкова М.Г., Немчинова Ю.І., Шейніча Л.О., Фаренюка Г.Г., Фаренюка Е.Г., 

Довженко О.О., Калюха Ю.І., Трофимчука О.М., Савицького О., Седіна В.Л.,  

Семко А.В., Carino, N.J., Sansalone, M., Hsu, N.N., Lin J.-M., Streett, W., Liao S. 

T., Roesset, J.M., Chen, C.H., Yu, C.P., Ambrosini D., Ezeberry J., Kim D.S.,       

Kim H.W., Kim W.C.,  Seo W.S., Choi K.C., Wooa S.K. та ін., в яких викладено 

положення теорії розповсюдження хвиль в стрижнях та ЗП, неруйнівних 

методів діагностики ЗП та електронних приладів для цих цілей. Стандартні 

методи контролю залізобетонних конструкцій — механічні, ультразвукові, 
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радіоізотопні та ін., не придатні для діагностики ЗП на всю глибину. Тому були 

розроблені спеціальні методи, що використовують збудження низькочастотної 

хвилі імпульсу. Відомо багато модифікацій цього методу, проте результати 

досліджень кожного з них свідчать про можливість виявляти лише достатньо великі 

дефекти, звичайно понад 50% від площі поперечного перерізу палі. Для того, щоб 

підняти рівень технології контролю вбудованих у ґрунт ЗП на принципово 

новий рівень, необхідно удосконалення існуючих моделей та проведення нових 

експериментів. На підставі проведеного огляду зроблено висновки і поставлено 

задачі досліджень. 

В розділі 2 розроблено методику експериментальних досліджень ЗП з 

реєстрацією відлунь різних типів хвиль деформації: поздовжніх, поперечних, 

зсувних і згинальних та методику експериментальних досліджень ЗП з дефектами 

таких типів як тріщини, шийки та каверни у поперечному перетині з реєстрацією 

відлунь хвиль деформації різних типів. Проведено виділення корисних сигналів 

на фоні завад та проаналізовано процес обробки результатів експериментів. 

Корисна інформація представляється квазідетермінованим сигналом, що 

включає зондуючий імпульс і луно-сигнали від дефектів і протилежного торця 

конструкції. Завади можуть бути електричні, конструкційні, структурна 

реверберація та ін. Інформація, що отримана датчиком, який встановлено на 

поверхні ЗП — суперпозиція всіх хвильових процесів в палі та завад. Внаслідок 

випадкового співвідношення фаз коливань, конструкційні завади мають вигляд 

великої кількості окремих, досить чітких імпульсів по всій сигналограмі, на 

фоні яких утруднено виявлення дефектів. Найбільш відповідальним завданням 

попередньої обробки отриманої інформації є виділення “корисних” луно-

сигналів із шумів акустичних перетворювачів, електронних аналогових каналів 

апаратури й конструкційних завад. При цьому рівень шумів і завад може значно 

перевищувати рівень корисних сигналів. Незважаючи на це, необхідно мати 

ймовірність виявлення не нижче 0,95. Розроблено план проведення 

експериментальних досліджень згідно з їх метою та з урахуванням 

особливостей випробувального зразка ЗП і середовища випробувань. 
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У розділі 3 роботи проведені експериментальні дослідження зразків ЗП у 

ґрунтовому средовищі.  Кожна серія експерименту включала в себе отримання 

сигналограм у цифровому вигляді для всіх можливих комбінацій обов’язкових 

варіацій наступних факторів: 

 Взаємна схема розташування датчиків і напрямку удару — три 

обов’язкові і одна необов’язкова варіації: удар завдається по площині оголовка 

палі, датчики розташовані на площині оголовка палі; удар завдається по 

боковій поверхні біля оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка 

палі; удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 

розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій 

завдається удар; удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, 

датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 

перпендикулярній до грані, по якій завдається удар (необов’язкова варіація). 

 Молотки для збудження хвилі напруження — три обов’язкові варіації: із 

фторопластовим наконечником великого розміру; із фторопластовим 

наконечником середнього розміру; зі сталевим наконечником. 

 Датчики для прийому аналогового сигналу — дві обов’язкові варіації: з 

резонансною частотою 60кГц; з резонансною частотою 25кГц. 

 Апаратура для запису та параметри оцифрування сигналу — три 

обов’язкові і одна необов’язкова варіації: прилад ТКС—1; цифровий 

осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 10�� с (необов’язкова 

варіація); цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 

2 ∙ 10�� с; цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 

5 ∙ 10�� с. 

Таким чином, для кожної серії експерименту було отримано понад 54 

сигналограми. Для деяких серій кількість отриманих сигналограм була більша 

за рахунок включення необов’язкових варіацій та проведення додаткових 

випробувань в інших площинах. 

У розділі 4 роботи побудовано нові теоретичні моделі розповсюдження 

поздовжніх, поперечних, зсувних та згинальних хвиль у ЗП з відповідними 
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початковими та граничними умовами, що відповідають умовам 

експериментальних досліджень (див. розділ 3). Розроблені графічні моделі 

бездефектної палі та ЗП з дефектами усіх типів у ґрунті в програмному 

середовищі LIRA на основі методу скінчених елементів та в програмному 

середовищі MATLAB на основі методу скінчених різниць, проведено 

математичне моделювання попередніх експериментальних досліджень для 

забезпечення можливості проведення порівняльного аналізу чисельних та 

експериментальних даних. Розроблено програму, яка дозволяє візуалізувати 

процеси розповсюдження хвиль у ЗП за розробленими чисельними 

алгоритмами. Вдосконалено метод поверхневої хвилі для оцінки інтегральних 

характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій, які апробовано на 

відповідних прикладах. Запропонований метод оцінки динамічного модуля 

Юнга ґрунту під основою палі на базі ударного луно-методу та розробленої 

теоретичної моделі розповсюдження хвильових процесів у палі. 

Ключові слова: палі, технічний стан, експеримент, луно-метод, 

двохвильові моделі.  

ABSTRACT 

 

Vusatiuk A.E. The experimental-analytical assessment of the technical state of 

reinforced concrete piles in soil using non-destructive testing methods. – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in technical sciences by specialty 05.23.01 

«Building structures, buildings and facilities». – State Enterprise «The State Research 

Institute of Building Constructions», Kyiv, 2019. 

 

The contents of the dissertation. In the Introduction the relevance of the 

research topic is substantiated, the research purpose and tasks are formulated, the 

research scientific novelty and practical value are explained and its general 

description is presented. 

In Chapter 1 the state-of-the-art is summarized, the research tasks are specified 

and the main research preconditions for the experimental and analytical assessment of 
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the reinforced concrete piles (RCP) in soil technical state (TS) are indicated taking 

into account the bending waves (deformations). The theoretical and experimental 

researches of the various aspects of non-destructive control methods for the RCPs in 

a soil are reviewed. The analysis was carried out of works by the domestic and 

foreign scientists, such as N. Alioshyn, V. Hlukhovskyi, V. Yaras, P. Pomieshkin, V. 

Ulytskyi, M. Horbunov-Posadov, A. Bartolomei, A. Obodovskyi, O. Presniakov, O. 

Denisov, P. Jones, I. Fakeoari, M. Leshchynskyi, P. Yermoshkin, V. Krasilnykov, S. 

Nohin, V. Safarov, V. Sudakov, B. Uzhpoliabychius, O. Pflaumer, I. Zashchuk, H. 

Pochtovik, S. Tymoshenko, A. Bambura, V. Babych, A. Gorodzha, M. Marienkov, 

Yu. Nemchynov, L. Shenich, G. Farenyuk, Ye. Farenyuk, P. Popruha, O. 

Trofymchuk, O. Savitskyi, V. Sedin, A, Semko, N. J. Carino, M. Sansalone, N.N. 

Hsu, J.-M. Lin, W. Streett, S.T. Liao, J.M. Roesset, C.-H. Chen, C.P. Yu, D. 

Ambrosini, J. Ezeberry, D.S. Kim, H.W. Kim, W.C. Kim, W.S. Seo, K.C. Choi, 

S.K.Wooa et al. In those publications the theoretical principles of wave propagation 

in bars and RCP, RCP diagnostics non-destructive methods and electronic devices for 

those goals were presented. 

Standard techniques (mechanical, ultrasonic, nuclear-radiation etc.) for the 

reinforced concrete structures control are not suitable for RCP full-depth diagnostics. 

Therefore, the special method based on the use of the low-frequency pulse wave 

excitation has been developed. There are many modifications of this method, but 

their studies results show that only the large enough defects can be detected, usually 

exceeding 50% of the pile cross-section area. So, in order to raise the grounded RCPs 

control capabilities to a fundamentally new technological level, it was necessary to 

improve existing models and conduct new experiments. Based on the above 

mentioned publications review, the conclusions were drawn and the research tasks 

were set. 

In Chapter 2 the methodology for undisturbed RCPs experimental studies with 

the echoes’s recording of stress waves, such as longitudinal, transversal, shear and 

flexural waves and the methodology for the experimental studies of the RCPs having 

defects, such as voids, necks and caverns in cross sections with the echoes’ recording 
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of different types of stress waves were developed. The useful signals extraction 

against the disturbances background was carried out and the process of the 

experiments results processing was analyzed. The useful information was delivered 

by a quasidetermined signal, which included a sounding impulse and echo-signals 

from defects and structure opposite end. The obstacles can be electrical, structural, 

structural reverberation etc. The information received by the sensor, which was 

installed on the RCP surface, was the superposition of all wave processes in the pile 

and obstacles. Due to the random correlation of the oscillation phases, the structural 

obstacles appeared as a large number of separate, rather clear pulses over the 

signalogram, and the defects detection against their background became difficult. 

The most important task of the received information pre-processing is the 

"useful" echo-signals selection from acoustic transducers noise, equipment electronic 

analog channels and structural obstacles. At the same time, noise and obstacles level 

can significantly exceed the useful signals level. Nevertheless, it is necessary to have 

a detection probability not less than 0.95. A plan is developed for carrying out the 

experimental researches according to their purpose and the RCP test sample and test 

environment features. 

In Chapter 3 the experimental studies of RCP samples in soil ground are 

described. Each experiments series envisages the digital signalograms obtaining for 

all possible combinations of the following factors mandatory variations: 

 The scheme of sensors relative positions and impact direction includes three 

mandatory and one optional features as follows: the impact is applied to the pile head 

plane and the sensors are located on the pile head plane; the impact is applied to the 

pile lateral surface near its head and the sensors are located on the pile head plane; 

the impact is applied to the pile lateral area near its head and the sensors are located 

near the pile head on the face of the pile lateral area, which to the impact is applied; 

the impact is applied to the pile lateral surface near its head and the sensors are 

located next to the pile head on the pile lateral surface face perpendicular to the face, 

which to the impact is applied (optional variation); 
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 Hammers for the stress waves excitation have three obligatory options as 

follows: with a large size fluoroplastic head; with a medium size fluoroplastic head; 

with a steel head; 

 Sensors for the analog signal reception have two obligatory options as follows: 

with a resonance frequency of 60kHz; with a resonance frequency of 25kHz; 

 Equipment for recording and signal digitization parameters has three 

compulsory and one optional feature: TKS-1 device; Metrix OX 8020 digital 

oscilloscope with signal recording step of 10�� s (optional version); Metrix OX 8020 

digital oscilloscope with signal recording step of 2 ∙ 10�� s; Metrix OX 8020 digital 

oscilloscope with signal recording step of 5 ∙ 10�� s. 

Thus, over 54 signalograms were received for each series of the experiment. For 

some series the number of received signalograms was greater due to the inclusion of 

optional versions and the additional tests execution in other planes. 

In Chapter 4 the new theoretical models of the longitudinal, transversal, 

shearing and bending wave’s propagation in the RCP with the proper initial and 

boundary conditions corresponding to the experimental researches conditions (see 

Chapter 3) were developed. The graphic models of a defect-free pile and RCP with 

defects of all types in the soil were designed in the LIRA software environment based 

on the finite element method and in the MATLAB software environment based on the 

finite-difference method; a mathematical modeling of the previous experimental 

studies was carried out and a numerical and experimental data comparative analysis 

was performed. The visualization program was developed for the wave propagation 

processes in RCP based on the developed numerical algorithms. A new method for 

determination of dynamic elastic parameters of the soil under the lower end of the 

pile, such as soil deformation modulus and soil stiffness coefficient, is proposed on 

the basis of the impact echo-method. 

Key words: piles, technical state, experiment, echo-method, two-wave models. 
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ВСТУП 

 

Визначальними факторами можливості будівництва висотних житлових і 

громадських будинків на відведеній ділянці є склад ґрунту та його несуча 

здатність. Від цього залежить вибір того чи іншого фундаменту. У світовій 

практиці при будівництві висотних будинків використовуються три основних 

варіанти фундаментів: (1) плитний, (2) пальовий та (3) плитно-пальовий. 

Нумерація фундаментів не є випадковою, а описує еволюційний процес невдач, 

помилок та, у підсумку, досягнень при багатоповерховому будівництві. 

Висотні будівлі повинні мати високу просторову жорсткість та взаємодіяти 

з основою за схемою, близькою до жорсткого штампу; в цьому випадку 

першочергове значення серед параметрів деформацій має крен. 

Проектувальники цього не врахували та прийняли рішення про зведення 

будинку у Санкт-Петербурзі — житловий будинок на Шипкінському пров. на 

суцільній монолітній залізобетонній плиті товщиною 800 мм з глибиною 

закладання порядку 3,0 м. До кінця 2003 р. будинок отримав крен 80 см (до 

сьогоднішнього часу в результаті проведення протиаварійних робіт крен 

виправлений). Будинок має всього 17 поверхів, трапецієвидний план з 

приблизним відношенням висоти до ширини 2:1. 

Рішення по багатьом висотним будівлям у Москві виконані і виконуються 

на плитній основі зі значними — до 20 см та більше — осіданнями. Рятує одне 

— відношення висоти до ширини найменшої основи на цих об’єктах не 

перевищує 4. При значенні цього відношення більше 6 у висотних будинках від 

збільшення осідань та кренувань можуть утворитися серйозні проблеми. 

Зниженню цих проблем допомагає використання пальових та пальово-плитних 

фундаментів, а також технічних засобів для нагляду (моніторингу) за будинком 

та його окремими елементами. Німецький досвід свідчить, що до 80-х років 

висотні будинки у Франкфурті-на-Майні будувались на плитній основі, після 

80-х — на пальово-плитній. 
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Україна стрімкими темпами переймає світовий досвід висотного 

будівництва, яке на її території стрімко розвивається останні 10 років. 

З 2009 року набули чинності ДБН В.2.2-24:2009 [1]. Згідно цих норм, для 

висотних будинків, для яких є характерними великі значення навантажень на 

ґрунтову основу, з метою зменшення осідань та кренів рекомендуються 

наступні варіанти фундаментів: пальові, глибокі опори високої несучої 

здатності (типу «барет» тощо), плитні, в тому числі підвищеної жорсткості 

(коробчасті), комбіновані плитно-пальові. Плитні фундаменти рекомендується 

використовувати при середньому додатковому тиску на ґрунт не більше 500 

кПа в однорідних ґрунтах із модулем деформації не менше 40 МПа та при 

симетричній і розвинутій у плані конструктивній схемі висотного будинку. 

Однак ділянок будівництва, на яких ґрунти задовольняють вказаним умовам, на 

території центрів великих міст України дуже мало. 

Наведені вище факти свідчать, що чим вищою та складнішою є будівля, 

тим більш доцільним виявляється використання фундаментів на основі паль. 

При цьому норми не дозволяють для висотних будинків застосування тих типів 

паль, в яких неможливо контролювати якість їх бетонування та армування по 

всій глибині. 

Згідно статистики використання різних видів паль у всьому світі, забивні 

залізобетонні палі складають 42%, а буронабивні діаметром понад 0,65 м — 

18%. Для фундаментів глибокого закладання у світовій практиці розроблено та 

запроваджено нові типи гвинтових залізобетонних паль: «фундекс», «атлас», 

«де вааль», «олів’є», «омега». Широке використання ЗП в фундаментах 

висотних будинків та необхідність постійного нагляду за окремими їх 

елементами потребують серйозного підходу до діагностики їх виконання. 

ЗП, на відміну від інших залізобетонних конструкцій, мають декілька 

особливостей. По перше, доступ до вбудованих у ґрунт паль обмежений одним 

вільним торцем та боковою поверхнею, сумарна площа яких, як правило, не 

перевищує 5—10% від загальної площі поверхні палі. По друге, у процесі 

вбудовування залізобетонних паль у ґрунт можуть виникати не характерні для 



15 

інших типів залізобетонних конструкцій дефекти: каверни, ослаблення 

перетину або шийки, обрив стовбура, потовщення стовбура або опуклість для 

бурових паль; сколювання, косий злам та руйнування палі з витісненням 

шматків палі у ґрунт для забивних. По третє, твердіння бетонної суміші палі у 

вертикальному її розташуванні призводить до нерівномірності впливу власної 

ваги палі по її довжині. Внаслідок цього можлива неоднорідність конструкції 

— фізико-механічні властивості бетону по довжині палі можуть суттєво 

відрізнятися, що безпосередньо впливає на жорсткість будівлі. На методи 

оцінювання технічного стану залізобетонних паль у зв’язку з наведеними 

особливостями накладаються певні обмеження порівняно зі стандартними 

методами діагностики, що розроблені та застосовуються для більшості типів 

залізобетонних конструкцій. 

Актуальність проблеми. Стандартні методи контролю залізобетонних 

конструкцій — механічні, ультразвукові, радіоізотопні та ін., не придатні для 

діагностики паль на всю глибину. Тому були розроблені спеціальні методи, що 

використовують збудження низькочастотної хвилі імпульсу. Відомо багато 

модифікацій цього методу, проте результати досліджень кожного з них свідчать 

про можливість виявляти лише достатньо великі дефекти, звичайно понад 50% від 

площі поперечного перерізу палі. Тому методи випробувань вбудованих у ґрунт 

залізобетонних паль потребують удосконалення, а оцінка їх технічного стану 

залишається актуальною темою для досліджень як на Україні, так і у всьому світі. 

Значний внесок у вивчення ТС залізобетонних конструкцій: Альошин Н.Н., 

Глуховський В.П., Помєшкін П.В., Улицкий В.М., Горбунов-Посадов М.І., 

Бартоломей А.А., Ободовский А.А., Пресняков О.Б., Денісов О.Г., Джонс Р., 

Фэкэоару І., Лещинський М.Ю., Єрмошкін П.М., Красильников В.А., Ногін С.І., 

Сафаров В.А., Судаков В.В., Ужполявичюс Б.Б., Пфлаумер О.Є., Защук І.В., 

Почтовик Г.Я., Тимошенко С.П., Бойко В.В., Бамбура А.М., Городжа А.Д.,      

Калюх Ю.І., Мар’єнков М.Г., Немчінов Ю.І., Шейніч Л.О., Фаренюк Г.Г., Довженко 

О.О., Трофимчук О.М., Савіцький О., Седин В.Л., Семко А.В. та ін. дослідники. 

Експериментально-теоретичні дослідження ЗП проводили Глуховський В.П., 
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Ярас В.І., Carino, N.J., Sansalone, M., Hsu, N.N., Lin J.-M., Streett, W., Liao S. T., 

Roesset, J.M., Chen, C.-H., Yu, C.P., Ambrosini D., Ezeberry J., Kim D.S., Kim H.W., 

Kim W.C.,  Seo W.S., Choi K.C., Wooa S.K. та ін. [1—91]. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у державному підприємстві  «Науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій». Результати, що отримано під час виконання роботи, є складовою 

частиною досліджень, які проводилися в лабораторії технічної діагностики і 

неруйнівного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів відділу 

автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель та споруд в 2006—2015 

роках, та увійшли до звітів декількох тем, зареєстрованих в УкрНТІ. Держбюджетні 

теми з розробки ДСТУ Б В.2.7-220:2009 та ДСТУ Б В.2.7-226:2009 мають 

державний реєстраційний номер 1019U003335. 

Метою дисертаційної роботи є розробка експериментально-методичних засад  

діагностики ЗП у ґрунті з можливістю визначення дефектів менш, ніж 50% від їх 

поперечного перетину. 

Основою для теоретичних і експериментальних досліджень автора під час 

виконання роботи були праці вище перелічених вчених, які зробили істотний 

внесок у вирішення різних завдань, пов’язаних з діагностикою технічного стану ЗП 

та плит.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

- узагальнити результати теоретичних і експериментальних досліджень в 

галузі технічної діагностики залізобетонних конструкцій та ЗП; 

- розробити методику і провести експериментальні дослідження бездефектних 

ЗП з реєстрацією відлунь декількох типів хвиль напруження;  

- розробити методику і провести експериментальні дослідження ЗП з 

дефектами в поперечному перетині з реєстрацією відлунь декількох типів хвиль 

напруження; 

- вдосконалити або розробити чисельні методи розрахунку відлунь хвиль 

напруження різних типів в бездефектних ЗП; 
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- вдосконалити або розробити чисельні методи розрахунку відлунь хвиль 

напруження різних типів у ЗП з дефектами в поперечному перетині; 

- розробити рекомендації щодо методики оцінки ТС ЗП з можливістю 

визначення дефектів менш, ніж 50% від їх поперечного перетину. 

Об’єкт досліджень — технічний стан ЗП. 

Предмет досліджень — діагностика ТС ЗП за допомогою моделей 

розповсюдження хвильових процесів декількох типів у ЗП. 

Методи дослідження — сукупність експериментально-теоретичних 

методів, які включають в себе підбір, вивчення й аналіз різних літературних 

джерел, на основі яких сформульовано мету та задачі досліджень; 

обґрунтування виконання теоретичних і експериментальних досліджень ЗП за 

допомогою двохвильової моделі, що враховує зсувні та згинальні хвилі, чисельні 

методи прикладної математики: МСК та МСЕ; методи програмування та 

візуалізація даних, статистична обробка результатів експериментів та 

розрахунків.  

Наукову новизну отриманих результатів складають:  

- вперше розроблено методику, проведено експерименти і отримані нові 

дані про ТС бездефектних ЗП і ЗП з дефектами в поперечному перетині з 

реєстрацією відлунь декількох типів хвиль: поздовжніх, поперечних, зсувних та 

згинальних; 

 вперше отримані теоретичні моделі, що враховують розповсюдження 

поздовжніх, поперечних, зсувних та згинальних хвиль у вбудованих у 

ґрунт ЗП на основі МСЕ та МСК; 

 удосконалено чисельний метод розрахунку хвильових процесів в ЗП на 

основі хвильової факторизації; 

 удосконалено метод поверхневої хвилі для оцінки інтегральних 

характеристик матеріалів конструкцій; 

 запропоновано метод оцінки динамічного модуля Юнга під основою 

паль на основі ударного луно-методу та моделювання МСР; 
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 обґрунтовано можливість створення методики оцінки ТС ЗП з 

визначення дефектів менш, ніж 50% від їх поперечного перетину. 

Достовірність та обґрунтованість результатів. Результати роботи 

достовірні, оскільки їх було отримано в ході проведення комплексних 

досліджень із застосуванням апробованих експериментальних методів, методів 

математичного моделювання та стандартних методів статистичної обробки 

експериментальних даних. 

Достовірність основних положень та результатів дисертації доведено:  

 використанням апробованих методів будівельної механіки та механіки 

деформованого твердого тіла при побудові математичних моделей та 

чисельному моделюванні хвильових процесів в ЗП; 

 використанням експериментальних методів досліджень ЗП з відповідною 

оцінкою похибки експериментальних даних на сертифікованому та 

атестованому експериментальному обладнанні; 

 задовільною відповідністю результатів теоретичних і експериментальних 

досліджень. 

Наукові положення, висновки та рекомендації базуються на законах 

будівельної механіки та механіки деформованого твердого тіла. Теоретичну 

частину досліджень побудовано на методах математичного та чисельного 

моделювання. Деформований стан зразків ЗП під час експериментальних 

досліджень було визначено за допомогою атестованого приладу ТКС-1. Окремі 

положення теоретичних досліджень перевірено експериментально і чисельними 

методами.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблена 

експериментально-теоретична база для створення нового покоління 

автоматизованих приладів діагностики ТС ЗП, які дозволяли б значно точніше 

фіксувати дефекти та зміну поперечного перерізу ЗП безпосередньо в умовах 

будівництва. 

Реалізація роботи. Результати досліджень використано:  
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1. Здобувач безпосередньо брав участь у зборі необхідної для розробки 

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 «Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності», ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Бетони. Визначення міцності 

механічними методами неруйнівного контролю» та «Настанова щодо 

науково-технічного моніторингу будівель і споруд ДСТУ-Н Б В.1.2-

17:2016» інформації, її перекладі на українську мову, опрацюванні, 

внесення численних правок у підсумкові редакції документів за 

результатами їх численних рецензувань та обговорень. 

2. Результати дисертаційного дослідження за розділом 4 були впроваджені 

при виконанні договору №1049 від 05 листопада 2009 р. «Провести 

інструментальне дослідження якості буронабивних паль фундаменту 

терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль» в зонах 31—34, 41—44», де 

здобувач був безпосередньо одним з виконавців. 

Документи, які підтверджують впровадження результатів досліджень, 

наведені в Додатку А. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих роботах: 

 підбір, узагальнення й аналіз результатів проведених раніше теоретичних 

і експериментальних досліджень у галузі технічної діагностики 

залізобетонних конструкцій та ЗП, формулювання мети та задач 

досліджень; 

 розробка методики експериментальних дослідження бездефектних ЗП та 

ЗП з дефектами в поперечному перетині з реєстрацією відлунь трьох 

типів хвиль: поздовжніх, зсувних та згинальних; 

 вдосконалення чисельних методів МСЕ та МСК розрахунку відлунь 

поздовжніх та згінних хвиль в непорушених ЗП та ЗП з дефектами в 

поперечному перетині. 

Апробація результатів роботи. Результати роботи доповідалися на VI 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Стан сучасної 

будівельної науки — 2008» (м. Полтава, Україна, 2008 р.); VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології життєвого циклу 
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об’єктів житлово-громадянського, промислового та транспортного 

призначення» (м. Ялта, смт. Гаспра, Україна, 7-11 вересня 2009 р.); 21 

Європейській конференції молодих інженерів-геотехніків (м. Роттердам, 

Нідерланди, 4-7 вересня 2011 р.). 

У повному обсязі дисертація доповідалася в 2011 р. та в 2019 р. на двох 

розширених науково-технічних семінарах відділу автоматизації досліджень та 

сейсмостійкості будівель і споруд ДП "Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій" за участю представників Інституту телекомунікації 

та глобального інформаційного простору НАН України. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 робіт, з яких 7 статей у 

спеціалізованих виданнях, що входять до переліку ВАК України, 1 робота 

опублікована в матеріалах міжнародної молодіжної конференції та 1 робота 

опублікована в матеріалах Інтернет-конференції. 1 робота опублікована в 

журналі, що входить до наукометричної бази даних SCOPUS. Без співавторів 

опубліковано 2 роботи. 

Автор вважає за необхідне висловити подяку Глуховському В.П., 

завідуючому лабораторією технічної діагностики і неруйнівного контролю 

будівельних конструкцій, виробів та матеріалів відділу автоматизації 

досліджень та сейсмостійкості будівель та споруд за допомогу та цінні вказівки, 

які були використані під час виконання експериментальних досліджень. 

  



21 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПАЛЬ У ҐРУНТІ 

 

1.1. Проблеми контролю якості виготовлених ЗП 

 

Влаштування пальових фундаментів є одним з основних і важливих видів 

робіт в будівельній практиці. Проте підрядні організації у ряді випадків надто 

формально ставляться до їх складання, до ведення журналів виробництва 

пальових робіт. У зв’язку з цим при влаштуванні паль необхідна відпрацьована 

система контролю їхньої якості. Це в однаковій мірі відноситься до 

вбудовування паль за будь-якими відомими технологіями — до буронабивних, 

буроін’єкційних, забивних чи вдавлюваних паль [2]. 

 

1.1.1. ЗП, що виготовляються у ґрунті 

 

На сьогоднішній день буронабивні та буроін’єкційні палі посідають 

провідне місце в фундаментобудуванні України. Палі буронабивні 

(буроін’єкційні) — це свердловини, пробурені згідно проекту, в які можуть 

опускатися різні види металокаркасів, з подальшим закачуванням у них, під 

тиском: бетону, цементно-піщаної суміші чи водоцементного розчину. 

Відмінність буронабивних паль від буроін’єкційних полягає у тому, що в 

буронабивні палі влаштовується бетон, а в буроін’єкційні закачується розчин. В 

буронабивні палі, для покращення її несучої здатності, по спеціальних трубках, 

вмонтованих у їхнє тіло, можуть закачуватися ін’єкції під тиском до 10 

атмосфер і більше. Як правило, при діаметрі до 300мм, виконуються 

буроін’єкційні, а при діаметрі понад 300мм — буронабивні палі [3]. 

Контроль якості робіт при бурінні свердловин та бетонуванні стовбура 

паль, що проводиться безпосередньо на будівельному майданчику службою 

виконавця робіт і замовника в багатьох випадках виявляється недостатнім. 

Аварійні деформації будівель та споруд на палях, що мали місце за останні 
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роки, свідчать про зниження якості виготовлення таких паль. На сьогоднішній 

день належний післяопераційний контроль за виконанням всіх параметрів 

технології, як правило, не виконується. В багатьох новостворених 

спеціалізованих фірмах відсутня лабораторна база і роботи з перевірки якості 

виготовлених паль не включаються в кошторисні розрахунки. 

Найбільш показовим тестом з визначення несучої здатності паль є 

традиційні випробування цих паль статичним навантаженням, але вони ніякою 

мірою не гарантують якості палі як залізобетонної конструкції. Вимагається 

проводити випробування паль статичним навантаженням до 0,5% від загальної 

кількості паль, але не менше 2 одиниць [4]. Проте в ряді випадків виконавці 

пальових робіт, знаючи, які палі призначені для випробувань, підходять до їх 

виконання інакше, ніж до звичайних паль, і несуча здатність випробуваних паль 

може значно відрізнятися від несучої здатності загальної кількості паль. 

Нормативні документи, включаючи [5], значну увагу приділяють проблемам 

дотримання технології вбудовування паль: вертикальності занурення забивних 

паль, якісному проходженню свердловин під буронабивні палі, фіксації 

проектного розташування армокаркасу, вимогам до бетонної суміші, а також 

контролю суцільності бетонного стовбура бурових паль. Оцінку суцільності 

тіла палі передбачається виконувати шляхом випробування зразків, взятих з 

відібраних кернів, а також контролювати суцільність стовбура паль 

неруйнівними методами. 

Контроль суцільності стовбура буронабивних, а особливо буроін’єкційних 

паль дуже важливий, так як порушення технології може призвести до значного 

зниження несучої здатності паль, як за ґрунтом, так і за матеріалом. Відбір 

зразків бетону при подачі його у свердловину може використовуватися лише 

для непрямої оцінки, бо набір міцності бетону в кубиках і бетону в свердловині 

різний. До порушення суцільності стовбура можуть призводити багато причин, 

серед яких: недостатній об’єм бетону на будівельному майданчику в момент 

бетонування палі, невиправдана перерва в роботах по бетонуванню стовбура, 

негерметичність з’єднання обсадних труб у водонасичених ґрунтах, 
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розущільнення бетонної суміші та ін. Виявити дефекти такої палі при 

традиційній системі контролю фактично неможливо. Найбільш небезпечними 

для безаварійної експлуатації будівель є бурові та буроін’єкційні палі 

невеликого діаметра. Останні виготовляються з цементного та 

дрібнозернистого розчину, і будь-яке порушення їхньої суцільності може 

призвести до руйнування тіла палі та локальному обваленню надземних 

конструкцій. 

Типовими дефектами буро-ін’єкційних паль є: тріщина у стовбурі палі 

(рис. 1.1, а), каверна (рис. 1.1, б), ослаблення перетину палі або шийка (рис. 1.1, 

в), обрив стовбура палі (рис. 1.1, г), потовщення стовбура палі або опуклість 

(рис. 1.1, д) та зрослі палі (рис. 1.1, е) [6]. 

 

Рис. 1.1. — Типові дефекти буроін’єкційних паль 

 

Утворення тріщин у стовбурі палі може бути викликано швидким 

схоплюванням бетону, неправильним співвідношенням великих і дрібних 

заповнювачів. За існуючими стандартами [7] тріщини допускаються волосяні 

зсіданого походження, і їхня довжина не повинна перевищувати половини 

діаметра палі. Дефекти у вигляді каверн можуть утворюватися, коли 
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бетонолитна труба бурового інструмента нижньою своєю частиною не 

заглиблена в бетонну суміш, що закачана в свердловину. Такі дефекти також 

можуть утворюватися під час витоку бетону в порожнечі при проходці 

свердловини в насипних ґрунтах, а також при перервах у бетонуванні палі. 

Одним з небезпечних дефектів при виготовленні буроін’єкційних паль є 

утворення шийок у стовбурі палі, що відбувається через швидке витягування 

шнеку. Неприпустимим дефектом у стовбурі палі є її обрив, що може 

відбуватися при швидкому витягуванні шнеку, а також через вимивання 

свіжоукладеної бетонної суміші підземними течіями. Потовщення стовбура 

утворюється при наявності прошарків слабкого ґрунту через розтікання бетону 

за межі пробуреної свердловини. 

 

1.1.2. Забивні ЗП 

 

Влаштування пальових основ із забивних паль — значно швидший процес 

порівняно з буровими. Цей вид паль більш широко використовується в нашій 

країні. У відношенні до цього виду паль існує уявлення про те, що вони мають 

гарантовану суцільність стовбура. Проте, як показує досвід, при масовому 

забиванні паль, в багатьох випадках має місце порушення суцільності палі, 

обумовлене неякісним виконанням стику складених паль, утворенням тріщин у 

палях при складуванні, при монтажі на стрілу палезабивних агрегатів, а також 

прихованими дефектами виготовлення стовбура палі. Геотехнічні спостереження 

показали, що часто має місце відхилення секцій складених паль від вертикалі, 

недотримання окремими заводами проектного класу бетону та ін. [2]. 

Основними видами пошкоджень у забивних палях є поздовжні тріщини 

(рис. 1.2, а), поперечні тріщини (рис. 1.2, б), сколювання (рис. 1.2, в), косий 

злам (рис. 1.2, г) та руйнування палі з витісненням шматків бетону у ґрунт (рис. 

1.2, д). Поява поздовжніх тріщин пов’язана із загальним перевищенням 

міцності бетону стискаючими напругами при забиванні. Руйнування такого 

роду найбільш імовірні від завищеної енергії удару молота, зустріч нижнього 
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кінця палі з щільним ґрунтовим шаром або будь-якою перешкодою [8]. 

 

Рис. 1.2.— Типові дефекти забивних паль 

 

Однією з причин появи поперечних тріщин є вигин стовбура палі, що 

виникає через відхилення її вістря від початкового напрямку при зустрічі з 

перешкодою або через зміну початкового розташування копрової стріли чи її 

коливань. Іншою причиною появи поперечних тріщин або сколювань є хвилі 

розтягування, які можуть виникнути у палі на початку забивання, а також при 

знаходженні її нижньої третини в зоні слабших ґрунтів. Похилі тріщини, 

зазвичай під кутом, близьким до 45°, з’являються в результаті зусиль 

скручування, які виникають при деяких обставинах через перешкоду, 

створювану наголовником, вільному повороті палі навколо своєї осі або 

спільної дії зусиль, що скручують, і напруг, що розтягують. 

Косий або горизонтальний злам палі може виникнути після появи тріщин при 

повторюваних динамічних навантаженнях, після чого бетон руйнується і 

витісняється ґрунт біля пальового простору. Як зазначено в [7], тріщини в палях 

дозволяються тільки волосяні зсіданого походження. Довжина таких тріщин поперек 
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палі не повинна перевищувати половини довжини сторони палі. Палі, що містять 

більше чотирьох сколювань глибиною більше захисного шару, відбраковуються. 

Загальна припустима довжина сколювань на палю — не більше 50 см. 

 

1.2. Існуючі методи оцінки технічного стану ЗП та аналіз доцільності 

їхнього застосування для діагностики паль 

 

ЗП, на відміну від інших залізобетонних конструкцій, мають декілька 

особливостей. По перше, доступ до вбудованих у ґрунт залізобетонних паль 

обмежений одним вільним торцем та ділянкою бокової поверхні, сумарна 

площа яких, як правило, не перевищує 5—10% від загальної площі поверхні 

палі. По друге, у процесі влаштування залізобетонних паль у ґрунт можуть 

виникати не характерні для інших типів залізобетонних конструкцій дефекти. 

По третє, твердіння бетонної суміші палі при вертикальному її розташуванні 

призводить до нерівномірності впливу власної ваги палі по її довжині. Як 

наслідок, можлива неоднорідність конструкції — фізико-механічні властивості 

бетону по довжині палі можуть суттєво відрізнятися. 

На методи оцінювання технічного стану залізобетонних паль у зв’язку з 

наведеними особливостями накладаються певні обмеження порівняно зі 

стандартними методами діагностики, що діють для більшості типів 

залізобетонних конструкцій. Крім цього, існує певна неоднозначність у діючих 

стандартах щодо визначення категорій технічного стану працюючих на згин 

залізобетонних конструкцій [9], до яких відносяться залізобетонні палі. 

Механічні методи. Механічні методи неруйнівного контролю 

залізобетонних конструкцій базуються на зв’язку між міцністю бетону та 

непрямими характеристиками міцності (значення пружного відскоку ударника; 

значення зусилля місцевого руйнування бетону при вириві з нього анкерного 

пристрою; значення зусилля, необхідного для місцевого руйнування бетону при 

відриві від нього приклеєного до нього металевого диску;  розміри відбитку на 

бетоні при вдавлюванні індентора у поверхню бетону та ін.) за попередньо 
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встановленими градуювальними залежностями [10—14]. Проте ці методи 

дають уявлення лише про технічний стан конкретних ділянок залізобетонних 

конструкцій, на яких проводилися випробування. 

Щоб отримати дані стосовно технічного стану усієї палі, проводять 

буріння її стовбура на всю довжину з відбором кернів та їхньому подальшому 

аналізі на міцність та однорідність. Проте такий метод має високу вартість, 

займає багато часу та не надає інформації щодо зміни перерізу палі по її 

довжині. Крім цього, він не завжди дає достовірні результати, так як буровий 

інструмент може пройти повз дефект або навіть відхилитись від осі та вийти з 

палі. Для визначення якості укладки бетонної суміші застосовують також 

радіоізотопний і ультразвуковий методи. 

Радіоізотопні методи. Існує три схеми контролю суцільності бетонної 

суміші у свердловині, що базуються на радіоізотопному методі [15, 16]: 

 Досліджуване середовище (бетон) знаходиться поміж випромінювачем 

(звичайно радіоактивні ізотопи 60
0C  та 137

0C ) та приймачем (газорозрядні та 

сцинтиляційні лічильники). Паралельно осі стовбура палі в діаметрально 

протилежних її точках бурять дві контрольні свердловини. В одну з них 

опускають випромінювач, а в другу — приймач. У процесі бетонування 

просвічують стовбур у фіксованих точках по його висоті; 

 Замість двох чи трьох поздовжніх стрижнів армокаркасу встановлюють 

газові труби. В одну з трубок опускають випромінювач, в другу — приймач; 

 Випромінювач і приймач знаходяться в одній капсулі — радіозонді. Цей 

спосіб оснований на ефекті Комптона. 

Описані методи мають ряд недоліків; зокрема, відсутній неперервний 

контроль за суцільністю бетонної суміші, яка перевіряється лише у частині 

поперечного перерізу палі. 

Ультразвуковий імпульсний метод. Для контролю якості паль 

ультразвуковий імпульсний метод почав широко використовуватись у 70-х 

роках минулого століття. Цей метод базується на зв’язку між швидкістю 

поширення ультразвукових коливань у бетоні та його міцністю. Найчастіше 
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використовується для вирішення задач визначення міцнісних характеристик 

неметалевих будівельних матеріалів і дефектоскопії конструкцій. Вимірювання 

інформативних параметрів виконують способом наскрізного прозвучування, 

коли перетворювачі розміщуються співвісно з протилежних сторін виробу, що 

контролюється, або способом поверхневого прозвучування, при розміщенні 

перетворювачів на фіксованій відстані (базі прозвучування) на поверхні виробу 

[17]. 

При контролі міцності таких конструкційних матеріалів як пластмаса, 

кераміка, скло, цегла, бетон та ін. використовують емпіричні кореляційні 

залежності швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль від міцності 

матеріалу, що досліджується. 

Основний документ, що регламентує визначення міцності бетону на стиск 

ультразвуковим методом, — ДСТУ Б В.2.7-226:2009 [18]. Міцність бетону в 

конструкціях визначають по експериментально встановленим градуювальним 

залежностям «швидкість—міцність» («Rст — С») або «час—міцність» («Rст — 

t») [11, 12, 18—25]. Ультразвуковий імпульсний метод стандартизований і 

широко використовується і в інших країнах (DIN 1048 p.2, ISO/DIS 8045, EN 

124398, BS 1881—201:1986 та ін.) 

Швидкість ультразвуку, як і будь-який інформативний параметр, не може 

повністю характеризувати конкретну властивість, вона може характеризувати 

контрольований параметр, в даному випадку — міцність на стиск, з певною 

похибкою. На значення швидкості, як інтегральної акустичної характеристики 

бетону, впливає склад бетону та його міцність, геометрія і вологість зразка, 

технологія виготовлення та ін. Це не дає можливості з необхідною точністю 

описати кореляційний зв’язок єдиною градуювальною залежністю. 

При експертному контролі стандарт регламентує встановлювати 

градуювальну залежність по кернам (не менше двох), відібраним з конструкцій. 

Коректування градуювальної залежності також проводять за допомогою 

порівняльних випробувань методом відриву зі сколюванням на тих же 

контрольованих ділянках [10, 26]. При використанні двох методів може бути 
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досягнута точність у визначенні міцності бетону в межах до ±10% [12, 27]. 

Основною перевагою даного методу є те, що виконання випробувань на 

великій кількості ділянок займає мало часу. Тому він використовується 

головним чином для контролю міцності бетону конструкцій з відкритим 

доступом. В такому випадку можливо провести порівняльні випробування на 

трьох-чотирьох ділянках, вийшовши на градуювальну залежність, а потім 

використовувати цю залежність для всіх інших ділянок, на яких проводити 

випробування лише ультразвуковим методом. Проте доступ до вбудованих у 

ґрунт залізобетонних паль мінімальний, що в умовах їхньої неоднорідності 

сильно обмежує можливість даного методу для визначення міцності бетону в 

палях. Ультразвуковий імпульсний метод та його модифікації також 

використовувався для виявлення дефектів у вбудованих у ґрунт палях. Основні 

методи акустичної дефектоскопії базуються на реєстрації змін параметрів 

пружних хвиль за наявності дефектів на шляху їхнього розповсюдження, тобто 

тіньові методи (часовий, амплітудний та спектральний) та луно-методи, що 

базуються на реєстрації та аналізі відбиттів від дефектів [28]. Умовою 

виявлення дефектів є їхня поперечна орієнтація відносно фронту пружних 

імпульсів збудження. 

Тіньові методи, особливо часовий, досить добре вивчені в 

ультразвуковому діапазоні частот з використанням поздовжніх хвиль, які в 

основному формують передній фронт пройшовших через досліджуваний 

матеріал імпульсів. Вони засновані на законах геометричної акустики, де 

розповсюдження ультразвуку в середовищах розглядаються як сукупність 

променів, вздовж яких розповсюджується звукова енергія. На ділянці з 

дефектом, внаслідок огинання променем неоднорідності (тріщини та ін.), 

збільшується час розповсюдження ультразвуку, а також змінюється амплітуда 

та спектральний склад імпульсу, що пройшовшого цю неоднорідність [29, 30]. 

Амплітудний та спектральний методи дефектоскопії бетону свого 

широкого розвитку не отримали внаслідок складності забезпечення постійності 

контакту п’єзоакустичного перетворювача з контрольованим об’єктом та 



30 

встановленням критеріїв оцінки дефектності [17]. Реалізація ультразвукового 

часового методу виконується способом наскрізного прозвучування при 

двосторонньому доступі до конструкцій та способом поверхневого 

прозвучування при односторонньому доступі. Рішення відносно наявності 

дефекту приймається на імовірнісній основі [31], якщо: 

�сер − ��� ≤ �� ≤ �сер + ���, 

де �� — значення вимірюваного параметру; �сер та �� — середнє значення та 

середньоквадратичне відхилення на бездефектних ділянках контрольованого 

об’єкта; α — коефіцієнт, що визначається законом розподілу X та припустимим 

ризиком прийняття помилкового рішення про наявність дефекту. 

Розмір перерізу найменшого дефекту, що надійно виявляється цим 

методом при наскрізному прозвучуванні в бетоні середньої якості, складає 

0,15—0,3 від глибини його розташування. Основне джерело фізичної похибки 

методу — зміна часу розповсюдження ультразвуку, обумовлене непостійністю 

властивостей бездефектного бетону. 

Луно-метод. За класичною схемою методу випромінюючий 

електроакустичний перетворювач, встановлений на доступній поверхні, 

збуджує в об’єкті хвилю стиску. Розповсюджуючись по виробу, вона 

відбивається від дефектів, неоднорідностей, меж конструкції. Прийомний 

перетворювач, встановлений на тій самій поверхні поруч із випромінюючим, 

сприймає відбиття, перетворює їх в електричні сигнали, які надходять на 

апаратуру, що реєструє. Для реєстрації і аналізу хвильових процесів в об’єкті 

контролю в більшості серійних дефектоскопів використаний осцилографічний 

метод [8]. Луно-метод на частотах ультразвуку 0,5—10МГц широко 

застосовується для дефектоскопії виробів з дрібно структурних матеріалів: 

металів, пластмас, кераміки, композитів та ін. Апаратура випускається серійно, 

методи добре відпрацьовані.  

Проте залізобетон як матеріал для контролю акустичними методами має 

свої особливості. Він неоднорідний. Зв’язані цементом заповнювачі і арматура 

створюють неоднорідності розміром до декількох десятків міліметрів, на яких 
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коротка ультразвукова хвиля буде розсіюватися (дисперсія енергії хвилі) і тому 

інтенсивно загасати. 

Проведені експериментальні дослідження частотної залежності 

коефіцієнта загасання ультразвукових коливань у бетонах різних складів 

показали, що основна енергія зондуючого сигналу повинна бути зосереджена в 

смузі частот, що лежить нижче цього діапазону. На таких частотах довжина 

хвилі сигналу становить кілька сантиметрів. Таким хвилям відповідають 

частоти порядку 25—100кГц. 

Існують прилади для роботи з бетоном, що використовують частоти такого 

порядку. Практичні їх випробування показують, що достовірні результати за 

його допомогою можуть бути отримані лише для паль, довжина яких не 

перевищує 6м. Збільшити потужність зондуючого імпульсу за рахунок 

підвищення амплітуди електричного імпульсу, що збуджує п’єзовипромінювач, 

практично неможливо. Цю амплітуду обмежує напруженість змінного 

електричного поля, що може витримати п’єзокераміка без пробою або 

руйнування [32, 33]. 

Таким чином, жоден зі стандартних методів контролю якості 

залізобетонних конструкцій не задовольняє необхідною мірою потребу 

проведення технічного контролю вбудованих у ґрунт паль. Єдиним 

перспективним виходом із ситуації стала розробка нових методів діагностики, 

які б враховували всю специфіку складності робіт із залізобетонними палями у 

ґрунті. Такими стали методи, що використовували збудження низькочастотної 

хвилі імпульсу (low strain integrity testing): impact-echo, pile driving analysis, 

dynamic testing, parallel seismic test, impedance log test та ін. Найпоширенішою 

модифікацією цього методу є ударний луно-метод (за термінологією [8]), 

відомий у світі під назвою impact-echo. Цей метод виявився найбільш 

придатним для широкого застосування при оцінці технічного стану вбудованих 

у ґрунт залізобетонних паль. 
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1.3. Сучасні вітчизняні та зарубіжні технології неруйнівного контролю 

вбудованих у ґрунт ЗП 

 

Для аналізу стійкості будівель та надійності їхньої експлуатації найбільш 

важливим є визначення наступних параметрів паль: фактичної довжини; 

місцезнаходження, розмірів та типів дефектів у стовбурах (суцільність ЗП); 

геометричної форми. 

Ударний луно-метод є удосконаленням ультразвукового імпульсного луно-

методу. Основна його відмінність полягає у тому, що збудження імпульсу 

виконується не за допомогою п’єзовипромінювача, а за допомогою 

спеціального ударного пристрою. Таким пристроєм зазвичай є звичайні 

молотки масою від декількох сотень грам до декількох кілограм зі змінними 

насадками.  

Вивченням можливостей використання ударного луно-методу для 

залізобетонних паль та інших стрижневих конструкцій (балок, стовпів тощо) 

займаються у багатьох країнах світу, в тому числі на Україні та у Росії. На 

основі цього методу також виконують випробування і пласких конструкцій. 

Першим вагомим результатом впровадження даного методу стали прилади 

та методики  визначення довжини паль у ґрунті. У Росії прилади «Измеритель 

длины свай» фірми «ЛогиС» [34] та «Спектр 2.0» фірми «Интерприбор» [35] 

випущені у серійне виробництво. Ці прилади дозволяють визначати довжину 

паль та локалізацію дефектів паль у ґрунті. 

Метод вимірювання довжини паль базується на вимірюванні часу прибуття 

відлунь відбитої прямої хвилі від кінця палі та від неоднорідностей у вигляді 

дефектів палі. Довжина обчислюється, виходячи з відомої швидкості 

розповсюдження поздовжньої хвилі пружних коливань для різних типів паль та 

з виміряного приладом часу. Поздовжня хвиля пружних коливань збуджується 

за допомогою спеціального молотка, а датчиком вимірювання швидкості 

пружних коливань є вібровимірювач. Прилади обробляють отримані дані та 

обчислюють довжину, виходячи з формули: 
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де L — довжина палі; C — швидкість пружних коливань; T — виміряний 

приладом час. 

Швидкість розповсюдження поздовжньої хвилі пружних коливань у палі 

вважається відомою величиною. Відхилення від відомого значення швидкості 

складає 5%, що визначає похибку вимірювання довжини паль. 

В Україні також є прилади, що реалізують метод ударного луно-методу, 

хоча вони і не випущені у серійне виробництво. Це ТКС—1 [36], розроблений у 

ДП НДІБК та КСДК—3.3, розроблений у КНУБА. Недоліком приладу ТКС—1, 

як і його російських аналогів [34, 35] є відсутність теоретично обґрунтованих 

критеріїв ідентифікації та класифікації дефектів обстежуваних залізобетонних 

паль. Прийняття рішення щодо кількісних та якісних характеристик дефектів у 

палі повністю лежить на операторі, вхідною інформацією для якого слугують 

лише часові та спектральні характеристики отриманого приладом сигналу. 

На відміну від цих приладів, КСДК—3.3 є автоматизованою системою 

контролю залізобетонних паль, яка дозволяє оперативно отримувати результати 

діагностики залізобетонних паль безпосередньо на об’єкті. Процес створення 

КСДК—3.3 та усі його функціональні можливості описані у [8]. Для реалізації 

функції автоматизованої відбраківки некондиційних конструкцій був введений 

метод адаптивного формування еталонної моделі кондиційної конструкції для 

заданих умов обстежень. Полягає він у наступному: 

1. Задаються апріорні дані про пальовий об’єкт, що обстежується: 

геометричні параметри паль; механічні властивості бетону; поглинаючі 

властивості шарів ґрунту, що по довжині оточують конструкції; максимально 

допустимий дефект, дозволений проектувальником. 

2. Моделювання в одній координатній площині декількох сигналограм 

хвильових процесів у палі зі зміщеними з певним кроком координатами 

допустимого дефекту і побудова обвідної максимумів відлунь від цих дефектів. 

3. У процесі обстежень паль на об’єкті одержана обвідна накладається на 

кожну сигналограму. Вихід відлуння за межі обвідної є критерієм відбраківки паль. 
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Такий підхід до проблеми контролю залізобетонних паль, як наявність 

можливості теоретичного моделювання хвильових процесів, виділяє систему 

КСДК—3.3 серед інших існуючих в Україні та у Росії приладів. Проте, КСДК—

3.3 також має ряд суттєвих недоліків. 

По перше, при прийнятті рішень використовується лише часова обробка 

імпульсу удару, аналіз спектрального його складу не проводиться. Такий підхід 

є обмеженим і у багатьох випадках не дозволяє проводити класифікацію 

дефектів палі. 

Недостатня ефективність експрес-діагностики суцільності стовбура паль 

на основі лише часової обробки імпульсу удару внаслідок складності 

отримання луно-сигналу від її основи показана на прикладі складених паль [37]. 

Сутність спектральної обробки полягає у визначенні основної частоти 

коливань, що відповідає резонансу по всій довжині палі. За наявності дефектів 

у бетоні визначаються додаткові частоти, що відповідають резонансам по 

довжині палі до цих дефектів. 

Інші недоліки системи КСДК—3.3 стосуються теоретичної моделі 

хвильових процесів, яку використовує ця система. Вони будуть описані пізніше. 

У світовій практиці вишукуваннями в області неруйнівного контролю паль 

займається багато науковців. Основні, фундаментальні результати, на думку 

автора, були отримані Сансалоун (Mary Sansalone) у США та Ліао (Shu-Tao 

Liao) у Канаді. 

Сансалоун разом зі співавторами близько двадцяти років займалася 

дослідженнями в області неруйнівних методів контролю конструкцій [38—43], 

у тому числі ударним луно-методом. Важливим результатом цих досліджень 

стала випущена книга [44], повністю присвячена impact-echo. У ній зроблені 

наступні висновки: 

«Ударний луно-метод є одним з методів неруйнівного контролю, що 

використовується для випробувань бетонних конструкцій та базується на 

характеристиках розповсюдження збудженої за допомогою удару хвилі 

напруження, яка відбивається від внутрішніх дефектів та зовнішніх поверхонь. 
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Цей метод може бути використаний для визначення місця знаходження та 

розміру таких дефектів як тріщини, розущільнення, пустоти, щербини, 

розрихлення та роз’єднання залізобетонних конструкцій. 

Хвиля напруження, збуджена ударом по поверхні, розповсюджується по 

внутрішній структурі та поверхні удару об’єкту, що випробовується. Зміщення 

поверхні, що є наслідком відбиття цих хвиль, записуються за допомогою 

перетворювача (акселерометру), розташованого поруч з місцем удару. Записані 

значення зміщень у часі перетворюються у графік залежності амплітуди від 

частоти. Багаторазове відбиття хвиль напруги від поверхні удару, дефектів і/або 

інших зовнішніх поверхонь призводить до зростання кількості резонансних 

частот, які можуть бути ідентифіковані за спектром та використані для оцінки 

суцільності конструкції або для визначення місця знаходження дефекту. 

Крім цього, мають місце дві вимоги до контролю ударним луно-методом. 

По-перше, розмір дефекту має бути більшим, ніж довжина хвилі. По-друге, 

поздовжня хвиля має включати в себе довжини хвиль, що не перевищують 

подвійну глибину дефекту». 

Схематична діаграма ударного луно-методу показана на рис. 1.3. 

Рис. 1.3. — Схематична діаграма ударного луно-методу 

 

Роботи Сансалоун та її співавторів згодом зіграли важливу роль у 

написанні складених Американською спілкою діагностики матеріалів (American 

Society for Testing and Materials, скорочено ASTM) нормативних документів [45, 

Динамічний аналізатор сигналу 

Формувач сигналів (перед 
передачею даних для обробки) 

Перетворювач 

Вертикальне 
розповсюдження відбитої хвилі 
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46]. Після виходу книги дослідження Сансалоун та її співавторів у цьому 

напрямку не припинялися [47, 48]. 

Щодо неруйнівних випробувань паль Ліао написав дисертацію на здобуття 

вченого ступеня у 1994 році [49]. Подальші дослідження за даною тематикою 

відображені також в наступних його роботах. Вони мали на меті, 

використовуючи теоретичну модель розповсюдження хвильових процесів у 

палях, дослідити можливості різних підходів до їхнього збудження: dynamic 

testing [50, 51], parallel seismic test [52, 53], impedance log test [54, 55]. Усі ці 

підходи, як і ударний луно-метод, пройшли практичну перевірку. 

Інші сучасні дослідження в області контролю залізобетонних паль 

базуються на роботах Сансалоун і Ліао та розвивають можливості використання 

розроблених ними методів для діагностики конкретних типів паль та інших 

стрижневих конструкцій. Деякі з цих робіт хочеться виділити окремо. 

В Аргентині під керівництвом Амброзіні (Daniel Ambrosini) теоретично та 

практично обґрунтовано можливості використання ударного луно-методу для 

визначення суцільності довгих залізобетонних паль [56]. У якості теоретичної 

моделі Амброзіні використав ту ж саму модель розповсюдження хвильових 

процесів, що і Ліао, але узагальнив її, обґрунтувавши можливість використання 

цієї моделі разом з апаратом ударного луно-методу для дефектоскопії паль, що 

мають співвідношення між довжиною та діаметром близько 40. Раніше 

вважалося, що луно-метод може бути корисний лише у тому випадку, коли 

співвідношення між довжиною та діаметром не перевищувало 20. Вибір 

методу, побудова моделі, проведення експерименту та отримані результати 

описані у роботі дуже детально. 

У Південній Кореї під керівництвом Кіма (Dong Soo Kim) [57, 58] ударний 

луно-метод використовувався у сукупності з методом поверхневої хвилі. За 

термінологією Кіма, комбінований метод отримав назву IE-SASW, відповідно 

до включених у нього методів Impact-Echo (IE) та Spectral Analysis of Surface 

Wave (SASW). Згідно висновків автора, така технологія виконання випробувань 

дозволяє діагностувати дефекти, що знаходяться не глибоко від поверхні, на 
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якій проводяться вимірювання, а також надає можливість визначати швидкість 

поздовжньої хвилі в конструкціях з меншою похибкою. 

Метод поверхневої хвилі добре відомий в Україні ще з радянських часів. 

Основні його положення викладені в [12, 17, 21, 59—61]. Він ґрунтується на 

вимірюванні швидкості хвилі Релея (Rayleigh wave velocity) та використанні 

експериментально отриманої залежності між нею та швидкістю поширення 

поздовжньої хвилі за формулою: 

 
RP VV
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 ,   (1.2) 

де VP та VR — швидкість розповсюдження відповідно поздовжніх хвиль та 

хвиль Релея; ν — безрозмірний коефіцієнт Пуассона. 

Кім вважає, що можлива похибка визначення швидкості поздовжніх хвиль 

за формулою (1.2), згідно діапазону значень коефіцієнта Пуассона для бетону 

від 0,15 до 0,22, не перевищує 5%, а з його значенням 0,2 — мінімальна. Якщо 

прийняти ν = 0,2, формула (1.2) переписується у вигляді: 

RP VV 79,1       (1.3) 

Щоправда, для діагностики паль використання методу поверхневої хвилі 

пов’язане з певними проблемами. По-перше, для отримання достатньо точного 

значення швидкості хвилі Релея, необхідно використовувати декілька 

приймачів, які необхідно розташовувати на однаковій відстані один від одного. 

Кім розташовує їх на відстані 30см, у роботі [17] приймається відстань 25см. 

Оскільки забивні залізобетонні палі мають довжину сторони 30—40см, а 

набивні, як правило, 40—60см, виконати вимірювання швидкості хвиль Релея 

важко. 

По-друге, для буронабивних та буроін’єкційних паль ймовірна зміна 

фізико-механічних властивостей по їхній довжині. Навіть, якщо значення 

швидкості хвиль Релея вдається визначити, представляється сумнівною 

можливість розповсюдження отриманої за формулою (1.3) швидкості 

поздовжніх хвиль на всю довжину палі. 

Ще одним досягненням, описаним у роботах Кіма та його співавторів [62, 63], 
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є проведення і порівняння числових та експериментальних досліджень(рис. 1.4) з 

вивчення можливостей використання ударного луно-методу для дефектоскопії на 

спеціально створених моделях паль з круглим поперечним перерізом. 

 

Рис. 1.4. — Моделі стрижнів зі штучними дефектами, розроблені Кімом: симетричні пустоти 
(axisymmetric voids), несиметричні пустоти (non-axisymmetric voids), шийки (necks) та 
опуклості (bulbs) 

 

На стрижнях довжиною 1м та діаметром 10см, виконаних з твердого 

однорідного матеріалу, моделювалися характерні типи дефектів: симетричні 

пустоти (axisymmetric voids), несиметричні пустоти (non-axisymmetric voids), 

шийки (necks) та опуклості (bulbs). Розмір дефектів змінювався від 30% до 80%, 

розмір опуклостей — 200% та 400% площі поперечного перерізу моделей, 

місце знаходження — на відмітках 40см та 60см (рис. 1.4.). Випробування 

стрижнів проводилися у двох середовищах: повітрі та сипучому піску. 

Результати, отримані при проведенні експерименту, були порівняні з 

результатами чисельного моделювання. Використана теоретична модель 

розповсюдження хвильових процесів у стрижнях така ж, як і у Ліао. Порівняння 

теоретичної та експериментальної моделей дали змогу Кіму та його 
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співавторам отримати такі висновки: 

1. Місце знаходження таких дефектів, як симетричні пустоти, 

несиметричні пустоти та шийки, можуть бути знайдені за допомогою 

амплітудного спектра, якщо розмір цих дефектів перевищує 50% площі 

поперечного перерізу стрижня. У той же час дефекти можуть бути знайдені за 

допомогою сигналограми, якщо площа поперечного перерізу перевищує 30%. 

2. Точне місце розташування дефектів не може бути визначене за 

допомогою резонансної частоти, навіть якщо звуження площі поперечного 

перерізу на цьому дефекті перевищує 80%, якщо резонансна частота, що 

відповідає дефекту, накладається на другу і/або третю резонансну частоту, що 

відповідає довжині стрижня. В цьому випадку, місце знаходження дефектів 

може бути визначено більш достовірно за часом прибуття відлуння, а ніж за 

амплітудним спектром. 

3. Опуклість стрижня можна визначити та відрізнити від пустот будь-якого 

типу за напрямком відповідного сигналу в сигналограмі та відношенню першої 

резонансної частоти до другої. 

Отримані висновки свідчать про те, що можливості діагностики 

залізобетонних паль за цією технологією не завжди надає достовірні 

результати. Якщо дефекти мають розміри менші 30% від площі поперечного 

перерізу палі, ідентифікувати їх не вдається взагалі, навіть в умовах, близьких 

до ідеальних. У реальних умовах серйозні проблеми можуть виникнути і з 

виявленням значно більших дефектів, з урахуванням неоднорідності бетону, 

нерівномірності фізико-механічних властивостей бетону, зміни форми 

поперечного перерізу та ґрунтових умов по довжині палі, можливість наявності 

декількох дефектів та ін. 

На увагу заслуговують також інші роботи [64—67], присвячені 

діагностуванню паль та стрижневих конструкцій методами, що використовують 

збудження низькочастотної хвилі імпульсу. 
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1.4. Теоретичні моделі розповсюдження хвильових процесів у стрижнях 

 

Принципи розповсюдження хвильових процесів у залізобетонних палях 

підпорядковується теорії коливань стрижнів та балок. Хвилі напруження у 

тілах можна поділити на три основні класи [68]: 

1. Пружні хвилі, при яких напруження такі, що для середовища виконується 

закон Гука, а тертям можна знехтувати. 

2. В’язко-пружні хвилі, при яких окрім пружних напружень додатково 

діють сили сухого або в’язкого тертя. 

3. Пластичні хвилі, при яких напруження в середовищі перевищують межу 

пружності. 

Перші два класи використовують хвилі малої амплітуди та належать до 

області лінійної акустики, де напруження пропорційні деформації. Область 

коливань із більшими амплітудами або інтенсивностями, де така 

пропорційність відсутня, належить до нелінійної акустики [69]. Розсіяння 

енергії в механічних системах виникають з різних причин, які, щоправда, 

досить умовно можуть бути поділені на три групи [70]: випромінювання в 

оточуюче середовище (зовнішнє тертя); втрати, обумовлені внутрішніми 

процесами в матеріалі (внутрішнє тертя); втрати, обумовлені тертям в опорах, 

шарнірах (конструкційне тертя) тощо. 

Стосовно залізобетонних паль, мають місце випромінювання незначної 

частини енергії в ґрунт та втрати, обумовлені структурною неоднорідністю 

бетону. Конструкційним тертям, яке звичайно призводить до нелінійних 

співвідношень, можна знехтувати. Згідно [71] у якості причини втрати енергії 

можна розглядати сухе тертя та в’язке тертя. При сухому терті вважається, що 

сила тертя пропорційна напруженню, тобто  

� = ��, 

де F — сила тертя; μ — коефіцієнт тертя; N — напруження. 

При в’язкому терті вважається, що сили тертя пропорційні швидкостям 

руху, тобто 
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� = ��, 

де v — швидкість руху. 

Проблема коливань значно спрощується, якщо сили, що викликають 

втрату енергії, пропорційні швидкостям руху. З цієї причини сили опору 

складної природи для аналізу дуже часто замінюють еквівалентним в’язким 

опором. Цей еквівалентний опір визначається з умов, щоб він викликав таку ж 

втрату енергії за один цикл, як і реальна сила опору. Цим способом може бути 

визначене загасання коливань, що викликане внутрішнім тертям [72]. 

Всі існуючі на сьогоднішній день методики контролю вбудованих у ґрунт 

залізобетонних паль базуються на теоретичній моделі, що використовують 

лише поздовжні коливання. Вимірювання саме поздовжніх коливань дозволяє 

визначати довжину паль та місце знаходження її дефектів. Рівняння поздовжніх 

коливань однорідного стрижня напівнескінченного чи скінченої довжини 

постійного перерізу (якщо через x позначити лагранжеву координату, t — час, 

початок координат помістити в кінці стрижня, а вісь x направити вздовж вісі 

стрижня), має вигляд 
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де ρ — питома вага речовини стрижня; σ — напруження точки в даний момент 

часу t; u(x, t) — зміщення частинок стрижня. 

Для деформації стрижня ε маємо 

x

u




 .      (1.5) 

Якщо розглядати лише пружні хвилі, згідно закону Гука напруження 

 E  пропорційні деформаціям, де E — модуль пружності; тоді з формул 

(1.4), (1.5) отримуємо класичне хвильове рівняння 
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Модель хвильових процесів, побудована за допомогою цих формул, вже 

може бути використана для визначення місця знаходження дефектів. Але 
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наслідком припущення щодо істинності закону Гука є той факт, що енергія 

серії хвиль або імпульсу залишається постійною. Для визначення типу дефекту 

та його розмірів пружна модель не підходить, оскільки не враховує можливість 

втрати енергії, яких зазнає хвиля при його огинанні. 

Закон Гука необхідно розглядати як перше наближення до оптимального 

рівня, яке істинне лише тоді, коли напруження, що визначаються цим законом, 

великі у порівнянні з дисипативними напруженнями, що залежать від 

швидкостей частинок (в’язких напружень) чи від похідних більш високого 

порядку від зміщень частинок по координатам чи у часі. Як правило, вплив цих 

«негукових» напружень для металів та металічних сплавів досить малий, проте 

вони мають велике значення для структурно неоднорідних матеріалів, яким є 

бетон.  

З усього вищесказаного зрозуміло, чому при аналізі хвильових процесів у 

палях та у стрижнях взагалі наступним кроком стали моделі, що вивчають як 

пружне, так і в’язке деформування. В’язке деформування вивчалося на моделі, 

що представляє собою уявний пристрій, який складається з циліндра, 

заповненого в’язкою рідиною та поршня, що рухається у ньому (рис. 1.5) [70]. 

 

Рис. 1.5.— Модель в’язкого деформування 

 

Швидкість зміщення поршня пропорційна діючому на нього зусиллю. 

Закон в’язкого деформування буде записуватися у вигляді 






dt

d
,      (1.7) 

де η — коефіцієнт в’язкості. 
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Комбінація з послідовного з’єднання елементів пружного і в’язкого опору 

моделює гіпотетичний матеріал, відомий під назвою середовища Максвелла 

(рис. 1.6, а). Комбінація з паралельного з’єднання елементів пружного і 

в’язкого опору моделює інший гіпотетичний матеріал, який називають 

середовищем Фойхта-Кельвіна (рис. 1.6, б). 

 

Рис. 1.6 — В’язко-пружні середовища а) Максвелла та б) Фойгта-Кельвіна 

У середовищі Максвелла повна деформація ε розглядається як сума 

пружної складової 
E


 1  і в’язкої складової ε2 , що визначається з формули 

(1.8). Підстановка цього значення ε у рівняння (1.4) дає рівняння поздовжніх 

хвиль у середовищі Максвелла 
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Середовище Максвелла для моделювання хвильових процесів у палях 

використовує система КСДК—3.3, розроблена у КНУБА [8]. При чисельному 

програмуванні моделі був використаний її дискретний аналог для однорідного 

стрижня (рис. 1.7), маси M1=M2=…=Mn. 

 

Рис.1.7. — Дискретна модель Максвелла для однорідного стрижня 
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Проте дослідження, проведені Городжею у тому ж КНУБА раніше [73], 

ставлять під сумнів можливість використання моделі Максвелла для 

моделювання бетонних та залізобетонних конструкцій. Городжа порівняв 

модель Максвелла з моделлю Фойхта-Кельвіна, вивчаючи залежність 

коефіцієнта загасання хвиль у бетоні від частоти їхнього розповсюдження. 

Посилаючись на експериментальні дослідження, у яких встановлено, що 

коефіцієнт загасання в бетоні суттєво залежить від міцності, вологості, 

однорідності та інших характеристик бетону, а також від частоти, він робить 

наступні висновки: «Все, вищевикладене, свідчить про те, що поведінка бетону 

може бути описана тілом Кельвіна-Фойгта, в якому на відміну від тіла 

Максвелла коефіцієнт загасання залежить від частоти та являється джерелом 

інформації про фізико-механічні характеристики середовища, у яких 

розповсюджується пружна хвиля». 

У роботі [8] результат порівняльного аналізу моделей не приводиться, 

вищевказані факти не обговорюються, можливість використання моделі 

Максвелла не обґрунтовується. Крім цього робота [8] містить ще один недолік. 

Для чисельного програмування моделі необхідно описувати початкові умови, 

що враховують особливості процесу збудження хвиль у конструкції. Система 

КСДК—3.3 використовує ударний метод збудження хвилі, тому при 

моделюванні необхідно враховувати параметри удару. У роботі [8] для цього 

використовується теорія зіткнення Герца. Згідно [71], прийняте Герцом 

припущення щодо лінійної пружності матеріалу вірне лише при дуже малих 

швидкостях зіткнення, при перевищенні яких формули, отримані за допомогою 

теорії Герца, призводять до надто великих помилок. 

Більш детально врахування початкових умов описується у розділі 2. Зараз 

розглянемо модель Фойхта—Кельвіна та результати її використання. Для 

середовища Фойхта—Кельвіна рівняння поздовжніх хвиль виводиться зі 

співвідношення для напруження 

t
E







 ,     (1.9) 
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перший член якого представляє пружну компоненту напруження, E — модуль 

пружності; у другому члені η має розмірність коефіцієнта в’язкості у механіці 

рідини, а добуток η на швидкість деформацій 
��

��
 є дисипативною компонентою 

напруження. Підставивши (1.9) у (1.4), отримуємо 
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.    (1.10) 

Отримане рівняння вважається класичним рівнянням розповсюдження 

хвильових процесів у в’язко-пружних стрижнях постійного поперечного 

перерізу. Задача про удар в’язко-пружного стрижня скінченої довжини є 

розв’язаною у загальному вигляді навіть для стрижня змінного перерізу та зі 

змінними граничними умовами [74]. Проте, ці формули дуже громіздкі та не 

зручні для використання,оскільки для їх визначення необхідно проводити 

операції з комплексними числами та нескінченними часовими рядами. 

При чисельному програмуванні моделі Фойхта-Кельвіна, як і у випадку з 

моделлю Максвелла, більш зручним виявилося використання її дискретного 

аналогу. Найбільшу популярність серед модифікацій моделі Фойхта-Кельвіна у 

світовій практиці здобула модель Ліао, зображена на рис. 1.8. 

Ця модель була описана Ліао у його дисертаційній роботі на здобуття 

вченого ступеня [49]. Вона була використана у його подальших роботах [50—

55], а також у дослідженнях Кіма [62, 63], Амброзіні [56] та ін. Як зазначалося 

вище, для хвиль напруження у залізобетонних палях мають місце 

випромінювання незначної частини енергії в ґрунт та втрати, обумовлені 

структурною неоднорідністю бетону. Для імітації ефекту ґрунту на боковій 

поверхні паль, розподілені пружини з коефіцієнтом пружності kv та поршні з 

коефіцієнтом в’язкості cv були прийняті для кожного сегменту палі, що 

знаходиться нижче рівня землі. 
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Рис. 1.8.— Дискретна модель Фойхта-Кельвіна у модифікації Ліа 

 

Ґрунт, що стикається з основою палі, моделювався з використанням 

пружини з коефіцієнтом пружності Kv та поршню з коефіцієнтом в’язкості Cv 

[51]. Внутрішня в’язкість у палі та у ґрунті прийнята незначною в умовах 

збудженої низькочастотної хвилі імпульсу. Якщо a — радіус палі, значення 

параметрів kv, cv, Kv та Cv для кожного елементу палі визначались із наступних 

рівнянь (Lysmer, Richart 1966; Novak 1977; Simons, Randolph 1985): 
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  (м/с) — швидкість 

поперечних коливань у ґрунті; Es, μs та ρs — відповідно модуль пружності, 

коефіцієнт Пуассона та густина ґрунту. 

Описана теоретична модель неодноразово використовувалась для 

моделювання хвильових процесів у палях, що відповідають 

найрізноманітнішим методам діагностики паль на основі збудження 

низькочастотної хвилі збудження. Результати, що вона надає, найкращі у 

порівнянні з іншими моделями. Проте й вона не здатна задовольнити всі 
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вимоги щодо контролю паль, такі як ідентифікація дефектів малих розмірів, 

визначення типу дефекту та геометрична форма палі. 

 
1.5. Постановка завдання дослідження 
 

Підсумовуючи проведений аналіз робіт провідних дослідників Сансалоуна, 

Ліао, Амброзіні и Кіма [38—44, 47—58], можна зробити висновок, що 

оптимальна на сьогоднішній день технологія контролю вбудованих у ґрунт 

залізобетонних паль базується на збудженні низькочастотної хвилі імпульсу з 

подальшим записом часової характеристики її розповсюдження приймачами, 

встановленими на поверхні палі. Результати, отримані Кімом при використанні 

ударного луно-методу, є класичними. Вони аналогічні результатам Ліао та 

інших дослідників, що використовували інші методи збудження 

низькочастотної хвилі імпульсу, такі як: pile driving analysis, dynamic testing, 

parallel seismic test, impedance log test [47—58]. 

Чітку відповідь на питання, який саме з цих методів оптимальний, дати 

важко. Кожен з цих підходів, і це підтверджується експериментально, дозволяє 

отримувати часовий сигнал, який може бути записаний приймачем і 

використаний для визначення фактичної довжини, місцезнаходження дефектів 

стовбурів та визначення геометричної форми вбудованих у ґрунт паль [47—58]. 

Проблема, очевидно, полягає не у виборі способу збудження імпульсу, а в 

подальшій інтерпретації записаного сигналу. Як було зазначено раніше, для 

ідентифікації та класифікації дефектів у палях необхідні теоретично 

обґрунтовані критерії, інакше прийняття рішення щодо наявності цих дефектів 

та їхніх характеристик повністю лежить на операторі. 

Теоретична модель хвильових процесів, що використовувалася Ліао, 

Амброзіні, Кімом та ін., одна й та сама, і отримані ними результати також 

принципово нічим не відрізняються [38—44, 47—58]. Всі описані моделі 

використовували формули розповсюдження лише поздовжніх коливань. 

Поздовжні коливання дозволили отримати характеристики палі по її довжині: 

довжина палі та місце знаходження дефектів. Проблеми виникали лише там, де 
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необхідно було отримати інформацію стосовно характеристик поперечного 

перерізу палі на глибині дефектів. Для виявлення цих характеристик необхідно, 

очевидно, враховувати у теоретичній моделі розповсюдження не тільки 

поздовжніх, а хвиль іншого типу також. 

Для того, щоб підняти рівень технології контролю вбудованих у ґрунт 

залізобетонних паль на принципово новий рівень, необхідне вдосконалення 

існуючих математичних моделей розповсюдження хвиль у палях та проведення 

нових експериментальних досліджень. Тому у ході виконання дисертаційної 

роботи планується вирішити наступні задачі: 

1. Узагальнити результати теоретичних і експериментальних досліджень в 

галузі технічної діагностики ЗП; 

2. Розробити методику і провести експериментальні дослідження 

непорушених ЗП з реєстрацією відлунь декількох основних типів хвиль; 

3. Розробити методику і провести експериментальні дослідження ЗП з 

дефектами в поперечному перетині з реєстрацією відлунь декількох 

основних типів хвиль; 

4. Вдосконалити чисельний метод розрахунку відлунь декількох основних 

типів хвиль в непорушених ЗП; 

5. Вдосконалити чисельний метод розрахунку відлунь декількох основних 

типів хвиль ЗП з дефектами в поперечному перетині; 

6. Розробити рекомендації щодо методики оцінки ТС ЗП з можливістю 

визначення дефектів менш, ніж 50% від їх поперечного перетину. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЗП 

 

2.1. Мета експериментальних досліджень 

 

У класичних теоретичних моделях, які використовували попередники [8, 

17, 34—74], вивчалися лише поздовжні коливання паль, що дозволяло 

відстежувати зміну у часі лише вертикальних переміщень, швидкостей або 

прискорень, в залежності від типу приймачів. Тому збудження хвилі 

напруження та запис сигналу приймачем відбувалися виключно у вертикальних 

напрямках. 

Розроблені теоретичні моделі у розділі 4 містять наукову новизну за 

рахунок включення до розгляду не лише поздовжніх, а ще й поперечних, 

зсувних та згинальних коливань. Врахування цих типів коливань дозволяє 

моделювати вертикальні переміщення у сукупності з горизонтальними. Це 

надає додаткові варіанти напрямків ударного збудження та встановлення 

приймачів.  

Для кожної пари напрямків знята з приймача сигналограма матиме свої 

особливості. Окрім цього, наявність дефектів у палі, їх тип, глибина залягання 

та розмір впливають на горизонтальні навантаження у палі, що також 

відображається на вигляді сигналограм.  

Метою експериментальних досліджень є: 

І. Аналіз впливу на вигляд сигналограми та її амплітудно-частотний спектр 

наступних параметрів: 

1) Напрямок ударного збудження; 

2) Напрямок встановлення приймача; 

3) Тип дефекту; 

4) Глибина залягання дефекту; 

5) Розмір дефекту. 

ІІ. Порівняння експериментально записаних сигналів та їх амплітудно-



50 

частотних спектрів з сигналограмами та спектрами, що надають розроблені 

теоретичні моделі. 

ІІІ. Формулювання основних рекомендацій до проведення випробувань ЗП 

на об’єктах будівництва. 

 

2.2. Підбір дослідних зразків та умов проведення експерименту 

 

Першочерговою задачею при плануванні експерименту є підбір дослідних 

зразків та умов проведення експерименту. Дослідні зразки та умови їх 

випробувань мають бути підібрані так, щоб результати експериментальних 

досліджень можна було б співвіднести до реальних об’єктів. 

Щодо вибору дослідних зразків можна виділити декілька критеріїв: 

розміри (масштаб відносно реальних паль); спосіб виробництва (на заводі або 

на будівельному майданчику в ґрунті); середовище випробувань (граничні 

умови). Проаналізуємо послідовно кожен з цих критеріїв та на основі їх аналізу 

обґрунтуємо вибір дослідних зразків. 

Вибір розмірів дослідних зразків. Моделювання — це заміна вивчення 

реального явища, що нас цікавить, вивченням аналогічного явища на моделі 

меншого або більшого масштабу, зазвичай в спеціальних лабораторних умовах. 

У більшості випадків моделювання базується на розгляді фізично подібних 

явищ [75, 76]. Такий підхід може бути успішно використаний при дослідженні 

системи процесів, яка одночасно включає у себе процеси з низькими 

швидкостями (сейсмічній вплив, ґрунтові умови) і процеси з високими 

швидкостями (вибухові роботи, ударне збудження) [77, 78]. 

У даній роботі вивчається проблема діагностики паль, основою для 

створення яких є анізотропний матеріал — бетон. Враховуючи структуру 

бетону, при вивченні коливальних процесів на моделях паль меншого масштабу 

порушується умова геометричної подібності моделі реальним умовам за 

рахунок неможливості врахування максимального розміру крупного 

наповнювача. Наприклад, при використанні у якості моделей стрижнів 
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довжиною 1м і діаметром 10см, за аналогією з Кімом [62, 63], розмір крупного 

наповнювача може складати близько 30% від загальної площі перерізу; 

відбиття від нього може відображатися на сигналограмі у вигляді дефекту в 

конструкції. 

Випадковість розташування та розміру крупного наповнювача значно 

ускладнює правильну інтерпретацію експериментальних даних, знятих з 

моделей меншого масштабу. Тому було прийняте рішення проводити 

експеримент на палях реальних розмірів. 

Вибір способу виготовлення дослідних зразків. Як показано у першому 

розділі, палі поділяються на забивні (заводського виробництва), буронабивні та 

буроін’єкційні (виготовляються на будівельному майданчику у ґрунті). При 

випробуваннях реальних вбудованих у ґрунті залізобетонних паль проблемою є 

правильна інтерпретація отриманої сигналограми з метою дати відповідь на 

питання щодо наявності дефектів у палях та її геометричної форми. Для цього 

необхідно мати експериментальне підтвердження, що конкретним 

особливостям отриманих сигналограм відповідають конкретні дефекти або 

відхилення геометричної форми в палях. На палях, що виготовляються у ґрунті, 

такі дослідження проводити неможливо, оскільки неможливо при такому 

способі виробництва створювати палі зі заздалегідь запланованими дефектами 

фіксованого типу, розміру та розташування. Тому дослідні палі мають бути 

заводського виробництва, а дефекти в них мають створюватись штучно, згідно 

з планом експериментальних досліджень. 

Вибір середовища випробувань. Згідно висновків, зроблених за 

попередніми критеріями, дослідні зразки повинні відповідати за розміром та 

формою реальним залізобетонним палям, а дефекти в них мають моделюватися 

поза межами ґрунту. Забивати у ґрунт палі, що містять дефекти, не можна, адже 

ймовірність косого зламу палі при забиванні збільшується пропорційно 

розмірам дефектів. 

Закопувати палі на всю глибину недоцільно, тому що після проведення 

випробувань корисно було б викопати їх для подальшого вивчення: зміна 
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локалізації дефекту шляхом відрізання частини палі, збільшення розміру 

дефекту — все це дозволило б отримати нові серії випробувань. Процес 

викопування паль також складний і дорогий, до того ж він не виключає 

можливості пошкодження останніх. 

Таким чином, експеримент значно зручніше проводити на палях у повітрі. 

Однак треба потурбуватися про забезпечення граничних умов, близьких до 

реальних. Для того, щоб зафіксувати палю вертикально в повітрі, потрібно 

реалізувати певну систему механічних кріплень в одній або в декількох точках 

по довжині палі. Але такі кріплення порушуватимуть необхідну умову 

подібності фізичної системи експерименту до фізичної системи паля — ґрунт у 

реальних умовах будівництва, оскільки в рівняння рівноваги потрібно буде 

включити зону кріплення у вигляді жорсткого або шарнірного закріплення, що 

матиме свій вплив на характер протікання хвильових процесів. 

Отже, для забезпечення фізичної подібності експерименту натурним 

умовам потрібно опирати палю на ґрунтову подушку. Оскільки повністю 

відтворити реальні умови перебування залізобетонних паль у ґрунті без їх 

закопування неможливо, було прийняте рішення розташовувати палю 

горизонтально. 

При горизонтальному розташуванні умова подібності фізичної системи 

експерименту до фізичної системи паля — ґрунт у реальних умовах 

будівництва виконується, оскільки: 

1. Тіло палі знаходиться у стані спокою в момент удару. Це важливо, 

оскільки доводить, що наша система тіл знаходиться в інерційній системі 

відліку. 

2. Сила тяжіння не виконує роботу по відношенню до даної системи і 

нівелюється силою опору ґрунтової подушки. Це важливо, оскільки 

Земля — єдиний об’єкт у системі, по відношенню до якого є різниця між 

вертикальним і горизонтальним розташуванням палі, а сила тяжіння — 

єдиний важіль впливу Землі. 

3. Фізико-механічні властивості ґрунту, такі як модуль пружності ��, 
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модуль зсуву �� і жорсткість ��, у сотні разів менші за аналогічні 

показники бетону. Це важливо, оскільки рівномірне спирання палі на 

ґрунт, на відміну від жорсткого або шарнірного закріплення, не призведе 

до вагомих змін у рівняннях рівноваги або до суттєвих втрат енергії 

хвильового процесу. До того ж, це відповідає реальним умовам, в яких 

палі виконують своє призначення як елементи будівельних конструкцій. 

Збудження коливань у палі, розташованій горизонтально, потрібно 

проводити таким же чином, як і для вбудованих у ґрунт паль — з боку вільного 

торця. Оскільки в горизонтально розташованих паль два вільних торці, 

кількість корисної експериментальної інформації може бути збільшена майже 

вдвічі. Це є додатковою перевагою горизонтального розташування палі. 

 

2.3. Експериментальне устаткування та випробувальне обладнання 

 

Дослідним зразком для проведення експериментальних досліджень стала 

придбана зі звичайної партії на заводі забивна залізобетонна паля довжиною 

основного тіла 9 м та додатковим наконечником довжиною 42 см, який 

рівномірно звужувався від основного тіла палі. Паля мала трапецієвидний 

переріз, висота якого становила 0,3 м, а ширина лінійно варіювалася від 0,27 м 

до 0,33 м. 

Формування середовища випробувань. Середовище випробувань, що 

відповідало б обраним вимогам, було реалізоване в одному з випробувальних 

залів Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій», який обладнаний кран-балкою та електричною мережею. На 

території випробувального залу була створена ємність розміром 10м×1м×1м. 

Внутрішня частина цієї ємності була обгорнута поліетиленовою плівкою, на 

яку зверху був рівномірно насипаний шар піску висотою 40см, який утворив 

ґрунтову подушку. Посередині подушки за допомогою кран-балки була 

покладена залізобетонна паля. Після цього було проведено візуальне та 

інструментальне обстеження цієї палі по всій довжині, яке підтвердило 
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відсутність у ній незапланованих дефектів. Надалі та після створення кожного 

штучного дефекту в палі згідно плану експериментальних випробувань її бокові 

поверхні на більшу частину засипалися піском. 

Підбір устаткування та обладнання для постановки та проведення 

експерименту. Для збудження хвильових процесів у палі використовувалися 

три типи молотків, які відрізнялися один від одного насамперед 

наконечниками: один з молотків мав сталевий наконечник, а два інші — 

фторопластові наконечники різних діаметрів. Такий набір молотків мав 

забезпечити широку варіативність періоду фронту τфр, який є одним із 

параметрів збудженої хвилі удару. 

Для запису сигналограм використовувалися два типи датчиків з 

резонансними частотами 60кГц, 25кГц. Проведення експерименту з таким 

набором датчиків мало на меті не лише розширити спектр експериментальних 

даних, але й дослідити, наскільки вибір типу датчика здатний вплинути на 

сигналограми хвильових процесів та їхній амплітудно-частотний спектр. 

Окрім цього, використання декількох типів датчиків мало б значно знизити 

можливі експериментальні помилки, пов’язані з випадковим погіршенням 

акустичного контакту між датчиком і тілом палі (у випадку їх поганого 

зчеплення або неякісного закріплення датчика на тілі палі), або електричного 

контакту між датчиком і апаратурою (у випадку пошкодження кабелю чи не до 

кінця приєднаного до апаратури роз’єму), що використовувалась для запису 

сигналограми в цифровому вигляді. Для отримання сигналограм у цифровому 

вигляді використовувалися два типи вимірювального обладнання: цифровий 

осцилограф Metrix OX 8020 і прилад ТКС—1 виробництва ДП НДІБК. 

Для формування штучних дефектів у палі використовувались болгарка з 

насадками для бетону та прилад для відбору кернів. Використання такої 

апаратури мінімізувало ризики створення неякісних дефектів або пошкодження 

тіла палі в незапланованих місцях та незапланованим способом. Болгарка 

використовувалась для створення тріщин, а прилад для відбору кернів — для 

створення шийок і каверн. 
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2.4. Апаратне і програмне забезпечення, процес підготовки до початку 

експерименту 

 

Розроблені теоретичні моделі, що базуються на МСЕ та МСР, дозволяють 

отримувати теоретичні сигналограми розповсюдження хвильових процесів у 

залізобетонних палях будь-якої довжини та геометричної структури. Така 

форма представлення теоретичних даних спеціально обрана для зручності 

порівняння з експериментальними даними, які також зазвичай отримуються у 

вигляді записаного цифрового сигналу зміни однієї з кінематичних складових 

(переміщення, швидкості або прискорення) у часі. 

З точки зору обробки цифрових сигналів немає особливої різниці між тим, 

зміну якої саме з кінематичних складових відтворює записаний сигнал, адже,  

знаючи одну з цих складових, легко отримати дві інші простим 

диференціюванням або інтегруванням. Проте з точки зору якості записування у 

конкретному частотному діапазоні зазвичай для знімання сигналів 

використовують датчики швидкості або прискорення, які й були прийняті для 

натурних обстежень. 

Для перетворення знятих з приймачів сигналів у цифровий вигляд та їх 

збереження використовувався прилад ТКС—1 [36], розроблений у ДП НДІБК. 

Структурна схема приладу ТКС—1 показана на рис. 2.1. 

 
 

Рис. 2.1 — Структурна схема приладу ТКС—1 
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Засоби, що увійшли до приладу ТКС—1, складаються з: 

 датчиків акустичних сигналів — велосиметрів або акселерометрів; 

 модуля АЦП TRITON-1204 для попередньої обробки аналогових 

сигналів, їхнього аналогово-цифрового перетворення, проміжного 

нагромадження у власній пам’яті й передачі в персональний комп’ютер; 

 персонального комп’ютера (ПК) класу Notebook; 

 спеціального програмного забезпечення «Vibrosoft» для запису 

отриманих сигналів у цифровому вигляді та можливості забезпечення 

оперативного прийняття рішення щодо довжини та цілісності 

залізобетонних паль, що обстежуються. 

Прилад ТКС—1 здатний реалізувати акустичний імпульсний луно-метод 

неруйнівного контролю стрижньових будівельних конструкцій з ударним 

збудженням пружної хвилі. Програма призначена для управління підготовкою 

та проведенням вимірювань та забезпечує: 

 установку активності каналів, часу вимірювання, коефіцієнта підсилення; 

 вимірювання сигналу після натискання кнопки, вимірювання у режимі 

синхронізації від зовнішнього сигналу та від перепаду прийнятого 

сигналу; 

 візуалізацію отриманих результатів вимірювання; 

 записування результатів на диск з формуванням файлу з даними та 

описанням умов експерименту; 

 спектральну обробку сигналу. 

Перед початком вимірювань програма дозволяє ввести необхідні для 

роботи параметри: 

1. Активність каналів. TRITON має 4 канали, у вимірюванні може бути 

задіяна будь-яка кількість. Ті канали, за якими відбуватиметься 

вимірювання, мають бути відмічені як активні. 

2. Тривалість вимірювання — це час, впродовж якого TRITON виконує 

вимірювання. Задається в мілісекундах, може приймати значення від 0 до 

60000 мс. 
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3. Коефіцієнт підсилення. Передбачено 4 значення коефіцієнтів підсилення: 

1, 10, 100, 1000. 

ТКС—1 розроблявся як мобільний переносний комплекс, призначений для 

роботи в польових умовах у широкому діапазоні кліматичних умов і при 

мінімумі обслуговуючого персоналу. Цьому сприяє розвиток малогабаритних 

ПК класу Notebook, що дозволяє на місці аналізувати сигналограми хвильових 

процесів. 

У приладі ТКС—1 реалізовано можливість вимірювання у трьох режимах: 

1. Вимірювання з синхронізацією від зовнішнього сигналу. Вимірювання 

виконується при наявності зовнішнього сигналу, що поступає на 

цифровий вхід АЦП. По команді TRITON переходить в режим очікування 

зовнішнього сигналу, а програма — в режим очікування даних від 

TRITONу, на екран виводиться повідомлення «Режим синхронізації від 

зовнішнього імпульсу». Як тільки TRITON почав вимірювання, на екран 

виводиться повідомлення про це. Після закінчення вимірювання програма 

відкриває нове вікно і будує графіки для отриманих результатів. Після 

чого і програма, і TRITON знову переходять у режим очікування. 

2. Вимірювання з синхронізацією по перепаду сигналу. У цьому режимі 

TRITON починає вимірювання при наявності перепаду прийнятого 

сигналу. Перед початком вимірювання оператор має вказати рівень та 

канал синхронізації, враховуючи встановлений коефіцієнт підсилення. В 

іншому порядок роботи такий же, як і для режиму синхронізації від 

зовнішнього сигналу. 

3. Ручний режим вимірювання. В ручному режимі вимірювання 

починається за командою оператора. По закінченню вимірювання 

TRITON передає отримані дані до програми, яка відкриває діалогове 

вікно та будує графіки для усіх активних каналів. 

Дані зберігаються у двох файлах; в одному — описання вимірювання (у 

текстовому форматі), у другому — результати вимірювань (у двійковому 

форматі). Програма «Vibrosoft» дозволяє обчислювати усереднений, миттєвий, 
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взаємний спектр результатів вимірювання та взаємну кореляційну функцію. 

 

2.5. Виділення корисних сигналів на фоні завад та процес обробки 

результатів експерименту 

 

Прийнятий апаратурою сигнал складається з корисної інформації й 

випадкових завад. Корисна інформація представляється квазідетермінованим 

сигналом, що включає зондуючий імпульс і луно-сигнали від дефектів і 

протилежного торця конструкції. 

При проведенні випробувань в натурних умовах зазвичай розглядають 

завади трьох типів: 

1. Електричні завади — це власні шуми акустичних датчиків та електронних 

каналів перетворення сигналу. Ці завади є білим шумом, що має 

рівномірний енергетичний спектр. 

2. Конструкційні завади — завади, що формуються в результаті ударного 

впливу на об'єкт контролю. У цей момент виникають одночасно кілька 

типів хвиль. Крім поздовжньої хвилі маємо поперечні, поверхневі в 

оголовку, хвилі зсуву, згинальні й крутильні хвилі стрижня палі. 

3. Структурна реверберація — завади, спричинені руйнуванням оголовку, як 

правило, забивних паль і утворенням мікротріщин по всій довжині 

конструкції. Це додаткова інформація про стан об'єкта, яка, однак, також не 

сприяє виявленню корисних сигналів. 

Подібний «букет» хвильових провесів збуджується при будь-якому ударі, в 

тому числі і при ударному збудженні з боку вільного торця. Інформація, 

отримана датчиком, який встановлено на поверхні контролю — суперпозиція 

всіх цих хвильових процесів. На деяких ділянках сигналограми завади, 

складаючись, дають сигнал, що значно перевершує середній рівень, а на 

іншому, навпаки, сумарний сигнал малий. 

Виділення сигналів із завад здійснюється тим успішніше, чим більше 

розходження в їхніх характеристиках [8]. Найбільш просто задача виділення 
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вирішується, якщо сигнал і завада мають різний спектральний склад. 

Наприклад, якщо завада представляє білий шум, який має рівномірний 

енергетичний спектр, що не залежить від частоти, то найбільш ефективно 

сигнал виділяється оптимальним або погодженим фільтром. Його частотна 

характеристика визначається виразом [79—80]: 

)exp()()( 0tjjSjK    ,  

де: S*(j) — спектральна щільність сигналу; 

t0 — часова затримка, обумовлена з умови можливості фізичної реалізації 

погодженого фільтра. 

Величина t0 не повинна бути меншою за тривалість сигналу. Фізичний 

зміст погодженої фільтрації полягає в тому, що всі спектральні складові 

сигналу затримуються на таку величину, щоб у момент часу t0 опинитися 

синфазними, при цьому амплітуда сигналу на виході фільтра приймає 

максимальне значення. Погоджений фільтр забезпечує максимально можливе 

відношення сигнал—шум на виході, однак форма сигналу при проходженні 

його через погоджений  фільтр істотно змінюється. Ця обставина не є 

недоліком погоджених фільтрів, тому що тривалість деяких сигналів після 

проходження через погоджений фільтр сильно зменшується (сигнал 

стискується в часі). Це дозволяє визначати з високою точністю затримку 

сигналу й відстань до цілі в луно-локації [81]. 

Позбутися конструкційного шуму набагато складніше [8]. Його енергетичний 

спектр з високою точністю збігається з енергетичним спектром корисного 

сигналу. Сигнал, відбитий від дефекту або стрибка поперечного перерізу, 

формується тим же зондуючим імпульсом, тому його виділення із структурного 

шуму за допомогою лінійних частотних фільтрів виявляється неможливим. 

Сигналограми конструкційного шуму, одержані від повторних зондувань, при 

незмінних розташуваннях випромінювача й приймача через стаціонарність 

середовища, повністю корельовані між собою в співпадаючі моменти часу. Це не 

дозволяє для виявлення корисних сигналів використати розповсюджений метод 

поступового накопичення [82—84], коли корисний сигнал одержують, 
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порівнюючи сигналограми процесу від повторних зондувань при незмінних 

умовах.  

На рис. 2.2 показано кілька сигналограм, зареєстрованих при обстеженнях 

на різних об'єктах за допомогою приладу ТКС—1. Наведені сигналограми 

ілюструють велику “зашумленість” сигналів конструкційними завадами.  

а) 

  
б) 

 
 
Рис. 2.2 (а, б) — Приклади значної присутності конструкційних завад на сигналограмах 
обстежень. 

 

Специфіка конструкційних завад полягає в тому, що вони є випадковим 

нестаціонарним процесом, значення якого в однакові моменти часу різних 

періодів прийому сигналів повністю корельовані між собою при незмінних 

параметрах зондуючого сигналу, а також розташуваннях випромінювача й 
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приймача пружних хвиль. Конструкційні завади є основним, постійно діючим 

фактором, що обмежує чутливість методу [8]. 

У роботі [8] для боротьби з конструкційними завадами пропонується 

здійснювати просторову обробку сигналу і вказується, що для діагностики 

стрижньових будівельних конструкцій у найпростішому випадку така 

просторова обробка може бути реалізована у вигляді багатоканального 

пристрою, схема якого зображена на рис. 2.3. 

Сутність такого підходу базується на тому, що при зміні положення точок 

випромінювання або прийому кореляція між записаними сигналами 

порушується. Це відбувається через те, що сигнали конструкційного шуму 

сприймаються приймачем з різними фазами. 

Зондуючий сигнал генерується випромінювачем, відбивається від дефекту, 

накладається на паразитні хвильові процеси й  сприймається прийомними 

перетворювачами В1...Вn. Якщо дефект перебуває за «мертвою» зоною, то 

сигнали, відбиті від дефекту, надійдуть на прийомні перетворювачі В1...Вn 

одночасно, також одночасно будуть сприйняті «донні» луно-сигнали. У 

результаті їхнього когерентного додавання, сумарний сигнал збільшується в n 

разів. На відміну від сигналів, відбитих від дефекту й протилежного торця 

конструкції, конструкційні шуми на різних датчиках будуть різні, вони будуть 

складатися не когерентно, а середньоквадратично і рівень конструкційного 

шуму збільшиться в √� разів. В результаті, відношення сигнал/конструкційний 

шум збільшиться в √� разів. 
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Рис. 2.3 — Спрощена схема просторової фільтрації сигналу x(t), відбитого від дефекту: 

1 — паля, що досліджується; 
2 — дефект; 
3 — генератор зондуючого впливу; 
4 — суматор; 
Д1...Дn — датчики акустичних сигналів. 
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Проте такий підхід видається сумнівним, оскільки його достовірність 

базується лише на експериментальній перевірці такого підходу у подібних 

завданнях, які розв’язуються в радіолокації й гідроакустиці, де накопичений 

чималий досвід у теорії виявлення й виміру параметрів сигналів від цілей на 

фоні шумів і завад [85—88]. 

Зазначені у роботі дані [8] в якості аргумента на користь просторово-

часової обробки сигналів посилання [89, 90] свідчать про схожість задач 

радіолокації й луно-дефектоскопії, проте очевидно, що такий підхід потребує 

багато простору для розташування датчиків на достатній відстані один від 

одного. З цієї точки зору задача оцінки технічного стану ЗП у ґрунті сильно 

відрізняється від звичайних задач дефектоскопії, тим паче ультразвукової. 

Таким чином, унікальність задачі дефектоскопії ЗП у ґрунті, яка полягає в 

іншому спектральному складі хвиль, що вивчаються, а також в сильно 

обмеженому доступі до тіла конструкцій, не дозволяють стверджувати про 

можливість використання методів і алгоритмів просторово-часової обробки 

сигналів, які розроблені стосовно до радіолокації. 

На основі проведеного аналізу негативного впливу завад різних типів на 

характер сигналограм, записаних при ударному збудженні, можна зробити 

висновки: 

1. В загальному випадку обробка результатів натурних випробувань 

повинна включати аналіз не лише самої сигналограми, а і її амплітудно-

частотного спектра; 

2. Серед усіх типів завад найістотніші проблеми створюють так звані 

конструкційні завади, які існують завдяки тому, що у ЗП 

розповсюджуються хвильові процеси багатьох різних типів. Тому 

потрібно рухатися в напрямку виключення з конструкційних завад тих 

хвильових процесів, які можуть бути вивчені та включені до базових 

моделей розповсюдження хвильових процесів у ЗП. 

3. Під час проведення натурних випробувань в загальному випадку треба 

використовувати всю зону відкритого доступу до тіла ЗП, включаючи не 
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лише оголовок палі, а й бокову поверхню поряд із ним. 

На основі зроблених висновків прийнято рішення не обмежуватися 

загальноприйнятою схемою випробувань, яка передбачає розташування 

датчиків і проведення ударів у площині оголовка палі. Прийняте рішення 

розширити план експериментальних досліджень та включити у нього ще дві 

схеми, які передбачають розташування датчиків як на площині оголовку палі, 

так і на площині бокової поверхні палі поряд із оголовком, ударне збудження 

при цьому виконуватиметься по боковій поверхні ЗП. 

 

2.6. Планування експерименту 

 

Розробка плану проведення експериментальних досліджень проводилась 

згідно з їх метою та з урахуванням особливостей випробувального зразка і 

середовища випробувань. 

План експерименту включав наступні серії випробувань: 

 горизонтальні випробування бездефектної палі довжиною 9м (серія 1); 

 горизонтальні випробування палі довжиною 9м з дефектами на глибині 

1,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 2.1—2.6); 

 горизонтальні випробування палі довжиною 9м з двома дефектами на 

глибинах 1,5м та 6,5м з поступовим збільшенням розмірів дефектів (серії 

3.1—3.8), після випробувань паля відрізається по площині першого 

дефекту на відмітці 1,5м; 

 горизонтальні випробування палі довжиною 7,5м з дефектами на глибині 

5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 4.1—4.4), після 

випробувань паля відрізається по площині дефекту на відмітці 5м; 

 горизонтальні випробування бездефектної палі довжиною 5м (серія 5.0); 

 горизонтальні випробування палі довжиною 5м з дефектами на глибині 

2,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 5.1—5.8). 

Класифікація дефектів на етапі планування експерименту. Дефекти 

згідно до плану випробувань передбачалося створювати штучним чином. Для 
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збільшення повноти результатів, що мали бути отримані при приведенні 

експерименту, було передбачено внести до плану експерименту дефекти різної 

геометричної форми. Для цього була введена класифікація дефектів, яка 

відбувалася за типом і за розміром. 

За типом дефекти поділялися на симетричні тріщини, асиметричні 

тріщини, шийки та каверни. Така класифікація була дещо умовна, на що є 

декілька причин. По-перше, по-справжньому симетричних дефектів паля з 

трапецієвидним перерізом мати не могла. По-друге, тип дефекту можна по-

різному інтерпретувати в залежності від вибору площини випробувань. 

Під площиною конкретного випробування розуміється площина, яка має 

лягти в основу двовимірного моделювання МСЕ або МСР, тобто площини, яка 

проходить через вісь палі, і в якій лежать вектор напрямку удару та точка 

розташування датчика. Для збільшення повноти результатів, що мали бути 

отримані при приведенні експерименту, планом експерименту було 

передбачено проведення більшості серій експериментів у двох, а то й у трьох 

різних площинах випробувань. 

За розміром дефекти поділялися на три категорії в залежності від того, на 

скільки відсотків відбувалося зменшення площі перерізу в найвужчому місці 

дефектного відрізка палі. Для першої категорії дефектів таке звуження сягало 

30%, для другої — 50%, для третьої — 70%. Таким чином, незалежно від типу 

конкретного дефекту, до першої категорії дефектів відносяться умовно 

маленькі дефекти, до другої — умовно середні дефекти, до третьої — умовно 

великі дефекти. 

Детальний план експерименту. При плануванні та проведенні 

експериментальних випробувань з метою максимізації обсягу корисних даних, 

які могли бути отримані в результаті цих випробувань, враховані наступні 

правила трансформації дефектів: 

 будь-який дефект меншої категорії за розміром може бути 

трансформований у дефект більшої категорії; 

 симетрична тріщина будь-якої категорії за розміром може бути 



66 

трансформована у шийку тієї ж самої категорії; 

 асиметрична тріщина будь-якої категорії за розміром може бути 

трансформована у каверну тієї ж самої категорії. 

Повний план проведення експерименту наведено в табл. 2.1: 

Табл. 2.1 — Повний план проведення експерименту 

№ серії 
Довжин
а палі L, 

м 

Розташування 
дефектів 

Типи дефектів 
Категорії 
розмірів 
дефектів 

Абсолют-
не 

Ld1, м 

Відносне 
Ld1/L 

1 9 — — — — 
2.1 9 7,5 5/6 асиметрична тріщина 1 
2.2 9 1,5 1/6 асиметрична тріщина 1 
2.3 9 7,5 5/6 каверна 1 
2.4 9 1,5 1/6 каверна 1 
2.5 9 7,5 5/6 каверна 2 
2.6 9 1,5 1/6 каверна 2 
3.1 9 2,5; 7,5 5/18; 5/6 симетрична тріщина; каверна 1; 2 
3.2 9 1,5; 6,5 1/6;13/18 каверна; симетрична тріщина 2; 1 
3.3 9 2,5; 7,5 5/18; 5/6 шийка; каверна 1; 2 
3.4 9 1,5; 6,5 1/6;13/18 каверна; шийка 2; 1 
3.5 9 2,5; 7,5 5/18; 5/6 шийка; каверна 2; 2 
3.6 9 1,5; 6,5 1/6;13/18 каверна; шийка 2; 2 
3.7 9 2,5; 7,5 5/18; 5/6 шийка; каверна 2; 3 
3.8 9 1,5; 6,5 1/6;13/18 каверна; шийка 3; 2 
4.1 7,5 2,5 2/6 шийка 2 
4.2 7,5 5 4/6 шийка 2 
4.3 7,5 2,5 2/6 шийка 3 
4.4 7,5 5 4/6 шийка 3 
5.0 5 — — — — 
5.1 5 2,5 3/6 асиметрична тріщина 1 
5.2 5 2,5 3/6 асиметрична тріщина 1 
5.3 5 2,5 3/6 каверна 1 
5.4 5 2,5 3/6 каверна 1 
5.5 5 2,5 3/6 каверна 2 
5.6 5 2,5 3/6 каверна 2 
5.7 5 2,5 3/6 каверна 3 
5.8 5 2,5 3/6 каверна 3 

 

Кожній серії випробувань палі з наявними дефектами відповідає дуальна 

до неї серія випробувань тієї ж палі та з тими самими дефектами, яка 

проводиться з іншого, протилежного торця. 
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2.7. Висновки за розділом 2 

 

1. Обґрунтовано вибір експериментального устаткування та 

випробувального обладнання, апаратного і програмного забезпечення в 

процесі підготовки до початку експерименту та його тестування. 

2. Проаналізовано та вдосконалено методику виділення корисних сигналів 

на фоні завад та процес обробки результатів експерименту. 

3. Окреслена необхідність рухатися в напрямку виключення з 

конструкційних завад тих хвильових процесів, які можуть бути вивчені та 

включені до базових моделей розповсюдження хвильових процесів у ЗП. 

4. Проведено планування експериментальних досліджень. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗП 

 
3.1. Проведення експериментів 

 

Кожна серія експерименту, що передбачена планом, обов’язково включала 

в себе отримання сигналограм у цифровому вигляді для всіх можливих 

комбінацій обов’язкових варіацій наступних факторів (тобто за так званою 

повноблочною схемою [91]): 

1. Взаємна схема розташування датчиків і напрямку удару — три 

обов’язкові і дві необов’язкові варіації: 

 удар завдається по площині оголовка палі, датчики розташовані на 

площині оголовка палі (обов’язкова схема з кодом 2Z2Z); 

 удар завдається по боковій поверхні біля оголовка палі, датчики 

розташовані на площині оголовка палі (обов’язкова схема з кодом 1X2Z і 

необов’язкова схема з кодом 1Xa2Z); 

 удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 

розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій 

завдається удар (обов’язкова схема з кодом 1X1X); 

 удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 

розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 

перпендикулярній до грані, по якій завдається удар (необов’язкова схема 

з кодом 1Xa1X). 

2. Молотки для збудження хвилі напруження — три обов’язкові варіації: 

 із фторопластовим наконечником великого розміру; 

 із фторопластовим наконечником середнього розміру; 

 зі сталевим наконечником. 

3. Датчики для прийому аналогового сигналу — дві обов’язкові варіації: 

 з резонансною частотою 60кГц; 

 з резонансною частотою 25кГц. 
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4. Апаратура для запису та параметри оцифрування сигналу — три 

обов’язкові і одна необов’язкова варіації: 

 прилад ТКС—1; 

 цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 10�� с 

(необов’язкова варіація); 

 цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 2 ∙ 10�� с; 

 цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу 5 ∙ 10�� с. 

Таким чином, для кожної серії експерименту було отримано мінімум 54 

сигналограми. Для деяких серій кількість отриманих сигналограм була більшою 

за рахунок включення необов’язкових варіацій та проведення додаткових 

випробувань в інших площинах. 

Експериментальне устаткуваня та процесс проведення випробувань 

зображено на фото на рис. 3.1. 

 
 

Рис. 3.1 — Фото процесу запису сигналограми 
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На фото на рис. 3.1 видно горизонтально розташовану ЗП, що лежить на 

ґрунтовій подушці. На даному етапі ЗП вже містить два штучно створені 

дефекти, які можна побачити вздовж тіла палі. Ударне збудження проводиться 

молотком із фторопластовим наконечником великого діаметра по боковій 

поверхні палі поряд з її оголовком. На тій самій боковій поверхні розташовані 

датчики, під’єднані кабелями до цифрового осцилографа Metrix OX 8020, який 

стоїть на столі з лівого боку. Сам цифровий осцилограф під’єднаний до 

стаціонарного комп’ютера, системний блок якого стоїть під столом, а дисплей, 

маніпулятор і клавіатура — на столі з правого боку. Після завершення 

випробувань із записом сигналограм осцилографом роз’єми, якими кріпляться  

кабелі, переставляються з осцилографа на прилад ТКС—1 без зміни 

розташування датчиків.  

 

3.2. Візуалізація результатів експериментів 

 

Результатами проведених експериментальних досліджень є сигналограми 

хвильових процесів, отриманих для кожної серії експерименту та для кожної 

комбінації обов’язкових варіацій факторів, наведених у розділі 3.1. 

 

3.2.1 Візуалізація результатів експериментів, записаних за допомогою 

цифрового осцилографа Metrix OX 8020 

 

Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 

8020, були розділені по папках, що відповідають серії експерименту. Кожній 

сигналограмі відповідає файл, що містить інформацію про зміну показників 

датчиків у часі. Всім сигналограмам були присвоєні назви файлів, що 

відповідають кодам варіативних факторів, наведених у розділі 3.1. 

Назви файлів відповідають наступному формату: (номер серії 

експерименту)_(частота датчика)_(крок запису сигналу)_(ідентифікатор типу 



молотка)_(код взаємної схеми розташування датчиків і напрямку удару).

Приклад пакету файлів для однієї із серій е

Рис. 3.2 — Приклад пакету файлів для однієї із серій експерименту

 

Загальна кількість записаних 

OX 8020 сигналограм становить близько 1000 штук.

Для всіх отриманих сигналограм додатково 

амплітудно-частотні спектри, які є необхідним елементом для аналізу 

хвильових процесів у ЗП 

технічного стану та суцільності.

Оскільки записані сигналограми збережені в цифровому вигляді, дл

візуалізації цих сигналограм, а також для візуалізації їхніх амплітудно

молотка)_(код взаємної схеми розташування датчиків і напрямку удару).

Приклад пакету файлів для однієї із серій експерименту наведено

Приклад пакету файлів для однієї із серій експерименту

Загальна кількість записаних за допомогою цифрового осцилографа

сигналограм становить близько 1000 штук. 

Для всіх отриманих сигналограм додатково потрібно було 

частотні спектри, які є необхідним елементом для аналізу 

хвильових процесів у ЗП у ході виконання робіт з обстеження їхнього 

технічного стану та суцільності. 

Оскільки записані сигналограми збережені в цифровому вигляді, дл

візуалізації цих сигналограм, а також для візуалізації їхніх амплітудно
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молотка)_(код взаємної схеми розташування датчиків і напрямку удару).txt. 

ксперименту наведено на рис. 3.2. 

 
Приклад пакету файлів для однієї із серій експерименту 

цифрового осцилографа Metrix 

потрібно було будувати 

частотні спектри, які є необхідним елементом для аналізу 

виконання робіт з обстеження їхнього 

Оскільки записані сигналограми збережені в цифровому вигляді, для 

візуалізації цих сигналограм, а також для візуалізації їхніх амплітудно-
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частотних спектрів, здобувачем була спеціально розроблена програма, що 

отримала назву Experiment data viewer. 

Принцип роботи програми Experiment data viewer полягає в аналізі папок 

та підпапок, що містять файли з експериментальними даними та створенні 

структури цих файлів згідно їхніх назв, що відповідають прийнятому формату. 

Програма дозволяє вибирати коди варіативних факторів, що відповідають 

їх значенням, причому як для обов’язкових варіантів, так і для необов’язкових. 

Таких кодів можна вибрати декілька, що дозволяє одночасно сумістити 

декілька графіків на одному екрані. Це дуже зручно для їхнього порівняння. 

За обраними кодами програма бере відповідні сигналограми, візуалізує їх у 

лівій половині екрану, а також будує амплітудно-частотні спектри цих 

сигналограм та візуалізує їх у правій частині екрану. 

Приклад роботи програми Experiment data viewer наведено на рис. 3.3. 

 
Рис 3.3 — Приклад роботи програми Experiment data viewer 

 

Візуалізація сигналограм, отриманих за допомогою цифрового 

осцилографа Metrix OX 8020, а також їх спектрів, проводилася за допомогою 

програми Experiment data viewer. Зазвичай сигналограми та їх спектри було 
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зручно розташовувати групами, що відповідають трьом основним варіаціям 

взаємних схем розташування датчиків і напрямку удару: 

1. Код 2Z2Z — удар завдається по площині оголовка палі, датчики 

розташовані на площині оголовка палі; 

2. Код 1X2Z — удар завдається по боковій поверхні біля оголовка палі, 

датчики розташовані на площині оголовка палі; 

3. Код 1X1X — удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, 

датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 

по якій завдається удар. 

 

3.2.2 Візуалізація результатів експериментів, записаних за допомогою 

приладу ТКС—1. 

 

Візуалізація сигналограм, отриманих за допомогою приладу ТКС—1, а 

також їхніх спектрів, проводилася за допомогою програми Vibrosoft, що 

використовувалася для запису сигналів у файли своїх власних форматів, які 

можуть бути відкриті цією ж програмою для подальшої цифрової обробки. 

Загальна кількість записаних сигналограм становить близько 300 штук. 

Програма Vibrosoft, що є невід’ємною частиною приладу ТКС—1, не 

дозволяє розташовувати більше одного набору осей на екрані, проте 

передбачена можливість розташовувати декілька графіків, накреслених різними 

кольорами, на одних осях. За цих причин для візуалізації сигналограм вони 

були об’єднані у групи. 

В одну групу для зручності об’єднувалися сигналограми, що відповідали 

одній і тій же взаємній схемі розташування датчиків і напрямку удару, проте 

відрізнялися за іншими двома факторами: типом молотка і типом датчика. 

Формат іменування файлів з результатами експериментів, записаних та 

збережених за допомогою програми Vibrosoft, використовувався такий самий, 

як і для файлів, записаних за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 

8020, з однією відмінністю, що полягала у відсутності значення для фактора 
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кроку по часовій координаті, оскільки всі сигнали були записані з одним і тим 

самим кроком у часі. 

Типи молотків мають коди B, M і S, від англійських слів Big, Medium і 

Steel, що символізують молотки з великим фторопластовим, середнім 

фторопластовим і сталевим наконечником. 

Датчики мають коди 60, 25 і 10, що відповідають їхнім резонансним 

частотам. 

Коди трьох основних варіацій взаємних схем розташування датчиків і 

напрямку удару: 

1. Код 2Z2Z — удар завдається по площині оголовка палі, датчики 

розташовані на площині оголовка палі; 

2. Код 1X2Z — удар завдається по боковій поверхні біля оголовка палі, 

датчики розташовані на площині оголовка палі; 

3. Код 1X1X — удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, 

датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 

по якій завдається удар; 

4. Код 1Xa1X — удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, 

датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 

перпендикулярній до грані, по якій завдається удар. 

 

3.3. Результати експериментальних досліджень палі у бездефектному 

стані. 

  

Дані випробування включали в себе всі випробування серії 1, що 

передбачає горизонтальні випробування бездефектної палі довжиною 9м, а 

також випробування серії 5.0, що передбачає горизонтальні випробування 

бездефектної частини палі довжиною 5м. 

За допомогою випробувань палі у бездефектному стані планувалося 

вирішити наступні задачі:  
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1. Оцінити вплив на сигналограми типів молотків, що використовувалися 

для збудження хвилі напруження; 

2. Оцінити вплив на сигналограми параметрів оцифрування сигналу; 

3. Оцінити вплив на сигналограми типів датчиків, що використовувалися 

для запису хвилі напруження; 

4. Отримати еталонні сигналограми розповсюдження хвильових процесів у 

палі до створення дефектів, щоб їх можна було порівняти з аналогічними 

сигналограмами, записаними з палі після створення дефектів та побачити, 

як той чи інший дефект впливає на характер сигналограми. 

Всі задачі вирішувалися для трьох основних варіацій взаємних схем 

розташування датчиків і напрямку удару.  

 

3.3.1. Оцінка впливу на сигналограми типів молотків для збудження 

хвилі напруження 

 

Під час експериментальних випробувань усіх серій для збудження хвиль 

напруження використовувалися три обов’язкові варіації типів молотків: 

 із фторопластовим наконечником великого розміру (ідентифікатор типу 

молотка — B); 

 із фторопластовим наконечником середнього розміру (ідентифікатор типу 

молотка — M); 

 зі сталевим наконечником (ідентифікатор типу молотка — S). 

Аналіз сигналограм, отриманих в результаті експериментів, показав, що у 

сигналограмах, записаних після збудження хвиль напруження різними 

молотками, спектральні склади сигналів дуже схожі, тобто піки відповідають 

одним і тим самим частотам, проте амплітуди самих піків відрізняються. 

На рис. 3.4 наведено приклади сигналограм, записаних одним і тим же 

приладом (цифровий осцилограф Metrix OX 8020), з одним і тим же кроком у 

часі (2 ∙ 10�� с), з використанням одного й того ж датчика (з резонансною 

частотою 25 кГц) та при одній і тій же взаємній схемі розташування датчиків і 
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напрямку удару (удар завдається по площині оголовка палі, датчики 

розташовані на площині оголовка палі), але з ударним збудженням молотками 

різних типів. 

 

Рис 3.4 — Приклади сигналограм та їх спектрів, записаних після ударного збудження хвиль 
напруження молотками із фторопластовим наконечником великого розміру (верхній графік, 
що має ідентифікатор типу молотка B), із фторопластовим наконечником середнього розміру 
(центральний графік, що має ідентифікатор типу молотка M), зі сталевим наконечником 
(нижній графік, що має ідентифікатор типу молотка S) 

 

На рис. 3.4 видно, що для сигналограм, отриманих після збудження хвиль 

напруження молотком простежується: 

 із фторопластовим наконечником великого розміру (тип B) — характерні 

більш високі амплітуди піків низькочастотних коливань (до 600Гц); 

 із фторопластовим наконечником середнього розміру  (тип M) — 

характерні більш високі амплітуди піків середньочастотних коливань (від 

700Гц до 1600Гц); 

 зі сталевим наконечником  (тип S) — характерні більш високі амплітуди 

піків високочастотних коливань (від 1700Гц і більше). 

Подібна кореляція між типом молотка та виглядом сигналограми 

характерна і для інших сигналограм, отриманих під час усіх серій випробувань. 

Такий висновок зроблений на основі порівняльного аналізу відношень амплітуд 
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середньочастотних піків �сер до амплітуд низькочастотних піків �низ та 

високочастотних піків �вис, отриманих за амплітудно-частотними спектрами. 

Оскільки різні схеми випробувань збуджують різні коливальні процеси у 

палі, пікам на спектрах, отриманих при різних схемах випробувань, 

відповідають різні частоти. За цієї причини неможливо вибрати частоти, піки 

яких були б представлені на спектрах, отриманих при всіх трьох схемах 

випробувань, тому подібний аналіз проводився окремо для кожної схеми 

випробувань. 

В табл. 3.1 наведені результати для схеми випробувань із кодом 2Z2Z 

(удар завдається по площині оголовка палі, датчики розташовані на ній же), де 

вибрані наступні частоти: 170Гц, 1030Гц і 2750-3250Гц, які представляють 

відповідно низькочастотні, середньочастотні та високочастотні піки. 

 
Табл. 3.1 — Відношення амплітуд середньочастотних піків �сер до 

амплітуд низькочастотних піків �низ та високочастотних піків �вис для схеми 
випробувань із кодом 2Z2Z. 
Крок у 

часі, с 

Відношення амплітуд середньочастотних піків �сер до амплітуд низькочастотних 

піків �низ та високочастотних піків �вис 
Молоток із 

фторопластовим 
наконечником великого 

розміру (тип B) 

Молоток із 
фторопластовим 
наконечником 

середнього розміру 
(тип M) 

Молоток зі сталевим 
наконечником 

(тип S) 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

�сер

�низ
 

�сер

�вис
 

10�� 1,29 2,87 1,38 19,15 1,90 3,18 1,77 10,62 1,90 0,38 2,11 0,28 

2 ∙ 10�� 1,25 1,79 1,19 7,97 2,34 5,52 2,72 1,77 2,07 0,41 2,19 0,24 

5 ∙ 10�� 1,24 2,75 1,29 2,92 1,81 4,74 1,92 4,86 1,73 0,43 1,81 0,19 

  

Порівняльний аналіз даних із табл. 3.1, який дозволяє оцінити вплив типів 

молотків на амплітуди піків, що відповідають низьким, середнім і високим 

частотам, наведено у табл. 3.2. 
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Табл. 3.2 — Порівняльний аналіз впливу типів молотків на амплітуди 
піків, що відповідають низьким, середнім і високим частотам: 170Гц, 1030Гц і 
2750-3250Гц, схема випробувань із кодом 2Z2Z. 

Крок у 

часі, с 

Порівняльний аналіз амплітуд, що 
відповідають низьким і середнім 

частотам 

Порівняльний аналіз амплітуд, що 
відповідають високим і середнім 

частотам 
�сер
�низ

	(молоток	типу	�)

�сер
�низ

	(молоток	типу	�)
  

�сер
�низ

	(молоток	типу	�)

�сер
�низ

	(молоток	типу	�)
  

�сер
�вис

	(молоток	типу	�)

�сер
�вис

	(молоток	типу	�)
  

�сер
�вис

	(молоток	типу	�)

�сер
�вис

	(молоток	типу	�)
  

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

10�� 0,6789 0,7797 0,6789 0,6540 7,5526 68,3929 8,3684 37,9286 

2 ∙ 10�� 0,5342 0,4375 0,6039 0,5434 4,3659 33,2083 13,4634 7,3750 

5 ∙ 10�� 0,6851 0,6719 0,7168 0,7127 6,3953 15,3684 11,0233 25,5789 

Середні 
значення 

0,6327 0,6297 0,6665 0,6367 6,1046 38,9899 10,9517 23,6275 

 
З таблиці 3.2 можна зробити наступні висновки: 

1. Для випробувань, проведених зі збудженням коливальних процесів 

молотком типу B, значення відношення �сер	 �низ⁄  на 33—37% менше, ніж 

для випробувань, проведених зі збудженням коливальних процесів 

молотками типів M і S, незалежно від типу датчика. 

2. Для випробувань, проведених зі збудженням коливальних процесів 

молотком типу S у порівнянні з випробуваннями, проведеними зі 

збудженням коливальних процесів молотками типів B і M, значення 

відношення �сер �вис⁄  у понад 4 рази менше при використанні датчика з 

частотою 60кГц (у середньому в 6 і 11 разів для молотків типів B і M 

відповідно) і у понад 7 разів менше при використанні датчика з частотою 

25кГц (у середньому в 39 і 24 разів для молотків типів B і M відповідно). 

 

3.3.2. Оцінка впливу на сигналограми параметрів оцифрування 

сигналу 

Записування сигналів під час експериментальніх випробувань усіх серій 

виконувалося з такими трьома варіаціями кроків запису сигналу: 

 10�� с (ідентифікатор кроку у часі — dt1E-5); 
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 2 ∙ 10�� с (ідентифікатор кроку у часі — dt2E-5); 

 5 ∙ 10�� с (ідентифікатор кроку у часі — dt5E-5). 

Аналіз сигналограм, отриманих в результаті експериментів, показав, що 

сигналограми та їхні спектри, отримані при записуванні з різними кроками у 

часі і, відповідно, з різними частотами дискретизації, майже не відрізняються. 

Єдина помітна відмінність полягає у тому, що при записуванні сигналів з 

більшим кроком у часі на спектрах сигналограм більш чітко виділяються піки, 

що відповідають крайньому нижньому діапазону частот. 

На рис. 3.5 наведено приклади сигналограм, записаних одним і тим же 

приладом (цифровий осцилограф Metrix OX 8020), з використанням одного й 

того ж датчика (з резонансною частотою 25 кГц), збуджених одним і тим самим 

молотком (із фторопластовим наконечником середнього розміру) та при одній і 

тій же взаємній схемі розташування датчиків і напрямку удару (удар завдається 

по боковій площині поряд з оголовком палі, датчики розташовані на площині 

оголовка палі), але з різними кроками у часі. 

 

Рис 3.5 — Приклади сигналограм та їхніх спектрів, записаних з кроками у часі 10�� с 
(верхній графік, що має ідентифікатор кроку у часі dt1E-5), 2 ∙ 10�� с (центральний графік, 
що має ідентифікатор кроку у часі dt2E-5) і 5 ∙ 10�� с (нижній графік, що має ідентифікатор 
кроку у часі dt5E-5) 
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На рис. 3.5 видно, що для сигналограм, записаних за допомогою датчиків з 

більшим кроком у часі більш чітко виділяється пік із найменшою частотою, 

який відповідає ґрунтовим умовам, як показано в табл. 3.1. 

Подібна кореляція між кроком у часі та виглядом сигналограми характерна 

і для інших сигналограм, отриманих під час усіх серій випробувань. Такий 

висновок зроблено на основі порівняльного аналізу відношень амплітуди 

найменш низькочастотного піку �����, що відповідає ґрунтовим умовам, до 

амплітуди основного піку ����� , що відповідає власним коливанням (геометрії) 

палі, отриманих за амплітудно-частотними спектрами, наведеними у табл. 3.3. 

 
Табл. 3.3 — Відношення амплітуд найменш низькочастотного піку �����, 

що відповідає ґрунтовим умовам, до амплітуд основного піку ����� , що 

відповідає власним коливанням (геометрії) палі 
Крок у 

часі, с 

Взаємна 
схема 

розташув
ання 

датчиків і 
напрямку 

удару 

Відношення амплітуди найменш низькочастотного піку �����, що 
відповідає ґрунтовим умовам, до амплітуди основного піку �����, що 

відповідає власним коливанням (геометрії) палі 
Молоток із 

фторопластовим 
наконечником 

великого розміру 
(тип B) 

Молоток із 
фторопластовим 
наконечником 

середнього 
розміру (тип M) 

Молоток зі 
сталевим 

наконечником 
(тип S) 

Середні 
значення за 
молотками 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

Датчик 
60кГц 

Датчик 
25кГц 

10�� 2Z2Z 0,33 0,31 0,4 0,4 0,42 0,3 0,38 0,34 

1X2Z 0,33 0,78 0,29 0,58 0,14 0,4 0,25 0,59 

1X1X 2,06 2,41 2,8 2,2 2,78 1,95 2,55 2,19 

2 ∙ 10�� 2Z2Z 0,5 0,34 0,25 0,25 0,45 0,27 0,40 0,29 

1X2Z 0,35 0,77 0,41 0,76 0,31 0,92 0,36 0,82 

1X1X 3,5 3,14 3,04 2,74 2,77 2,5 3,10 2,79 

5 ∙ 10�� 2Z2Z 0,6 0,66 0,48 0,59 0,42 0,35 0,50 0,53 

1X2Z 0,66 1,53 0,64 1,39 0,53 0,82 0,61 1,25 

1X1X 6,2 4,3 6,35 6,73 8,22 10,9 6,92 7,31 

Середні 
значення 
за кроком 

у часі 

2Z2Z 0,48 0,44 0,38 0,41 0,43 0,31 0,43 0,39 

1X2Z 0,45 1,03 0,45 0,91 0,33 0,71 0,41 0,88 

1X1X 3,92 3,28 4,06 3,89 4,59 5,12 4,19 4,10 
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Побудовані на основі даних із табл. 3.3 графіки, які дозволяють провести 

аналіз та оцінити вплив кроків у часі на амплітуди піків, що відповідають 

низьким частотам коливань ґрунту та середніх і високих частот коливань тіла 

палі, зображені на рис. 3.6 і рис. 3.7. 

 

 

Рис 3.6 — Аналіз впливу кроків у часі на відношення ����� �����⁄ , схеми випробувань із 
кодами 2Z2Z і 1X2Z 

 

 

Рис 3.7 — Аналіз впливу кроків у часі на відношення ����� �����⁄ , схема випробувань із кодом 
1X1X 
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Прямопропорційна залежність між кроком у часі та відношенням 

����� �����⁄  простежується на кожному з шести побудованих графіків, тобто для 

кожної з шести попарних комбінацій типів датчиків (60кГц і 25кГц) та схем 

випробувань (2Z2Z, 1X2Z і 1X1X). 

Оскільки різниця між відношенням ����� �����⁄  — єдина помітна 

відмінність між спектрами сигналограм, серед параметрів запису яких 

відрізняються лише кроки у часі, на основі даного аналізу прийнято рішення 

залишити обов’язковими для наступних серій випробувань дві варіації кроків у 

часі, а саме 2 ∙ 10�� с і 5 ∙ 10�� с. Варіація кроку у часі 10�� с при проведенні 

наступних серій випробувань вважалася необов’язковою та включалася при 

проведенні експериментів вибірково. 

 

3.3.3. Оцінка впливу на сигналограми типів датчиків для запису хвиль 

напруження 

Під час експериментальних випробувань усіх серій для запису хвиль 

напруження використовувалися дві обов’язкові варіації типів датчиків: 

 з резонансною частотою 60кГц (ідентифікатор датчика — 60); 

 з резонансною частотою 25кГц (ідентифікатор датчика — 25). 

Аналіз сигналограм, отриманих в результаті експериментів, показав, що у 

сигналограмах, записаних за допомогою обох датчиків, спектральні склади 

сигналів дуже схожі, тобто піки відповідають одним і тим самим частотам, 

проте амплітуди самих піків відрізняються. 

На рис. 3.8 наведено приклади сигналограм, записаних одним і тим же 

приладом (цифровий осцилограф Metrix OX 8020), з одним і тим же кроком у 

часі (5 ∙ 10�� с), збуджених одним і тим самим молотком (із фторопластовим 

наконечником великого розміру) та при одній і тій же взаємній схемі 

розташування датчиків і напрямку удару (удар завдається по площині оголовка 

палі, датчики розташовані на площині оголовка палі), але записаних за 

допомогою різних датчиків. 
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Рис 3.8 — Приклади сигналограм та їхніх спектрів, записаних датчиками з резонансними 
частотами 60 кГц (верхній графік, що має ідентифікатор датчика 60) і 25 кГц (нижній графік, 
що має ідентифікатор датчика 25) 

 

На рис. 3.8 видно, що для сигналограм, записаних за допомогою датчиків: 

 з резонансною частотою 60кГц — характерні трохи більш високі відносні 

амплітуди коливань для піків, яким відповідають частоти понад 700Гц; 

 з резонансною частотою 25кГц — характерні трохи більш високі відносні 

амплітуди коливань для піків, яким відповідають частоти до 700Гц. 

Під час порівняльного аналізу впливу типів молотків на амплітуди піків, 

що відповідають низьким, середнім і високим частотам (див. табл. 3.2 та 

висновки до неї), були зроблені висновки, що тип датчика жодним чином не 

впливає на відношення �сер	 �низ⁄ , проте опосередковано впливає на відношення 

�сер �вис⁄ , оскільки за результатами аналізу при записуванні сигналограм з 

використанням датчика з частотою 25кГц залежність відношення �сер �вис⁄  від 

типу молотка у середньому в 3,67 разів вища, ніж при записуванні сигналограм 

з використанням датчика з частотою 60кГц. 

Паралельно з проведенням аналізу впливу кроків у часі на відношення 

����� �����⁄ , розраховано та наведено у табл. 3.3 окремо для кожної з шести 

попарних комбінацій типів датчиків (60кГц і 25кГц) та схем випробувань 

(2Z2Z, 1X2Z і 1X1X) середні значення за молотками відношення амплітуд 

найменш низькочастотного піку �����, що відповідає ґрунтовим умовам, до 
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амплітуд основного піку ����� , що відповідає власним коливанням (геометрії) 

палі. Аналіз цих даних показує наступне: 

 для схем випробувань 2Z2Z і 1X1X значення відношення ����� �����⁄  не 

залежить від типу датчика; 

 для схеми випробувань 1X2Z значення відношення ����� �����⁄  у 

середньому в 2,17 разів більше при записуванні сигналограм з 

використанням датчика з частотою 25кГц, ніж при записуванні 

сигналограм з використанням датчика з частотою 60кГц. 

За рахунок різниці між амплітудами низькочастотних і високочастотних 

коливань сигнали, записані за допомогою датчика з резонансною частотою 

25кГц, мають більш чіткі відлуння від п’яти палі, в той час, як на сигналах, 

записаних за допомогою датчика з резонансною частотою 60кГц, більше 

проявляються ефекти, обумовлені геометрією верхньої частини палі, що 

знаходиться недалеко від її оголовка. 

Таким чином, запис сигналограм за допомогою датчиків кожного з типів 

має свої переваги, тому при проведенні натурних випробувань, безумовно, 

бажано використовувати як мінімум два типи датчиків з різними резонансними 

частотами, щоб мати більш повну картину розповсюдження хвильових процесів 

у ЗП. 

 

3.3.4. Еталонні сигналограми розповсюдження хвильових процесів у 

бездефектній палі 

 

Для бездефектної палі були проведені всі вимірювання згідно з планом 

експериментальних досліджень та записані відповідні сигналограми. Оскільки 

отримані сигналограми не несуть великого інформативного навантаження без 

порівняння з сигналограмами, отриманими для паль із дефектами, вони будуть 

приведені в наступному розділі з результатами досліджень паль з дефектами. 

Приклади сигналограм, отриманих на бездефектних палях, наведено також 

у Додатку В (підрозділи В.1 та В.5) і в Додатку Г (підрозділи Г.1 та Г.5). 
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3.4. Результати експериментальних досліджень паль з дефектами 

 

Дані випробування включали в себе всі випробування серій 2, 3, 4, а також 

випробування серій 5.2—5.8, що передбачають горизонтальні випробування 

паль довжиною 9м, 7,5м і 5м з малими, середніми та великими дефектами таких 

типів, як тріщини, шийки та каверни. 

За допомогою випробувань палі з дефектами планувалося вирішити 

наступні задачі: 

1. Визначити ступінь відхилення сигналограм та їхніх спектрів від 

еталонних сигналограм та їхніх спектрів, отриманих до сворення дефектів 

у палі (серії 2 та 5); 

2. Проаналізувати можливість визначення дефектів у палі без наявності 

еталонних сигналограм та їхніх спектрів (серії 4); 

3. Проаналізувати можливість діагностики цілісності палі при наявності у 

ній 2 дефектів на різній глибині (серії 3). 

Всі задачі вирішувалися для трьох основних варіацій взаємних схем 

розташування датчиків і напрямку удару. 

В даному підрозділі наведений базовий аналіз сигналограм, отриманих 

для однієї з таких варіацій, коли і датчики розташовувалися на боковій поверхні 

палі поряд із оголовком, і ударне збудження проводилося по тій самій боковій 

поверхні біля оголовка палі (схема 1X1X). Саме така варіація була вибрана для 

того, щоб підкреслити наукову новизну проведених досліджень, адже 

експериментальних підтверджень стосовно того, що за такої взаємної схеми 

розташування датчиків і напрямку удару можна отримувати корисну 

інформацію стосовно наявності дефектів у палі, немає. 

Для того, щоб максимально зосередитися на аналізі впливу тільки одного 

параметра на вигляд сигналограми, а саме наявності дефектів, наведені 

сигналограми мають однакові інші параметри. Всі наведені сигналограми, 

записані одним і тим же приладом (цифровий осцилограф Metrix OX 8020), з 

використанням одного й того ж датчика (з резонансною частотою 25 кГц), 
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збуджених одним і тим самим молотком (із фторопластовим наконечником 

великого розміру) та при одній і тій же взаємній схемі розташування датчиків і 

напрямку удару (удар завдається по боковій площині поряд з оголовком палі, 

датчики розташовані на площині оголовка палі). 

Кроки у часі у наведених сигналограмах можуть відрізнятися. Оскільки 

кроки у часі не впливають на вид сигналограм, для наведених прикладів 

підбиралися записані з такими кроками сигналограми, для яких спектр 

виражений більш яскраво. 

На рис. 3.9 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

бездефектної палі довжиною 9м (серія 1). 

 

 

Рис 3.9 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для бездефектної палі довжиною 
9м (серія 1) при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 
розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі видно відлуння від п’яти палі, яке вперше приходить 

через 0,01с від моменту удару (1). 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (2), а також серія піків, що відповідають різним модам 

коливань вздовж тіла палі (3). 
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На рис. 3.10 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з асиметричною тріщиною, яка розташована на глибині 1,5м 

та займає 30% площі поперечного перерізу палі (серія 2.2). 

 

 

Рис 3.10 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для бездефектної палі довжиною 9м з 
асиметричною тріщиною, яка розташована на глибині 1,5м та займає 30% площі поперечного 
перерізу палі (серія 2.2) при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 
розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі також видно відлуння від п’яти палі, яке вперше 

приходить через 0,01с від моменту удару (1). Крім цього, у порівнянні з 

сигналограмою, знятої бездефектної палі, більш помітні коливання неподалік 

оголовка палі у перші 0,005с від моменту удару (2). 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Крім цього, у порівнянні зі спектром, отриманим на 

бездефектній палі (див. рис. 3.6), з’явився новий пік, якому відповідає частота 

близько 410Гц, імовірно від дефекту (4). 

На рис. 3.11 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та складає 30% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 

2.4). 
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Рис 3.11 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 30% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 2.4) при ударному збудженні по боковій 
поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової 
поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі також видно відлуння від п’яти палі, яке вперше 

приходить через 0,01с від моменту удару (1). Крім цього, коливання неподалік 

оголовка палі ще більш помітні у порівнянні з асиметричною тріщиною того ж 

розміру у 30% площі перерізу палі (див. рис. 3.10), причому вже у перші 0,007с 

від моменту удару (2). 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Крім цього, у порівнянні зі спектром, отриманим на 

бездефектній палі (див. рис. 3.9), помітний новий пік, якому відповідає частота 

близько 270Гц, імовірно від дефекту (4). Різниця між частотами, які 

відповідають пікам від дефектів на рис. 3.10 і рис. 3.11, пов’язана з 

особливостями розташування датчиків від час вимірювань — відстані між 

розташуванням датчиків під час вимірювань та оголовком палі були різні. 

На рис. 3.12 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 

2.6). 
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Рис 3.12 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 2.6) при ударному збудженні по боковій 
поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової 
поверхні палі, по якій завдавався удар 

 
На сигналограмі відлуння від п’яти палі ідентифікувати не вдається. Крім 

цього, коливання неподалік оголовка палі ще більш помітні у порівнянні з 

каверною меншого розміру (див. рис. 3.11), причому вони не згасають навіть за 

перші 0,016с від моменту удару. 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Крім цього, у порівнянні зі спектром, отриманим на палі 

з каверною меншого розміру (див. рис. 3.11), пік від дефекту, якому відповідає 

частота близько 410Гц, виражений іще сильніше (4). Різниця між частотами, які 

відповідають пікам від дефектів на рис. 3.11 і рис. 3.12, пов’язана з 

особливостями розташування датчиків від час вимірювань — відстані між 

розташуванням датчиків під час вимірювань та оголовком палі були різні. 

На рис. 3.13 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка, та з 

симетричною тріщиною, яка розташована на глибині 6,5м та займає 30% площі 

поперечного перерізу палі (серія 3.2). 
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Рис 3.13 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка, та з симетричною тріщиною, яка розташована на 
глибині 6,5м та займає 30% площі поперечного перерізу палі (серія 3.2) при ударному 
збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком 
на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі видно коливання неподалік оголовка палі та два 

відлуння, які вперше приходять відповідно через 0.0075с (1) і 0.01с (2) від 

моменту удару. Перше з відлунь, імовірно, є відлунням від дефекту на глибині 

6,5м, а друге — відлунням від п’яти палі, час приходу якого співпадає з часом 

приходу відлуння, зафіксованого на сигналограмі, знятої на бездефектній палі. 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Крім цього, у порівнянні зі спектрами, отриманими на 

палях з одним дефектом (див. рис. 3.10—3.12), на кожному з яких фіксувалися 

піки від дефектів з відповідними частотами 270—410Гц, на спектрі на рис. 3.13, 

знятому на палі вже з двома дефектами, мають місце як ті самі піки з частотами 

320—410Гц (4), так і додаткові піки, яким відповідають частоти 600—850Гц 

(5), поява яких, імовірно, є реакцією на появу другого дефекту. 

На рис. 3.14 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка, та з 
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шийкою, яка розташована на глибині 6,5м та складає 30% площі поперечного 

перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 3.4). 

 

 

Рис 3.14 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка, та з шийкою, яка розташована на глибині 6,5м та 
складає 30% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 
3.4) при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані 
поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі видно коливання неподалік оголовка палі та два відлуння, 

які вперше приходять відповідно через 0,0075с (1) і 0,01с (2) від моменту удару. 

Перше з відлунь, імовірно, є відлунням від дефекту на глибині 6,5м, а друге — 

відлунням від п’яти палі, час приходу якою співпадає з часом приходу 

відлуння, зафіксованого на сигналограмі, знятої на бездефектній палі. Вигляд 

сигналограми на рис 3.14 в цілому подібний до вигляду сигналограми на рис. 

3.13. 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Крім цього, у порівнянні зі спектрами, отриманими на 

палях з одним дефектом (див. рис. 3.10—3.12), на кожному з яких фіксувалися 

піки від дефектів з відповідними частотами 270—410Гц, на спектрі на рис. 3.13, 

знятому на палі вже з двома дефектами, мають місце як ті самі піки з частотами 

320—430Гц (4), так і додаткові піки, яким відповідають частоти 600—850Гц 
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(5), поява яких, імовірно, є реакцією на появу другого дефекту. Вигляд спектра 

на рис 3.14 в цілому подібний до вигляду спектра на рис. 3.13. 

Оскільки єдиною різницею між умовами, за яких були зняті обидві 

сигналограми, є відмінність між типами других дефектів, що знаходяться на 

більшій глибині, можна зробити висновок, що за таких умов відрізнити 

симетричну тріщину від шийки не вдаєтся, принаймі якщо розміри дефектів не 

перевищують 30% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці 

дефектного відрізка. 

На рис. 3.15а і рис. 3.15б наведено приклади сигналограм та їх спектрів, 

записаних для палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м 

та з шийкою, яка розташована на глибині 6,5м. Обидва дефекти складають 50% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 

3.6). Єдина відмінність в умовах запису сигналограм полягає в тому, що при 

запису сигналограми на рис. 3.15а для збудження хвильових процесів 

використовувався молоток із фторопластовим наконечником великого діаметра 

(тип B), а при запису сигналограми на рис. 3.15б — молоток із фторопластовим 

наконечником середнього діаметра (тип M). 

 

 
а) 
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б) 

Рис 3.15 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 50% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка, та з шийкою, яка розташована на глибині 6,5м та 
складає 50% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 
3.6) при розташуванні датчиків на грані бокової поверхні палі поруч із оголовком та 
ударному збудженні по тій самій грані бокової поверхні палі біля її оголовка: 

а) молотком із фторопластовим накінечником великого розміру (тип B); 
б) молотком із фторопластовим накінечником середнього розміру (тип M) 

 

На сигналограмі на рис. 3.15а відлуння від п’яти палі ідентифікувати не 

вдається. Крім цього, коливання неподалік оголовка палі, очевидно, вносять 

найбільший вклад у загальний вигляд сигналограми, який найбільше схожий на 

вигляд сигналограми для палі з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та 

складає 50% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного 

відрізка (серія 2.6, див. рис. 3.12). Таким чином, отримана сигналограма не 

здається логічним продовженням серії випробувань палі з двома дефектами, 

оскільки очікувалося, що збільшення розміру другого дефекту мало б 

відобразитися на сигналограмі у вигляді більш чіткого відлуння від другого 

дефекту, але такий ефект не очевидний. 

Проте, на інших сигналограмах серії 3.6 можна побачити відлуння від 

другого дефекту та від п’яти палі. На рис. 3.15б приведено приклад такої 

сигналограми, умови запису якої відрізняються від умов запису сигналограми 
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на рис. 3.15а лише тим, що для ударного збудження був використаний інший 

молоток. 

На сигналограмі на рис. 3.15б видно коливання неподалік оголовка палі 

та два відлуння, які вперше приходять відповідно через 0,0075с (1) і 0,01с (2) 

від моменту удару. Вигляд сигналограми в цілому подібний до вигляду 

сигналограми на рис. 3.13 і рис 3.14. Оскільки основною різницею між 

умовами, за яких були зняті сигналограми на рис. 3.14 і рис. 3.15, є відмінність 

між розмірами других дефектів (відповідно 30% і 50% площі поперечного 

перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка), що залягають на 

більшій глибині, можна зробити висновок, що за таких умов визначити точні 

розміри другого дефекту складно. 

Різниця між виглядом сигналограм на рис. 3.15а і рис. 3.15б дозволяє 

зробити припущення про те, що на вигляд сигналограм додатково можуть 

впливати й інші параметри ударного збудження. Такими параметрами можуть 

бути сила удару, нахил ударного збудження, потрапляння піску в зону між 

молотком та тілом палі в момент удару тощо, які потребують додаткового 

вивчення. 

На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3). Так само, як і на спектрах інших сигналограм, 

отриманих у серіях 3.2 і 3.4, на спектрі видно піки з відповідними частотами 

320—430Гц (4), що імовірно відповідають дефекту на глибині 1,5м, і піки, яким 

відповідають частоти 600—850Гц (5), що імовірно є реакцією на наявність 

другого дефекту на глибині 6,5м. Вигляд спектрів на рис 3.15а і рис 3.15б в 

цілому подібний до вигляду спектра на рис. 3.13 і 3.14. 

Таким чином порівняння спектрів на рис. 3.13—3.15 свідчить, що за 

таких умов випробувань за спектрами можна припустити наявність другого 

дефекту, що залягає у палі на більшій глибині, ніж перший дефект площею 50% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка, 

проте визначити тип і розмір другого дефекту складно, принаймі, якщо він за 

розміром не перебільшує перший дефект. 
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На рис. 3.16 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 9м з каверною, яка розташована на глибині 1,5м та складає 70% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка, та з 

шийкою, яка розташована на глибині 6,5м та складає 50% площі поперечного 

перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 3.8). 

На сигналограмі відлуння від другого дефекту, що залягає на глибині 

6,5м, та від п’яти палі чітко ідентифікувати вдається. Коливання неподалік 

оголовка палі вносять найбільший вклад у загальний вигляд сигналограми 

перші 0,014с від моменту удару. Таким чином, по даній сигналограмі, записаній 

на палі з великим першим дефектом неподалік її оголовка, складно зробити 

припущення стосовно її довжини та глибини залягання інших дефектів. 

На спектрі все також видно один низькорівневий пік, який відповідає 

коливанням ґрунтової подушки (3). Пік з відповідною частотою 350Гц (4), 

присутній також на спектрах інших сигналограм, отриманих у серіях 3.2, 3.4 і 

3.6 (див. рис. 3.13—3.15), у порівнянні з цими сигналограмами виділяється 

сильніше. 

 

Рис 3.16 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 9м з каверною, 
яка розташована на глибині 1,5м та складає 70% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка, та з шийкою, яка розташована на глибині 6,5м та 
складає 50% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 
3.8) при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані 
поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 
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Оскільки розмір дефекту на глибині 1,5м у серії 3.8 був збільшений до 

70% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка у 

порівнянні з серіями 3.2, 3.4 і 3.6, де розмір цього дефекту сягав 50%, 

підтверджується припущення щодо того, що пік з відповідною частотою 350Гц 

(4) відповідає дефекту на глибині 1.5м, і що він тим більший, чим більший 

розмір має дефект. 

Піки, яким відповідають частоти 600—850Гц (5), також присутні на 

спектрі, так само, як вони присутні на спектрах серій 3.2, 3.4 і 3.6. Оскільки 

саме ці піки ймовірно відповідають дефекту, що залягає на глибині 6,5м, можна 

зробити висновок, що за допомогою амплітудно-частотних спектрів 

сигналограм іноді можна діагностувати навіть ті дефекти, які не вдається 

ідентифікувати за допомогою самих сигналограм. 

На рис. 3.17 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі 

довжиною 7,5м з шийкою, яка розташована на глибині 5м та складає 50% площі 

поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 4.2). 

 

 

Рис 3.17 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 7,5м з 
шийкою, яка розташована на глибині 5м та складає 50% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 4.2) при ударному збудженні по боковій 
поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової 
поверхні палі, по якій завдавався удар 
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На сигналограмі видно кілька відлунь, перші з яких приходять через 

0,006с (1) і через 0,008с (2) від моменту удару, які відповідають дефекту на 

глибині 5м і п’яті палі. 

На спектрі видно все той же низькорівневий пік, який відповідає 

коливанням ґрунтової подушки (3). Цей пік виражений трохи слабкіше, 

оскільки наведена сигналограма була записана з меншим кроком у часі, а саме 

2 ∙ 10�� с у порівнянні з сигналограмами на рис. 3.9—3.16, записаними із 

кроком у часі 5 ∙ 10�� с. Як крок у часі впливає на вигляд сигналограми, 

наведено у розділі 3.3.2. 

Крім цього, на спектрі помітна також серія піків, що відповідають різним 

модам коливань вздовж тіла палі, при цьому 3-тя (4) і 6-та (5) моди виділяються 

за амплітудою в порівнянні з 1-ою (6), 2-ою (7), 4-ою і 5-ою (8) модами. Така 

картина якраз і характерна для випадків, коли дефект ділить палю у відношенні 

2:1 і була описана попередніми дослідниками, які проводили експериментальні 

дослідження, щоправда за класичною одновимірною схемою, коли датчики 

розташовувалися на оголовку палі, і коли ударне збудження проводилося по 

оголовку палі. 

На рис. 3.18 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 7,5м з шийкою, яка розташована на глибині 5м та складає 70% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 

4.4). 
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Рис 3.18 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 7,5м з 
шийкою, яка розташована на глибині 5м та складає 70% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 4.4) при ударному збудженні по боковій 
поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової 
поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

На сигналограмі видно ті ж кілька відлунь, перші з яких приходять через 

0,006с (1) і через 0,008с (2) від моменту удару, які відповідають дефекту на 

глибині 5м і п’яті палі. 

На спектрі видно все той же низькорівневий пік, який відповідає 

коливанням ґрунтової подушки (3). Крім цього, на спектрі помітна також серія 

піків, що відповідають різним модам коливань вздовж тіла палі, при цьому 

лише 3-тя (4) мода істотно виділяється за амплітудою в порівнянні з 1-ою (6) і 

2-ою (7); 6-та ж мода (5), яка виділялася на наведеному спектрі з серії 4.2 (рис. 

3.18), виділяється, але малопомітно. Така картина теж вказує на випадок, коли 

дефект ділить палю у відношенні 2:1. 

Сигналограми, наведені на рис. 3.17 і на рис. 3.18 відрізняються лише 

однією умовою — розміром дефекту. Сигналограма на рис. 3.17 записана на 

палі з шийкою, яка складає 50%, а сигналограма на рис. 3.18 — 70% площі 

поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка. Знаючи ці 
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відмінності в умовах запису сигналограм та порівнюючи між собою їх спектри, 

на даному етапі складно пояснити різницю між ними. 

Ця різниця може бути спричинена як змінами у хвильових процесам при 

збільшенні дефекту, так і різним виконанням удару. Більш детально дослідити 

взаємозв’язки між розмірами дефектів, які ділять палю у таких відношеннях як 

1:1, 2:1 тощо та спектрами сигналограм можна за допомогою теоретичного 

моделювання хвильових процесів у палях та окремих експериментальних 

досліджень. 

На рис. 3.19 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

бездефектної палі довжиною 5м (серія 5.0). 

На сигналограмі видно відлуння від п’яти палі, яке вперше приходить 

через 0,005с від моменту удару (2). Це удвічі швидше, ніж для бездефектної 

палі довжиною 9м. Такий результат виглядає цілком логічно, адже довжини 

паль також відрізняються майже вдвічі, а датчик розташовувався на деякій 

відстані від оголовка палі. 

 

 

Рис 3.19 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для бездефектної палі довжиною 
5м (серія 5.0) при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 
розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдавався удар 

 
На спектрі видно один низькорівневий пік, який відповідає коливанням 

ґрунтової подушки (3), а також серія піків, що відповідають різним модам 
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коливань вздовж тіла палі (4а—4е). Співставляючи наведений спектр зі 

спектром, отриманої для бездефектної палі довжиною 9м (рис. 3.9), можна 

дійти висновку, що саме такий спектральний склад характерний для 

бездефектних паль. 

На рис. 3.20 наведено приклад сигналограми та її спектра, записаної для 

палі довжиною 5м з каверною, яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% 

площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 

5.4). 

На сигналограмі видно відлуння від дефекту, яке вперше приходить через 

0,0025с від моменту удару (1). Це удвічі швидше, ніж відлуння від п’яти палі, 

зафіксоване для бездефектної палі такої ж довжини (рис. 3.19). Такий результат 

виглядає цілком логічно, адже відстань до дефекту вдвічі менша, ніж довжина 

палі. У той же час чітко виділити відлуння від п’яти палі виділити складно. 

 

 

Рис 3.20 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 5м з каверною, 
яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 5.4) при ударному збудженні по боковій 
поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової 
поверхні палі, по якій завдавався удар 

 

Неоднозначна ситуація в той же час і зі спектром. Як і у випадку з 

бездефектною палею (рис 3.19), на спектрі видно один низькорівневий пік, який 
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відповідає коливанням ґрунтової подушки (3), а також серія піків, що 

відповідають різним модам коливань вздовж тіла палі (4а—4е). Незважаючи на 

появу каверни, що складає 30% площі поперечного перерізу палі в найвужчому 

місці дефектного відрізка, між спектрами можна помітити лише одну не надто 

суттєву різницю, яка полягає у наявності у спектрі палі з дефектом додаткового 

піку, що відповідає частоті 680Гц (5). Проте навіть якщо цей пік і відповідає 

дефекту, він посідає лише сьоме місце за амплітудою у порівнянні з 

амплітудами інших піків на спектрі, тому за інших обставин, наприклад, при 

локалізації дефекту трохи ближче чи трохи далі від оголовку палі, цей пік може 

бути легко «розчинений» більш яскраво вираженими за амплітудою піками й 

лишитись непоміченим. 

Ймовірно, що коли дефект ділить палю у відношенні 1:1, задача 

ідентифікації та інтерпретації дефектів за допомогою сигналограм та їх 

спектрів, отриманих при ударному збудженні по боковій поверхні палі біля її 

оголовка та розташуванні датчиків поруч із оголовком на грані бокової 

поверхні палі, по якій завдавався удар (схема 1X1X), ускладнюється ще більше, 

ніж у розглянутому раніше випадку з серій 4.2 і 4.4, коли дефект ділив палю у 

відношенні 2:1. 

Уже зазначалося, що подібні проблеми виникають і при проведенні 

експериментальних випробувань за класичною одновимірною схемою 2Z2Z, 

коли датчики розташовуються на оголовку палі, і коли ударне збудження 

проводиться по оголовку палі. На рис. 3.21 і рис. 3.22 наведені приклади 

записаних при такій схемі сигналограм та їх спектрів, відповідно для 

бездефектної палі довжиною 5м (серія 5.0) та для палі довжиною 5м з 

каверною, яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% площі поперечного 

перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 5.4). 

На обох сигналограмах видно відлуння від п’яти палі, яке вперше 

приходить через 0,0034с від моменту удару (2). Можна порахувати швидкість 

поздовжніх коливань палі: �� =
��

�
=

�∙�м

�.����с
~2941м/с. Відлуння від дефекту 

ідентифікувати за сигналограмою на рис. 3.22 ідентифікувати не вдається. 
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На спектрах на рис. 3.21 і рис. 3.22 видно один низькорівневий пік, який 

відповідає коливанням ґрунтової подушки (3), а також серія піків, що 

відповідають різним модам коливань вздовж тіла палі (4а—4е). Перший з цих 

піків відповідає частоті 300Гц і періоду коливань � =
�

�
=

�

���Гц
~0,0033с, що 

приблизно відповідає часу прибуття першого відлуння від п’яти палі. 

На спектрі на рис. 3.22 видно також додаткові піки, що відповідають 

частотам 730Гц (5а) і 1420Гц (5б), що відповідають першій і другій модам 

іншого коливального процесу. На спектрі для бездефектної палі (рис. 3.21) 

подібні піки відсутні, отже вони відповідають дефекту. 

 

 

Рис 3.21 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для бездефектної палі довжиною 
5м (серія 5.0) за допомогою датчика з резонансною частотою 25кГц при ударному збудженні 
молотком із фторопластовим накінечником великого розміру (тип B) по оголовку палі та 
розташуванні датчиків на оголовку палі (схема 2Z2Z) 
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Рис 3.22 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 5м з каверною, 
яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 5.4) за допомогою датчика з резонансною 
частотою 25кГц при ударному збудженні молотком із фторопластовим накінечником 
середнього розміру (тип M) по оголовку палі та розташуванні датчиків на оголовку палі 
(схема 2Z2Z) 
 

За розрахованою швидкістю поздовжніх коливань палі �� можна оцінити 

глибину залягання дефекту: �� =
���

�
=

��

�∙�
=

����м/с

�∙���Гц
~2,01м. 

Отримана за спектральним аналізом оцінка істотно відрізняється від 

реальної глибини залягання дефекту у 2,5м. Окрім цього, амплітуда піка, який 

відповідає дефекту, менша у порівнянні з амплітудами інших піків на спектрі, 

тому при дещо іншій локалізації дефекту можлива ситуація, що цей пік може 

бути легко «розчинений» більш яскраво вираженими за амплітудою піками й 

лишитись непоміченим. Дані факти підтверджують складність ідентифікації та 

інтерпретації дефектів за допомогою сигналограм та їх спектрів, отриманих при 

ударному збудженні по оголовку палі та розташуванні датчиків на оголовку 

палі (схема 2Z2Z). 

Проте виявилося, що сигналограми і їх спектри, отримані при ударному 

збудженні по боковій поверхні палі біля її оголовка та розташуванні датчиків 

на оголовку палі (схеми 1X2Z та 1Xa2Z), можуть містити більше корисної 

інформації. 
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На рис. 3.23 і рис. 3.24 наведені приклади записаних при такій схемі 

сигналограм та їх спектрів, відповідно для бездефектної палі довжиною 5м 

(серія 5.0) та для палі довжиною 5м з каверною, яка розташована на глибині 

2,5м та складає 30% площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці 

дефектного відрізка (серія 5.4). 

Схеми 1X2Z та 1Xa2Z заточені під запис згинальних коливань палі, які не 

є ні суто поздовжніми, ні суто поперечними, натомість розповсюджуються в 

обох напрямках. Завдяки цьому згинальні хвилі мають певні особливості, які 

можна розгледіти на рис. 3.23. 

Згинальні хвилі мають не один набір частот коливань, а два. Перший — 

поперечний і високочастотний — відповідає відлунням 1а—1є, які приходять у 

середньому через кожні 0,00114с, що відповідає частоті близько 880Гц. Другий 

же — поздовжній і низькочастотний — відповідає відлунням 1а, 1є і 1ж, які 

приходять приблизно через кожні 0,0068с, що відповідає частоті 147Гц. 

 
Рис 3.23 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для бездефектної палі довжиною 
5м (серія 5.0) за допомогою датчика з резонансною частотою 60кГц при ударному збудженні 
молотком із фторопластовим накінечником середнього розміру (тип M) по боковій поверхні 
палі біля її оголовка та розташуванні датчиків на оголовку палі (схема 1Xa2Z) 
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Рис 3.24 — Приклад сигналограми та її спектра, записаної для палі довжиною 5м з каверною, 
яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% площі поперечного перерізу палі в 
найвужчому місці дефектного відрізка (серія 5.4) за допомогою датчика з резонансною 
частотою 60кГц при ударному збудженні молотком із фторопластовим накінечником 
середнього розміру (тип M) по боковій поверхні палі біля її оголовка та розташуванні 
датчиків на оголовку палі (схема 1Xa2Z) 

 

Проте це лише середні значення. На спектрі на рис. 3.23 видно піки, що 

відповідають різним модам згинальних коливань (4а—4й). Частота першої 

моди становить близько 100Гц (4а). Відстань між першими модами цих 

коливань також дорівнює 100Гц, проте вона поступово збільшується, і різниця 

вже між 10-ю (4і) і 11-ю (4й) модами становить близько 200Гц. 

Окрім цих піків, на спектрі видно ще 2 типа коливань: коливання 

ґрунтової подушки (3) і частина мод поздовжніх коливань палі (5а—5е), 

частоти яких співпадають із частотами 4а—4е на рис. 3.21. На спектрі на рис 

3.23 позначені піки 2-ї (5б), 4-ї (5г), 5-ї (5д) і 6-ї (5е) мод поздовжніх коливань 

палі. 1-а і 3-я моди не позначені, оскільки їх частоти наклалися на частоти 

згинальних коливань. 
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На сигналограмі для палі з каверною (рис. 3.24) також видно два набори 

частот коливань. Перший — поперечний і високочастотний, відповідає 

відлунням 2а—2з, які приходять приблизно з тим самим інтервалом один по 

відношенню до одного, що й на сигналограмі для бездефектної палі (рис. 3.23). 

Проте другий набір — поздовжній і низькочастотний, суттєво відрізняється та  

ідентифікується завдяки відлунням з непарними порядковими номерами: 2а, 2в, 

2д, 2є, 2з і т.д., які мають більшу амплітуду в порівнянні з відлуннями з 

парними порядковими номерами: 2б, 2г, 2е, 2ж і т.д. 

На спектрі на рис. 3.24, також видно піки, що відповідають різним модам 

згинальних коливань (4а—4й). Так само, як і на спектрі на рис 3.23, частота 

першої моди становить близько 100Гц (4а), відстань між першими модами цих 

коливань також дорівнює 100Гц і поступово збільшується до 200Гц. Так само 

на обох спектрах співпадають коливання ґрунтової подушки (3) і моди 

поздовжніх коливань палі (5а—5е), частоти яких співпадають із частотами 4а—

4е на рис. 3.22. На спектрі на рис 3.24 позначені піки 2-ї (5б), 3-ї (5в), 4-ї (5г), 5-

ї (5д) і 6-ї (5е) мод поздовжніх коливань палі. 1-а мода не позначена, оскільки її 

частота наклалася на одну з частот згинальних коливань. 

Проте на спектрі на рис 3.24 присутні також піки, частоти яких не 

представлені на рис 3.23. Цей унікальний набір частот відповідає відстані за 

часом між прибуттями відлунь з непарними порядковими номерами (2а, 2в, 2д, 

2є, 2з) та представлений піками, що відповідають модам цих коливань (6а—6е). 

На спектрі на рис 3.24 позначені піки 1-ї (6а), 4-ї (6г) і 5-ї (6д) мод поздовжніх 

коливань палі з відповідними частотами 270Гц, 1080Гц і 1330Гц. 2-а, 3-я і 6-а 

моди не позначена, оскільки їх частоти наклалася на аналогічні частоти 

згинальних коливань, відповідно 4д (540Гц), 4ж (810Гц) і 4й (1620Гц). 
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Таким чином, оскільки різниця як між сигналограмами на рис. 3.23 і 3.24, 

так між їх спектрами досить суттєва, можна зробити висновок, що 

випробування за схемами 1X2Z і 1Xa2Z, які передбачають виконання ударного 

збудження по боковій поверхні палі біля її оголовка при розташуванні датчиків 

на оголовку палі, дозволяють виявити наявність навіть у тому випадку, якщо 

цей дефект — каверна розміром лише 30% площі поперечного перерізу палі в 

найвужчому місці дефектного відрізка, яка до того ж знаходиться строго 

посередині палі. 

Проте, характер коливальних процесів, що відображаються на 

сигналограмах при випробуваннях за схемами 1X2Z і 1Xa2Z, досить складний з 

точки зору  вирішення задач ідентифікації та інтерпретації дефектів. Аби мати 

змогу напевно визначати локалізацію, розмір і тип дефектів при випробуваннях 

за цими схемами, необхідно розробити теоретичні моделі відповідних 

коливальних процесів, насамперед згинальних коливань. 

Приклади інших сигналограм, отриманих на дефектних палях, наведено 

також у Додатку В (підрозділи В.2, В.3, В.4 та В.6) і в Додатку Г (підрозділи 

Г.2, Г.3, Г.4 та Г.6). 

 

3.5. Висновки за розділом 

 

1. Отримані результати експериментів, які відображають реальну картину 

хвильових процесів у ЗП, що розповсюджуються по тілу палі внаслідок 

ударного збудження. Результати записані за допомогою двох різних 

приладів: цифрового осцилографа Metrix OX 8020 та приладу ТКС—1. 

2. Проведена оцінка впливу на сигналограми типів молотків, що 

використовувалися для збудження хвилі напруження. Для сигналограм, 

отриманих після збудження хвиль напруження молотком: а) із 

фторопластовим наконечником великого розміру (тип B) — характерні 

більш високі амплітуди піків низькочастотних коливань (до 600Гц); б) із 

фторопластовим наконечником середнього розміру  (тип M) — 
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характерні більш високі амплітуди піків середньочастотних коливань (від 

700Гц до 1600Гц); в) зі сталевим наконечником  (тип S) — характерні 

більш високі амплітуди піків високочастотних коливань (від 1700Гц і 

більше). 

3. Проаналізовано вплив на сигналограми параметрів оцифрування сигналу 

(крок у часі, частота дискретизації). Сигналограми та їхні спектри, 

отримані при записуванні з різними кроками у часі (10�� с, 2 ∙ 10�� с, 

5 ∙ 10��) і, відповідно, з різними частотами дискретизації, майже не 

відрізняються. Єдина помітна відмінність полягає у тому, що при 

записуванні сигналів з більшим кроком у часі на спектрах сигналограм 

більш чітко виділяються піки, що відповідають крайньому нижньому 

діапазону частот. 

4. Проведена оцінка впливу на сигналограми типів датчиків, що 

використовувалися для запису хвилі напруження. У сигналограмах, 

записаних за допомогою датчиків з різними резонансними частотами 

(25кГц і 60кГц), спектральні склади сигналів дуже схожі, тобто піки 

відповідають одним і тим самим частотам, проте амплітуди самих піків 

відрізняються. 

5. Отримані еталонні сигналограми розповсюдження хвильових процесів у 

палі до створення дефектів, щоб їх можна було порівняти з аналогічними 

сигналограмами після створення дефектів. 

6. Визначена ступінь відхилення сигналограм та їхніх спектрів, записаних з 

палі після створення дефектів по відношенню до еталонних та 

проаналізовано, як той чи інший дефект впливає на характер сигналограм 

та спектрів. При діагностиці паль із одним дефектом (серія 2) за 

розробленим планом експерименту як методикою випробувань вдалося 

діагностувати дефекти розміром 30% виключно за допомогою 

випробувань за схемою 1X1X. 

7. Проаналізована можливість діагностики цілісності палі при наявності у 

ній 2 дефектів на різній глибині. При діагностиці паль із двома дефектами 



109 

за розробленим планом експерименту як методикою випробувань 

вдається ідентифікувати обидва дефекти розміром 30%, проте не вдається 

визначити тип та розмір другого з дефектів (який залягає глибше), якщо 

розмір першого дефекту сягає 50%. 

8. Оцінено можливість визначення дефектів у палі без наявності еталонних 

сигналограм та їхніх спектрів. 

9. Проаналізовані можливості діагностики паль при локалізаціях дефектів, 

які, при класичній схемі випробувань (2Z2Z) ускладнюють ідентифікацію 

та інтерпретацію дефектів за допомогою сигналограм та їх спектрів при 

ударному збудженні по оголовку палі. При діагностиці паль із одним 

дефектом за розробленим планом експерименту як методикою 

випробувань, який ділить палю у відношенню 2:1 (серія 4) та 1:1 (серія 5) 

вдалося діагностувати дефекти розміром 30% за допомогою 

комбінованих випробувань за схемами 1X2Z і 1X1X. 

10. Удосконалено методику експериментальних випробувань ЗП. 

Експериментально підтверджено, що випробування за кожною із трьох 

схем — 2Z2Z, 1X2Z і 1X1X, дозволяє отримувати корисні з точки зору 

діагностики та ідентифікації дефектів дані — сигналограми хвильових 

процесів у ЗП та їх спектри, які дуже добре доповнюють один одного. 

11. Суттєва різниця між виглядом деяких подібних сигналограм дозволила 

зробити припущення про те, що на вигляд сигналограм додатково можуть 

впливати й інші параметри ударного збудження. Такими параметрами 

можуть бути сила удару, нахил ударного збудження, потрапляння піску в 

зону між молотком та тілом палі в момент удару тощо, які потребують 

додаткового вивчення. 

12. На прикладі серії 3 (рис. 3.16 у порівнянні з рис. 3.13—3.15) показано, що 

за допомогою амплітудно-частотних спектрів сигналограм іноді можна 

діагностувати навіть ті дефекти, які не вдається ідентифікувати за 

допомогою самих сигналограм. 
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13. Для більш детального дослідження взаємозв’язків між розмірами 

дефектів, які мають найбільш проблематичне геометричне розташовання 

(на глибинах � 2� , � 3�  тощо, де L — довжина палі) та спектрами 

сигналограм потрібно проводити теоретичне моделювання хвильових 

процесів у палях та окремі експериментальні дослідження. 
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РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЗП 

 

У даному розділі описується процес побудови теоретичних моделей 

розповсюдження хвильових процесів у залізобетонних палях з відповідними 

початковими та граничними умовами, формулюються чисельні аналоги та 

чисельні алгоритми розв’язання, описується процес створення програми, що 

дозволяла б візуалізувати процеси розповсюдження хвиль у палях за 

розробленими чисельними алгоритмами.  

 

4.1. Фізична постановка задачі 

 

Згідно теорії опору матеріалів, залізобетонна паля є стрижневою 

системою. Зовнішні сили (навантаження) та внутрішні сили (сили опору 

матеріалів) розуміються узагальнено — сюди включаються як сили, що 

виражаються у ньютонах, так і моменти, що виражаються у ньютон-метрах. 

Зусилля, як рівнодіючі цієї системи сил, розглядаються як узагальнені силові 

фактори двох типів: сили та моменти. Зусилля визначаються за законами 

статики, яких у загальному випадку шість: для поздовжньої сили, двох 

поперечних сил, крутильного моменту та двох згинаючих моментів [92—94]. 

Таким чином, у загальному випадку існують шість типів коливальних 

процесів у палях: поздовжні, поперечні двох типів, крутильні, згинальні двох 

типів. Проте врахувати їх усі — задача надзвичайно складна. 

З одного боку, як було показано у першому розділі, для теоретичного 

моделювання хвильових процесів у залізобетонних палях необхідно 

враховувати як мінімум два типи коливань. З іншого боку, при врахуванні 

кожного додаткового типу хвиль порядок диференційного рівняння, що описує 

модель, зростає на два. Таким чином, для розв’язання нашої задачі доцільно 

включити до моделі два або три хвильові процеси. 

Як відомо з першого розділу, однохвильова модель, що використовує 

лише поздовжні коливання, дозволяє визначати довжину палі та місце 
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знаходження дефектів. Тому поздовжні хвилі мають бути враховані і у 

розширеній, дво- або трихвильовій моделі. 

При виборі типів коливальних процесів, що входитимуть у рівняння 

моделі, а також при виборі способу розв’язання цього рівняння необхідно 

враховувати необхідність порівнювати теоретичні дані з експериментальними. І 

ті й інші мають бути представлені в однаковому вигляді. 

Основними результатами при проведенні натурних випробувань є 

сигналограми коливальних процесів у місцях встановлення датчиків на 

вільному торці паль у певному напрямку — поздовжньому чи поперечному. 

Тому результати роботи теоретичної моделі також мають відображати динаміку 

зміни швидкості або прискорення (в залежності від типу встановлюваних 

датчиків) у часі для конкретних точок, на які встановлюють датчики. Для 

практичної реалізації цієї умови єдиним виходом є використання чисельних 

методів, що дозволяли б розбивати палю на невеликі ділянки з заданим кроком 

та у кожний проміжок часу обчислювати вимірюваний датчиком параметр — 

швидкість або прискорення. 

Стрижні можуть розглядатися як розподілені системи (неперервні моделі) 

або як системи з зосередженими постійними (дискретні моделі). 

У дискретних моделях звичайно виділяються абсолютно тверді тіла (або 

матеріальні точки), що є носіями інерційних властивостей, і безінерційні здатні 

до деформації елементи, у яких відображаються пружні, в’язкі та пластичні 

властивості реального об’єкту [71]. Тип руху у таких системах — механічний. 

У неперервних моделях параметри розподілені неперервно по усьому 

об’єму системи. Кожен щонайменший елемент розподіленої системи має як 

масу, так і пружність. Основний тип руху в таких системах — хвильовий [95]. 

Серйозні труднощі, які обмежують реалізацію дискретного підходу, 

полягають у необхідності обчислювати інтегральні вирази від узагальнених сил 

у кожному вузлі зшивання дискретних елементів [96], а це, в свою чергу, 

пов’язано зі збільшенням затрат машинного часу при вирішенні задач на ПК. 

Внаслідок цього автори, що використовували даний підхід, вимушені були 
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обмежуватися мінімально можливою кількістю дискретних елементів, що у ряді 

випадків може бути причиною похибки та накопичування помилок при 

обчисленні [97]. 

Для моделювання залізобетонних паль кількість вузлів має бути досить 

великою, при чому тим більшою, чим більше відношення довжини палі до її 

діаметра [56]. Тому надалі будемо розглядати лише неперервні моделі. 

Найпоширенішими серед методів чисельного моделювання поведінки 

залізобетонних паль та їх взаємодії з ґрунтовою основою є метод скінчених 

елементів (МСЕ) та метод скінчених різниць (МСР). 

Обидва методи відносяться до класу сіткових методів наближеного 

розв’язання крайових задач. З точки зору теоретичних оцінок точності методи 

мають приблизно однакові можливості. В залежності від форми області, 

крайових умов, коефіцієнтів вихідного рівняння обидва методи мають похибки 

апроксимації від першого до четвертого порядку відносно кроку [98]. В силу 

цього обидва підходи широко використовується у сучасній науці та мають 

безліч прихильників у всьому світі. 

МСЕ і МСР мають ряд суттєвих відмінностей. Перш за все, методи 

відрізняються тим, що у МСР апроксимуються похідні шуканих функцій, а у 

МСЕ — сам розв’язок, тобто залежність шуканих функцій від просторових 

координат і часу. Методи сильно відрізняються також способом побудови 

сіток. У МСР будуються, як правило, регулярні сітки, особливості геометрії 

області враховуються лише поблизу граничних вузлів. У зв’язку з цим, МСР 

частіше використовується для аналізу задач з прямолінійними границями 

областей визначення функції. До числа традиційних задач, що розв’язуються на 

основі МСР, відносяться дослідження течій рідин та газів у трубах, каналах з 

урахуванням теплообмінних процесів та ряд інших. У МСЕ розбиття на 

елементи виконується з урахуванням геометричних особливостей області, 

процес розбиття починається від границі з метою найкращої апроксимації її 

геометрії. Потім розбивають на елементи внутрішні області, причому алгоритм 

розбиття будується так, щоб елементи задовольняли деяким обмеженням, 
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наприклад сторони трикутників не сильно відрізнялись за довжиною і т. д. 

Тому МСЕ найчастіше використовується для розв’язання задач з довільною 

областю визначення функцій, таких, як розрахунок на міцність деталей та 

вузлів будівельних конструкцій, авіаційних та космічних апаратів, тепловий 

розрахунок двигунів та ін. Загальною проблемою як МСЕ, так і МСР є висока 

розмірність результуючої системи алгебраїчних рівнянь. Щоб визначити, який з 

методів найкраще підходить для вирішення нашої задачі, будуватимемо 

теоретичні моделі, що будуть використовувати як один, так і інший метод. 

У підрозділі 4.2 розглянута модель, що використовує метод скінчених 

елементів. Побудова моделей, що використовують метод скінчених різниць, 

розглянута у підрозділі 4.3. Аналіз розроблених моделей розповсюдження 

хвильових процесів у залізобетонних палях та інші висновки наведені у 

підрозділі 4.4. 

 

4.2. Теоретичне моделювання хвильових процесів у палях за 

допомогою МСЕ 

 

МСЕ є найбільш алгоритмічним та гнучким при описі геометрії і 

граничних умов для широкого кола задач. До вагомих переваг даного методу 

можна віднести: простоту одержання результатів; можливість згущення сітки 

скінчених елементів у місцях, де найбільше нас можуть цікавити характер 

зміни напружено-деформованого стану масиву; можливість реалізації будь-якої 

послідовності завантаження при довільних характеристиках ґрунту [99]. 

На сьогоднішній день відомо багато прикладів використання МСЕ для 

розв’язання різних задач динаміки стрижньових конструкцій загалом та паль 

зокрема [8, 99—104]. 

Для чисельного розв’язання задачі моделювання хвильових процесів у 

залізобетонних палях був використаний ПК «ЛІРА» 9.6. Вибір обумовлюється 

тим, що МСЕ, реалізований у програмному комплексі «ЛІРА», спрямований на 

вирішення задач механіки ґрунтів. 
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4.2.1 Описання МСЕ, реалізованого у ПК «Ліра» 

 

Програмний комплекс «ЛІРА» (ПК «ЛІРА») — це багатофункціональний 

програмний комплекс для розрахунку, дослідження та проектування 

конструкцій різного призначення, має більш ніж 40-річну історію створення, 

розвитку та використання у наукових дослідженнях і практиці проектування 

конструкцій [105]. 

ЛІРА-ВІЗОР — це єдине графічне середовище, яке має в своєму 

розпорядженні великий набір можливостей та функцій: 

— для формування адекватних скінчено-елементних моделей об’єктів, що 

підлягають обчисленню; 

— для докладного візуального аналізу та корекції створених моделей; 

— для завдання фізико-механічних властивостей матеріалів, зв’язків, 

різноманітних навантажень, характеристик різних динамічних впливів, а також 

взаємозв’язків між завантаженнями при обчисленні їх найбільш небезпечних 

поєднань. 

Можливості, що їх надають результати розрахунків при відображенні 

напружено-деформованого стану об’єкта, дозволяють провести детальний 

аналіз отриманих даних. 

МСЕ є теоретичною основою ПК «ЛІРА». Реалізований варіант МСЕ 

використовує принцип можливих переміщень 

    vfvua ,,  , (4.1) 

де: u — шукане точне рішення; v — будь-яке можливе переміщення;  vua , , 

 vf ,  — можливі роботи зовнішніх та внутрішніх сил. 

Область, яка зайнята конструкцією, розбивається на скінчені елементи 

Ω�, призначаються вузли та їхня ступінь свободи iL  (переміщення та кути 

повороту вузлів). Степеням свободи відповідають базисні (координатні, 

апроксимуючі) функції i , які відрізняються від нуля тільки на відповідних 
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вузлах елементів та які відповідають рівності 

 









ji

ji
L ij

,0

,1
  (4.2) 

Наближений розв’язок hU  має задовольняти головні кінематичні умови та 

шукається у вигляді лінійної комбінації базисних функцій 

 



N

i
iih μuU

1

, (4.3) 

де: iu  — числа; N — кількість степенів свободи. 

Підставляючи в (2.1) hU  замість u і i  (i=1..N) замість v, отримаємо 

систему рівнянь МСЕ: 

     Nifau jji

N

i
i ..1,,,

1




  (4.4) 

Нехай K — матриця жорсткості з елементами  jiji ak  ,,  , P — вектор 

навантажень з елементами  ii fP , , Х — шуканий фактор з елементами iu . 

Тоді можна переписати систему (4.4) у матричній формі: 

 PKX   (4.5) 

Таким чином, використання МСЕ зводить задачу до системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь (4.5). Важливою перевагою викладеного методу є те, що 

матрицю К і вектор Р отримують підсумовуванням відповідних елементів 

матриць жорсткості і векторів навантажень, які побудовані для окремих 

скінчених елементів. Бібліотека скінчених елементів (БСЕ) містить елементи, 

які моделюють роботу різноманітних типів конструкцій, серед яких: елементи 

стрижнів; чотирикутні та трикутні елементи пласкої задачі — плити, оболонки; 

елементи просторової задачі — тетраедр, паралелепіпед, тригранна призма. 

Крім того, у БСЕ знаходяться різні спеціальні елементи, які моделюють зв’язок 

скінченої жорсткості, пружну податливість між вузлами, елементи, задані 

чисельною матрицею жорсткості. Всі скінчені елементи, які включено до БСЕ, 

теоретично обґрунтовані, для них отримані оцінки похибки за енергією та за 

переміщенням. 
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Задавання динамічного розрахунку формулюється у вигляді варіаційної 

рівності: 
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, (4.6) 

де: )(tuui   — точне рішення; ),( vub , ),( vuc  — можливі роботи інерційних та 

демпфіруючих сил; 0u , 1u  — початкові значення переміщення та швидкості; 

інші значення ті ж самі, що й у статичній задачі. 

Реалізований у ПК «Ліра» метод вирішення динамічної задачі полягає у 

поєднанні МСЕ з розкладенням за формою власних коливань. Рішення (4.6) 

шукається у вигляді 

 



N

i
iih tuU

1

)(  , (4.7) 

де:  tui  — скалярні функції; i  — базисні функції відповідної статичної задачі. 

Підставивши у (4.6) hU  вигляду (4.7) замість u та j  (j = 1..N) замість v, 

отримаємо систему звичайних диференційних рівнянь 

 )()(
)()(

2

2

tPtKx
dt

tdx
C

dt

txd
M  , (4.8) 

де:  tx , 0x , 1x  — вектори з елементами     tutX ii  , 00 uLx ii  , 11 uLx ii  ; М, С — 

матриці мас і демпфірування з елементами відповідно  jiji bm  ,,  ,  jiji cc  ,,  . 

Матриця жорсткості К і вектор навантаження Р(t) визначаються так само, 

як і для статичної задачі. Цей метод відомий як напівдискретна апроксимація. 

Його похибка (різниця між U і hU ) за потенціальною та кінетичною енергією 

оцінюється як у сумісному, так і у несумісному випадках величиною, 

пропорційною до h .  

Система (4,8) розраховується методом розкладання за формами власних 

коливань. Нехай i , i  — розв’язок задачі на власні значення; 1,  iiM  , 

де символом ,  позначений скалярний добуток; 

  MK   (4.9) 
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Задача на власні значення (4.9) розраховується методом ітерації 

підпростору. Вважаючи, що в (4.8)     i

N

i
i tytx 




0

, з ортогональності функції i  

отримаємо (при певних припущеннях відносно матриці С), що система (4.8) 

розпадається на незалежні рівняння відносно  tyi : 
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де: 5,0
 i , 10  i ,      ii tPtP , ,  ii Mxy ,00 ,  ii Mxy ,11 . 

Розв’язок рівняння (4.10) має вигляд: 
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де: iii   1 . Вектори інерційних сил  tSi  розраховуються за формулою: 

     MytS
t

iii
2

 . При розрахунку використовуються величини:   tyS iiti
2max

0,  , 

значення яких вибираються в залежності від виду навантаження — вітрового, 

сейсмічного, імпульсивного, ударного чи гармонічного. 

Динаміка за часом  у загальному випадку передбачає задавання чотирьох 

завантажень. Перше завантаження — це статичне навантаження на 

конструкцію. Наприклад, власна вага конструкції або власна вага з 

технологічним навантаженням тощо (не є обов’язковим для задавання — може 

бути відсутнім). 

Статичні впливи задаються у вигляді зосереджених сил і моментів, як у 

вузли схеми (вузлове навантаження) за напрямом осей глобальної та локальної 

систем координат, так і на елементи (місцеве навантаження) за напрямом 

місцевої або глобальної системи координат. 

Друге завантаження характеризує інерційні характеристики конструкції 

(розподілення мас). Може бути зібрано з першого завантаження, із щільності 
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елементів або ж задаванням у другому завантаженні зосереджених мас або 

комбінацією перерахованих варіантів. 

Трете завантаження задає діюче динамічне навантаження на конструкцію. 

У ПК «ЛІРА» 9.6 реалізовано 4 типи динамічних навантажень: ломана з 

довільним кроком (задається кількість пар точок та самі пари точок «час-

значення»); синусоїдальне навантаження (задається у вигляді   tAsin ; 

акселерографа; ломана з рівномірним кроком (задається кількість точок, час 

початку, крок дискретизації, масштабуючий коефіцієнт і значення ломаної). 

Динамічні впливи задаються у вигляді вузлових навантажень, які діють вздовж 

осей глобальної або локальної систем координат. Вага мас споруди задається, 

як власна вага конструкцій, обладнання тощо; при цьому допускається 

використання як місцевих, так і вузлових навантажень.  

У четвертому завантаженні задаються демпфіруючі характеристики 

конструкції (не є обов’язковим для завдання — можуть бути відсутніми). 

Спрямування навантаження ролі не відіграє, так як усі величини беруться за 

своїм абсолютним значенням, і в процесі інтегрування сили демпфірування 

будуть прямо пропорційні швидкостям. 

Граничні умови у розрахунковій схемі можуть бути задані безпосередньо 

на вузол, а також змодельовані за допомогою зв’язків скінченої жорсткості. 

Останнє особливо ефективне, якщо у зв’язках, що накладаються, необхідно 

визначити реакції. Після задавання двох-чотирьох завантажень, у послідовності 

вказаній вище, для успішного виконання розрахунку необхідно задати 

параметри інтегрування рівнянь руху, і вказати, які саме результати після 

розрахунку необхідні користувачеві: тільки переміщення, переміщення та 

зусилля або переміщення, зусилля та розрахункові поєднання зусиль. 
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4.2.2 Побудова моделі залізобетонної палі у ґрунті. 

 

Для моделювання процесів, що проходять у палі, використаємо пласку 

схему, оскільки вибрана нами паля осесиметрична (рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1 — Просторова скінчено-елементна модель палі у ґрунті 

 

Пласку модель ми будуємо на основі скінчених елементів типу «балка-

стінка». Ці скінчені елементи призначені для вирішення площинної задачі 

теорії пружності, а також розрахунку міцності тонких, жорстких пластин і 

тонких пологих оболонок. Такий підхід забезпечує відносно просту побудову 

розрахункової схеми  на початку та швидке коригування схеми у подальшому. 

У першу чергу задамо кількість та розміри елементів моделі. Розміри 

елементів обираємо виходячи з наступних міркувань: 

 елементи моделі, які відповідають ґрунту, можуть бути більшими за 

розміром, оскільки точність розрахунку процесів, що проходять у них, не є 

важливою; 

 елементи моделі, що відповідають палі, навпаки обираємо достатньо 

невеликими, щоб забезпечити досить високу точність розрахунків і просту 

перебудову моделі. 
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Тепер задамо параметри елементів палі та ґрунту. Довжину палі 

приймемо рівною 12м, діаметр візьмемо 0,8м. Щільність палі приймаємо 

рівною — 2,5 т/м3, модуль пружності — 3·106 т/м2. У якості ґрунту навколо палі 

було обрано пісок; це характерно для сучасних багатоповерхових будівель 

Києва, що будуються на гідронамивах. Такий вибір ґрунту пояснюється також 

тим, що характеристичний імпеданс піску та бетону дуже відрізняються, що 

забезпечує якісне відлуння від підошви палі (від межі розділу середовищ). 

Згідно з [106], щільність ґрунту приймаємо 1,66 т/м3, а модуль пружності — 

2,4·103 т/м2. 

Виходячи з цих міркувань, розміри елементів ґрунтового масиву 

обираємо 1м×1м, розташовуємо їх таким чином, щоб вони у сукупності 

складали ґрунтовий масив 3м×15м по обидві сторони палі, а також на глибину 

3м під палею. Розміри елементів самої палі обираємо мілкіше, а саме 

0,1м×0,1м. Загальний вигляд моделі залізобетонної палі у ґрунті показано на 

рис. 4.2, а. 

   
а)      б) 

Рис. 4.2 — Пласка скінчено-елементна модель палі у ґрунті 
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Оскільки навантаження у ПК 

«ЛІРА» передаються через вузли 

елементів, для виконання даної умови 

проведена розбивка елементів 

ґрунтового масиву, що безпосередньо 

стикаються з елементами палі (рис. 

4.2, б). Елементи ґрунтового масиву, 

що знаходиться прямо під палею, 

також розбиваємо на елементи, які 

дорівнюють 0,1м×0,1м. Це дозволить 

у подальшому змінювати «довжину» 

палі, тим самим розширюючи 

можливості розрахункової схеми. 

Готова розрахункова скінчено-

елементна схема палі у ґрунті, 

побудована у програмному комплексі 

«ЛІРА», зображена на рис. 4.3. 
Рис. 4.3 — Розрахункова скінчено-
елементна схема палі у ґрунті, побудована у 
програмному комплексі Ліра 

 

4.2.3. Моделювання параметрів ударного збудження хвильових 

процесів у залізобетонній палі. 

 

Найпростішим способом генерування хвильових процесів у 

залізобетонних палях є ударне збудження з боку вільного торця. Динаміка 

поведінки залізобетонної палі після удару сильно залежить від параметрів 

зіткнення ударного пристрою та тіла палі. Таким чином, характер ударного 

процесу має бути відображений у моделі достатньо точно. 

Оскільки збудження хвилі напруження зазвичай здійснюється молотком 

зі сферичними наконечниками, півперіод фронту хвилі удару буде дорівнювати 

часу зіткнення такого молотка з бетонною поверхнею, а амплітуда цієї хвилі — 

максимальному зміщенню частинок бетонної поверхні по вісі удару. 
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Для розрахунку цих параметрів використовуємо модель Герца, що 

дозволяє описати зіткнення сфери радіусом R з пласкою поверхнею. 

Згідно теорії Герца, протікання процесу зіткнення також залежить від 

маси кулі m та її радіусу R і характеризують його час зіткнення τ і зближення α, 

рівне сумі w1+w2 переміщень обох тіл, що дорівнюють максимальному 

відносному стисненню тіл вздовж вісі удару. Ці параметри є найважливішими 

для описання формування ударної хвилі, оскільки вони безпосередньо пов'язані 

з вимірюваними електричними параметрами імпульсу, відповідно з тривалістю 

фронту і амплітудою першого півперіоду. 

Амплітуда ударної хвилі дорівнює максимальному стисненню бетону по 

вертикалі w2max, яке має місце при нульовій відносній швидкості. Згідно [107], 

максимальне відносне стиснення αmax визначається за формулою: 
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де: σ1, σ2 — постійні матеріалу наконечника і бетонної поверхні відповідно; 
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 , де μ — коефіцієнт Пуассона, а E — модуль Юнга відповідного 

матеріалу. 
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Оскільки max2max1max ww  , а стиснення наконечника і бетонної 

поверхні пропорційні відношенню постійних відповідних матеріалів, можна 

записати    
  1

2
2

1
2
22

2
1

max2

max2

max2

max1

max2

max

1

11

E

EE

w

w

w

w

w 






 . Виразивши з отриманої 

формули максимальне стиснення бетону w2max та підставивши значення αmax з 

(4.13), маємо: 
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  (4.14) 

Півперіод ударної хвилі, що утворилася в результаті зіткнення, з 

урахуванням пружності матеріалу, що визначає оборотність процесу 

деформації, дорівнює всій тривалості контакту τ. Згідно [107], τ визначається за 

формулою: 
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Тривалість фронту ударної хвилі дорівнює половині її півперіоду τ: 
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Таким чином, ми отримали формули, які дозволяють нам отримати повну 

характеристику ударної хвилі, яка генерується в результаті удару молотком з 

кулеподібним наконечником по поверхні бетонної палі. 

Для молотків різної маси зі сферичними наконечниками різного діаметра, 

зробленими з різного матеріалу, автор прорахував діапазон періодів фронту на 

випадок удару ними по бетонній поверхні при початковій швидкості зіткнення, 

що змінюється від 1 до 2м/с. Така швидкість удару молотком повністю 

відповідає людським можливостям. Змінюючи масу молотка, діаметр та 

матеріал сферичного наконечника, можна збуджувати хвилі напруження з 

необхідним періодом фронту і, відповідно до формули (4.), довжиною хвилі 

дуже широкого діапазону. 

 фрccT  4 , (4.17) 

де: c — швидкість поширення хвилі удару, фрT 4  — її період. 
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Способи покриття періодом фронту τфр від 50мкс до 1мс, що повністю 

відповідає корисному діапазону довжин хвиль, наведено у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. — Розрахунок параметрів молотка та сферичного 
наконечника для збудження хвилі удару з періодами фронту τфр від 50 мкс до 1 
мс. 

Загальна маса 
молотка разом з 
наконечником, г 

Діаметр 
наконечника, мм 

Матеріал 
наконечника 

Діапазон τфр, мкс 

670 
10 Фторопласт 869.9÷999.3 
20 Фторопласт 757.3÷869.9 
40 Фторопласт 659.3÷757.3 

250 
10 Фторопласт 586.4÷673.7 
20 Фторопласт 510.5÷586.4 
40 Фторопласт 444.4÷510.5 

90 
10 Фторопласт 389.7÷447.7 
20 Фторопласт 339.3÷389.7 

46 10 Фторопласт 298.0÷342.3 
80 10 Капрон 260.2÷298.9 
80 20 Капрон 226.5÷260.2 
690 10 Сталь 204.6÷235.0 

480 
10 Сталь 181.2÷208.2 
20 Сталь 157.8÷181.2 
40 Сталь 137.3÷157.8 

170 
10 Сталь 119.6÷137.4 
20 Сталь 104.1÷119.6 
40 Сталь 90.7÷104.1 

60 
10 Сталь 78.9÷90.6 
20 Сталь 68.7÷78.9 

30 
10 Сталь 59.8÷68.7 
20 Сталь 52.0÷59.8 

 
Для задавання параметрів збудження механічних коливань програмний 

комплекс «ЛІРА» передбачає використання «ломаної з довільним кроком», при 

цьому крок інтегрування потрібно вибирати таким чином, щоб на 

синусоїдальну дугу півперіоду коливань припадало щонайменше 10 кроків. Це 

необхідно для проведення розрахунків з достатньою точністю. Для задавання 

точок такої ломаної необхідно знати півперіод фронту хвилі удару та амплітуду 

цієї хвилі. 

Автор прийняв параметри удару згідно наявного у лабораторії технічної 

діагностики та неруйнівного контролю ДП НДІБК молотка масою 600г зі 

сферичним фторопластовим наконечником діаметром 40мм. 
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Виходячи з усього вищесказаного, ломана з довільним кроком будувалась 

за 11-ма точками, вибраними нерівномірно на синусоїдальній дузі з 

півперіодом у 1,2мс. Така дуга і таким півперіод наближено відповідають 

зміщенню частинок бетонної поверхні вздовж осі удару для вибраних 

параметрів молотка та наконечника (див. табл. 2.1). Задавання параметрів 

збудження хвилі удару показано на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4 — Задавання початкового зміщення частинок бетону поверхні вільного торця 
палі внаслідок удару по ньому молотком загальною масою 700г зі сферичним 
фторопластовим наконечником діаметром 40мм. 

 

Частота дискретизації обиралась згідно теореми Котельникова, тобто 

щонайменше у два рази більше, ніж найбільш висока з частот, що нас 

цікавлять. Такою частотою можемо вважати частоту осциляції в оголовку палі: 

Гц
d

c

T
f

осц

осц 2375
8,02

3800

2

1



 . Виходячи з цього, частоту дискретизації 

приймаємо 5 кГц. 
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4.2.4. Результати моделювання для залізобетонних паль з типовими 

дефектами на основі побудованої моделі. 

 

В усіх моделях, розглянутих у першому розділі, використовувалась 

модель, що враховувала лише поздовжні коливання. Тому удар по оголовку 

палі вивчався тільки у вертикальному напрямку, при аналізі враховувались 

зміщення або швидкості також тільки у вертикальному напрямку. 

Оскільки у побудованій моделі приймаються до уваги не лише поздовжні, 

але й поперечні коливання, розглядатимемо 2 типи ударів по оголовку палі, як 

зверху, так і збоку, а також аналізуватимемо 3 типи зміщень: у вертикальному 

напрямку посередині основи палі та у вертикальному і горизонтальному 

напрямках біля границі основи палі з боковою поверхнею. 

У ПК «Ліра» переміщення кожної точки може бути отримане у вигляді 

графіка швидкість-час та імпортовано до таблиці Microsoft Office Excel. 

Спочатку дані записаного теоретичного сигналу заносились до таблиць 

Microsoft Office Excel, звідки зберігались до текстового файлу. У 

математичному пакеті MATLAB, який може працювати з текстовими файлами, 

будувались графіки отриманого сигналу та його амплітудно-частотного 

спектра. 

Як було оговорено раніше, будемо розглядати залізобетонні палі 

довжиною 12м та діаметром 0,8м, що містять класичні дефекти на одній і тій 

самій глибині — 7м. Вигляд змодельованих дефектів — шийки, симетричної та 

асиметричної тріщин — показано на рис. 4.5. 

Усі дефекти мають однаковий розмір, тобто площа поперечного перерізу 

максимально змінювалась на 50% — зменшувалась для шийок і тріщин та 

збільшувалась для потовщення стовбура.   



а) 

в) 

Рис. 4.5 — Класичні дефекти, змодельовані у ПК «ЛІРА
симетрична тріщина; в) шийка; г) потовщення 

 

Спочатку змоделюємо показники датчика швидкості, розташованого 

посередині основи палі, при класичному вертикальному ударі по оголовку палі. 

Результати моделювання показані на рис. 4.6.

бездефектної палі відлуння

становить 140 Гц. Швидкість 

визначена як з самого сигналу: за формулою (1.1)

так і більш точно, за амплітудно

140 ≈ 3360м/с. Розрахункове значення швидкості 

формулою (1.7): �� =
�,��

����

результатів моделювання. 

На рис. 4.6, б) та в) можемо спостерігати додаткові відлуння від дефектів 

через 4,6мс після завдавання удару. Знаючи швидкість поздовжніх хвиль, 

можна визначати глибину розташування дефекту за формулою (1.1). 

Підставивши у цю формулу значення

підставивши с�,част, отримаємо

 

б) 

 

г) 

дефекти, змодельовані у ПК «ЛІРА»: а) асиметрична тріщина; б) 
симетрична тріщина; в) шийка; г) потовщення стовбура 

Спочатку змоделюємо показники датчика швидкості, розташованого 

посередині основи палі, при класичному вертикальному ударі по оголовку палі. 

Результати моделювання показані на рис. 4.6. Як видно з рис. 4.6, а), для 

відлуння приходить через 7,6мс, а перша резонансна частота 

становить 140 Гц. Швидкість розповсюдження поздовжніх коливань може бути 

визначена як з самого сигналу: за формулою (1.1) ��,сигн =
�,�

так і більш точно, за амплітудно-частотним спектром с�,част

. Розрахункове значення швидкості поздовж
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≈ 3430м/с, що трохи перевищує значення 

 

На рис. 4.6, б) та в) можемо спостерігати додаткові відлуння від дефектів 

через 4,6мс після завдавання удару. Знаючи швидкість поздовжніх хвиль, 

а визначати глибину розташування дефекту за формулою (1.1). 

Підставивши у цю формулу значення ��,сигн, отримаємо �

, отримаємо �деф,част = 7,7м. 
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»: а) асиметрична тріщина; б) 

Спочатку змоделюємо показники датчика швидкості, розташованого 

посередині основи палі, при класичному вертикальному ударі по оголовку палі. 

Як видно з рис. 4.6, а), для 

приходить через 7,6мс, а перша резонансна частота 

ніх коливань може бути 
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≈ 3160м/с	, 

част = 2��� = 2 ∙ 12 ∙

поздовжньої хвилі за 

, що трохи перевищує значення 

На рис. 4.6, б) та в) можемо спостерігати додаткові відлуння від дефектів 

через 4,6мс після завдавання удару. Знаючи швидкість поздовжніх хвиль, 

а визначати глибину розташування дефекту за формулою (1.1). 

�деф,сигн = 7,3м, а 



Рис. 4.6 — Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при 
вертикального удару по оголовку палі: а) що не містить дефектів; б) з асиметричною 
тріщиною (рис. 4.5, а); в) з шийкою (рис. 4.5, в); г) з потовщенням 

 

Оскільки модель дефектів передбачає їх розташування на глибині 7м, 

можна зробити висновок про наявність деякої похибки у розрахунках.

сигналом на рис. 4.6, г), що відпов

Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при 
вертикального удару по оголовку палі: а) що не містить дефектів; б) з асиметричною 

(рис. 4.5, а); в) з шийкою (рис. 4.5, в); г) з потовщенням стовбура

модель дефектів передбачає їх розташування на глибині 7м, 

можна зробити висновок про наявність деякої похибки у розрахунках.

сигналом на рис. 4.6, г), що відповідає палі з потовщенням стовбура
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Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при завдаванні 
вертикального удару по оголовку палі: а) що не містить дефектів; б) з асиметричною 

стовбура (рис 4.5, г) 

модель дефектів передбачає їх розташування на глибині 7м, 

можна зробити висновок про наявність деякої похибки у розрахунках. За 

дає палі з потовщенням стовбура, висновок 
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про наявність дефекту зробити не вдається — сигнал практично не 

відрізняється від сигналу для бездефектної палі (рис. 4.6, а). 

За амплітудно-частотним спектром глибину дефектів визначити 

неможливо, оскільки для усіх дефектів відсутні додаткові частоти коливань. 

Проте, визначивши глибину дефекту за сигналом, можна використати 

амплітудно-частотний спектр для того, щоб відрізнити опуклість стрижня від 

пустот будь-якого типу за відношенням першої резонансної частоти до другої. 

Для бездефектної палі (рис. 4.6, а) перша резонансна частота дещо переважає 

другу, для палі з асиметричною тріщиною (рис. 4.6, б) друга резонансна частота 

значно переважає першу, для палі з шийкою (рис. 4.6, в) перша та друга частоти 

приблизно однакові, а для палі з опуклістю (рис. 4.6, г) перша резонансна 

частота значно переважає другу. 

Аналізуючи результати моделювання та порівнюючи їх із висновками, які 

зробив Кім у роботі [62], можна дійти висновку, що вони дуже близькі. Це 

свідчить про адекватність побудованої на основі МСЕ моделі. Проте, на 

реальних палях слід враховувати той факт, що коливання з другою 

резонансною частотою, як більш високою, будуть затухати значно швидше, а 

отже перша резонансна частота у будь-якому випадку переважатиме першу. 

Автори роботи [62] експеримент проводили на зменшених копіях паль 

довжиною 1м, тому цього ефекту не спостерігали. 

Розроблена модель дозволяє також отримувати сигнали при завдаванні 

горизонтального удару по боковій поверхні біля границі з основою палі. 

Попередниками подібні дослідження не проводилося ні теоретично, ні 

експериментально, проте можна порівняти результати, що надає розроблена 

модель, з результатами експериментальних досліджень, описаних у розділі 3. 

Для цього була змодельована горизонтально розташована у ґрунті паля, при 

цьому параметри палі, грунту та дефектів відповідали серіям експерименту. 

Теоретичні сигналограми хвильових процесів у палях, розраховані за 

побудованою на основі МСЕ моделлю для бездефектної палі та палі зі 

зменшенням поперечного перерізу, показані на рис. 4.7—4.10. 
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Рис. 4.7 — Моделювання бездефектної палі довжиною 9м (відповідно до серії 1 
експериментальних досліджень): а) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків 
швидкості, розташованих вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних 
спектрів при завдаванні вертикального удару по оголовку палі (відповідно до схеми 2Z2Z 
експерименту); б) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
у вертикальному напрямку посередині оголовка палі, при завдаванні горизонтального удару 
по боковій поверхні біля границі з основою палі (відповідно до схеми 1X2Z експерименту); 
в) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих у 
горизонтальному напрямку на оголовку палі біля границі з боковою поверхнею, при 
завдаванні горизонтального удару по боковій поверхні біля границі з основою палі 
(відповідно до схеми 1X1X експерименту) 
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Рис. 4.8 — Моделювання палі довжиною 9м з дефектом на глибині 1,5м (відповідно до серії 
2 експериментальних досліджень): а) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків 
швидкості, розташованих вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних 
спектрів при завдаванні вертикального удару по оголовку палі (відповідно до схеми 2Z2Z 
експерименту); б) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
у вертикальному напрямку посередині оголовка палі, при завдаванні горизонтального удару 
по боковій поверхні біля границі з основою палі (відповідно до схеми 1X2Z експерименту); 
в) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих у 
горизонтальному напрямку на оголовку палі біля границі з боковою поверхнею, при 
завдаванні горизонтального удару по боковій поверхні біля границі з основою палі 
(відповідно до схеми 1X1X експерименту) 
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Рис. 4.9 — Моделювання палі довжиною 9м з двома дефектами на глибинах 1,5м і 6,5м 
(відповідно до серії 3 експериментальних досліджень): а) Змодельовані сигнали, що 
надходять до датчиків швидкості, розташованих вертикально посередині основи палі, а 
також їх амплітудних спектрів при завдаванні вертикального удару по оголовку палі 
(відповідно до схеми 2Z2Z експерименту); б) Змодельовані сигнали, що надходять до 
датчиків швидкості, розташованих у вертикальному напрямку посередині оголовка палі, при 
завдаванні горизонтального удару по боковій поверхні біля границі з основою палі 
(відповідно до схеми 1X2Z експерименту); в) Змодельовані сигнали, що надходять до 
датчиків швидкості, розташованих у горизонтальному напрямку на оголовку палі біля 
границі з боковою поверхнею, при завдаванні горизонтального удару по боковій поверхні 
біля границі з основою палі (відповідно до схеми 1X1X експерименту) 
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Рис. 4.10 — Моделювання палі довжиною 7,5м з дефектом на глибині 5м (відповідно до серії 
4 експериментальних досліджень): а) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків 
швидкості, розташованих вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних 
спектрів при завдаванні вертикального удару по оголовку палі (відповідно до схеми 2Z2Z 
експерименту); б) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
у вертикальному напрямку посередині оголовка палі, при завдаванні горизонтального удару 
по боковій поверхні біля границі з основою палі (відповідно до схеми 1X2Z експерименту); 
в) Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих у 
горизонтальному напрямку на оголовку палі біля границі з боковою поверхнею, при 
завдаванні горизонтального удару по боковій поверхні біля границі з основою палі 
(відповідно до схеми 1X1X експерименту) 
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4.3. Теоретичне моделювання хвильових процесів у палях за 

допомогою МСР 

 

Рівняннями математичної фізики називаються диференційні рівняння або 

системи диференційних рівнянь у часткових похідних, аргументам невідомих 

функцій у яких надається сенс просторових змінних та часу, якщо ці рівняння 

описують реальні фізичні моделі або ідеальні фізичні явища [108]. 

Рівняння математичної фізики (та рівняння в часткових похідних взагалі) 

класифікують за власними числами, що є розв’язками відповідного 

характеристичного рівняння. Якщо власні числа даного рівняння або системи 

рівнянь є дійсними, то його відносять до класу гіперболічних рівнянь, якщо 

власні числа рівні нулю — до класу параболічних рівнянь, якщо власні числа 

комплексні — до класу еліптичних рівнянь, якщо власні числа не мають 

постійного знаку — до класу рівнянь змішаного типу. 

МСР є основним методом розв’язання диференційних рівнянь у 

часткових похідних, як найбільш стійкий, алгоритмічний та швидкий метод. 

Існує багато різновидів МСР, оскільки для кожного класу рівнянь математичної 

фізики використання МСР має свої особливості. Алгоритми конкретних 

різновидів МСР та приклади використання наведені для еліптичних рівнянь у 

роботах  [109—113], для параболічних — у роботах [110, 112—114], для 

гіперболічних — у роботах [109—113, 115, 116]. 

 

4.3.1. Однохвильова модель розповсюдження хвильових процесів у 

палях, що враховує поздовжні коливання. 

 

Спочатку розглянемо однохвильову модель розповсюдження хвильових 

процесів у залізобетонних палях, що базується на МСР. 

Рівняння поздовжніх коливань співпадає з класичним рівнянням акустики 

(1.6). Проте, для чисельного моделювання за допомогою МСР, 

найоптимальнішим представленням будь-якого диференційного рівняння 



порядку N є представлення у вигляді системи 

рівнянь, записаної у вигляді канонічного матричного рівняння типу переносу

 

 

де: t — час; s — лагранжева координата; 

— матриця конвективних членів 

частин розміру N, W — вектор

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі, зображені на рис. 

4.11. 

Рис. 4.11 — Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (одновимірна модель 

 

Рівняння динамічної рівноваги сил вздовж осі палі запишеться у 

наступному вигляді: 

 

ставлення у вигляді системи N лінійних диференційних 

рівнянь, записаної у вигляді канонічного матричного рівняння типу переносу

 D
s

W
B

t

W
I 









, 

лагранжева координата; I — одинична матриця 

матриця конвективних членів розміру N×N; D — вектор

вектор-стовпець невідомих функцій. 

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі, зображені на рис. 

 

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (одновимірна модель 
поздовжніх коливань) 

Рівняння динамічної рівноваги сил вздовж осі палі запишеться у 
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лінійних диференційних 

рівнянь, записаної у вигляді канонічного матричного рівняння типу переносу 

 (4.18) 

одинична матриця розміру N×N; B 

вектор-стовпець правих 

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі, зображені на рис. 

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (одновимірна модель 

Рівняння динамічної рівноваги сил вздовж осі палі запишеться у 
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де: T — поздовжнє зусилля, u — зміщення, 
t

u
ut




  — швидкість,   — 

щільність бетону палі, )(sF  — площа поперечного перерізу палі на глибині s. 

 

Продиференціювавши рівняння закону Гука 
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та зробивши елементарні перетворення, запишемо 
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Аналітичне розв’язання та доведення гіперболічності системи рівнянь 

виду (4.19), (2.20) можна знайти, наприклад, у роботі [117]. Якщо перше 

рівняння системи продиференціювати по s, а друге — по t, а потім виключити з 

них змішану похідну 
ts

ut



2

, ми прийдемо до рівняння, аналогічного рівнянню 

поздовжніх коливань стрижня (1.6). 

Система рівнянь (4.19), (4.20) є канонічним матричним рівнянням типу 

переносу (4.18), де: 
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Початкові умови вибираємо виходячи з того, що паля перебуває у стані 

спокою та під дією власної ваги 

 

 0)( sut , FsgsT )( , Ls 0 , (4.21) 
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Граничні умови для даної задачі вибираються виходячи з того, що 

верхній кінець палі — вільний, а нижній опирається на пружну основу. Таким 

чином, згідно формул теорії пружності, отримуємо 

 0)0( T ,  
  гр

t
EdL

L
t

T
Lu

4

6,2
)(




 , (4.1) 

де: d — діаметр поперечного перерізу палі; грE  — модуль пружності ґрунту на 

рівні п’яти палі. 

Теоретичні сигналограми хвильових процесів у палях, розраховані за 

отриманою одновимірною моделлю, показані на рис. 4.12. Результати 

моделювання, отримані для бездефектної палі, шийок та каверн, загалом 

співпадають з дослідженнями Кіма та інших дослідників, що використовували 

модель, зображену на рис. 1.3. Проте, результати моделювання, отримані для 

палі з симетричною тріщиною, співпадають не сильно, а моделювання палі з 

асиметричною тріщиною за даною моделлю взагалі неможливе. Дана модель 

буде використана для порівняння з двохвильовими моделями, що розглянуті 

далі у роботі. 

 

4.4. Двохвильова модель розповсюдження хвильових процесів у 

палях, що враховує поздовжні та поперечні коливання, викликані 

поздовжніми напруженнями. 

 

Двохвильова модель розповсюдження хвильових процесів у палях 

враховує поздовжні (у напрямку осі палі) та поперечні коливання (у напрямку 

нормалі до осі палі). Коливання таких типів в рамках класичної теорії 

пружності можуть бути записані за допомогою рівнянь динаміки, тобто рівнянь 

рівності проекцій сил на кожну з координатних осей. Згинальні та крутильні 

коливання у даній моделі не вивчаються, а отже дією відповідних моментів сил 

можна знехтувати. Таким чином, у палі не враховуватиметься наявність 

згинальної жорсткості, а отже за основу братиметься не стрижень, а вагома 

розтяжима гнучка нитка. 



Рис. 4.12 — Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при 
вертикального удару по оголовку 
тріщиною (рис. 4.5, б); в) з шийкою (рис. 

 

Радіус-вектор початкового 

гнучкої нитки, позначимо як 

деформацію, згідно [118]: 

 

Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 
вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при 
вертикального удару по оголовку палі: а) що не містить дефектів; б) з симетричною 

, б); в) з шийкою (рис. 4.5, в); г) з потовщенням стовбура

вектор початкового розташування палі, як вагомої розтяжно

гнучкої нитки, позначимо як )0,(0 sR , а деформованого 
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Змодельовані сигнали, що надходять до датчиків швидкості, розташованих 

вертикально посередині основи палі, а також їх амплітудних спектрів при завдаванні 
палі: а) що не містить дефектів; б) з симетричною 

, в); г) з потовщенням стовбура (рис. 4.5, г). 

ня палі, як вагомої розтяжної 

, а деформованого ),( tsR . Введемо 

 (4.23) 



Тоді змінні 0s  і s

довжину нитки, будуть пов’язані між соб

 

Для поточного діаметра

 

де 0d  — початковий діаметр гнучкої нитки до розтягу.

Згідно закону Гука: 

 

де T — поздовжнє зусилля; 

Δ0 — площа поперечного перерізу нитки до розтягу.

Для виведення рівнянь нелін
нитки введемо наступну пару взаємно ортогональних одиничних векторів 
дотичної та нормалі: 

 

Розглянемо систему координат, зображену на рис. 

Рис. 4.13 

, що характеризують недеформовану і розтягнуту 

довжину нитки, будуть пов’язані між собою співвідношенням:

 01 dsds    

діаметра d  нитки, з урахуванням розтяжимості, маємо:
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нє зусилля; E — модуль Юнга матеріалу нитки;

площа поперечного перерізу нитки до розтягу. 

Для виведення рівнянь нелінійної динаміки вагомої розтяжно
введемо наступну пару взаємно ортогональних одиничних векторів 
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Розглянемо систему координат, зображену на рис. 4.13. 

 — Система координат    Ajint ,, 
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, що характеризують недеформовану і розтягнуту 

ою співвідношенням: 

 (4.24) 

нитки, з урахуванням розтяжимості, маємо: 

 (4.25) 

 (4.26) 

модуль Юнга матеріалу нитки; 

ійної динаміки вагомої розтяжної гнучкої 
введемо наступну пару взаємно ортогональних одиничних векторів 

 (4.27) 

 

 

A  



Виходячи з (4.27), пряме та зворотне перетворення
можна записати: 

  nt ,

 

 

Для похідних базисних векторів системи координат 
(4.28), можна записати: 

 t ,

Згідно (4.29), (4.30) 

 

Таким чином, згідно
приймуть вигляд: 

 

На рис. 4.14 зображен

довжиною Rd  та сили, що

Рис. 4.14 — Сили, що діють на нескінченно малий елемент гнучкої нитки (модель 
поздовжньо-поперечних коливань)

 

пряме та зворотне перетворення системи координат 
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Для похідних базисних векторів системи координат (4.27)
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Таким чином, згідно (4.31), (4.32), похідні векторів дотичної та
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зображений нескінченно малий елемент гнучкої нитки 

сили, що діють на цей елемент.  

Сили, що діють на нескінченно малий елемент гнучкої нитки (модель 
поперечних коливань) 
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системи координат 

 (4.28) 

 (4.29) 

 (4.30) 

4.27), з урахуванням 

 (4.31) 

 (4.32) 

похідні векторів дотичної та нормалі 

 (4.33) 

ий нескінченно малий елемент гнучкої нитки 

 
Сили, що діють на нескінченно малий елемент гнучкої нитки (модель 
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Тут ),( tsT  — сила натягу нитки (поздовжнє навантаження), направлена 

по дотичній до цієї нитки [119]; ),( tsm  — маса одиниці довжини нитки; ),( tsw  

— вага одиниці довжини нитки. Приймемо наступні позначення: 

 (...).(...)(...),)(...
ts 







   

де: t — час, s — початкова довжина гнучкої нитки до розтягу. 

Векторне рівняння моделі нелінійної динаміки гнучкої нитки з 

урахуванням співвідношень (4.27), (4.28), (4.33): 
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 Враховуючи співвідношення (4.23), (4.24), (4.25), (4.26), (4.27) 

перепишемо рівняння (4.34) у вигляді 
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де: ut, un — проекції швидкостей на вектори дотичної та нормалі відповідно. 

Проекція векторного рівняння (4.34) на вектори дотичної та нормалі дає 

систему двох рівнянь, яка є незамкненою. Інші два рівняння отримуємо з умови 

неперервності змішаної похідної радіуса-вектора: 
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, (4.36) 
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звідки      tununututTeneT ntnt   1 . (4.37) 

Проектування на вектори дотичної та нормалі кожного з рівнянь (4.35), 

(4.36), отриманих з базових векторних рівнянь динаміки вагомої розтяжимої 

гнучкої нитки (4.34), (4.36), дозволяє отримати систему чотирьох 

диференційних рівнянь, яка може бути записана у вигляді матричного рівняння 

типу переносу: 
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Обчислюючи обернену матрицю 1
1
C  та помножуючи її на ліву та праву 

частину рівняння (4.38), приводимо систему до канонічного вигляду (4.18): 
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Визначимо клас побудованої системи диференційних рівнянь. Для цього 

обчислимо власні числа матриці B , розв’язавши відповідне характеристичне 

рівняння [108, 110, 112, 113, 117]: 

   0det  IB   (4.40) 

Розв’язками даного рівняння є пари спряжених власних чисел: 

 eTme 


1

1
2,1 , 

m

T

eT


1

1
4,3 . 

Перша пара власних чисел 2,1  дійсні. Вони описують хвильовий процес і 

відповідають швидкостям поздовжніх коливань у двох напрямках. У 

частковому випадку, якщо вважати палю нерозтяжною, враховуючи 
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співвідношення (4.26), отримуємо 



E

2,1 , що повністю відповідає розв’язку 

рівняння поздовжніх коливань (1.8).  

Друга пара власних чисел 4,3  дійсні тільки при 0T , рівні нулю при 

0T  та комплексні при 0T . Оскільки поздовжнє зусилля T  змінює свій знак 

у часі, ці власні числа відповідають диференційному рівнянню, що відноситься 

до класу рівнянь змішаного типу. Поперечні коливання, викликані поздовжнім 

зусиллям, відбуватимуться у залізобетонній палі лише за умови 0T , тобто 

коли паля є розтягнутою. У реальних умовах паля є стиснутою, оскільки 

перебуває під дією власної ваги, а у стиснутих стрижнях, як було щойно 

показано, викликані поздовжнім навантаженням поперечні коливання відсутні. 

Для чисельного моделювання процесів, що описуються диференційними 

рівняннями змішаного типу, необхідно комбінувати різні алгоритми 

конкретних різновидів МСР. Програмна реалізація такої моделі досить складна. 

Крім цього, заздалегідь відомо, що розв’язок побудованої моделі не носить 

коливальний характер, а отже для його аналізу спектральна обробка та багато 

інших стандартних методів цифрової обробки часових сигналів не придатні. 

У зв’язку з вищевказаними фактами, автор вважає побудовану модель 

малопридатною і непрактичною та відмовляється від її подальшого 

використання. Оскільки поперечних коливань, викликаних поздовжніми 

зусиллями, у стиснутих стрижнях не існує, не будемо намагатись враховувати 

їх у наступних моделях, а отже довжину палі вважатимемо величиною 

постійною. У подальшому зосередимось на моделях, що враховують згинальні 

хвилі та хвилі зсуву. 

 

4.5. Двохвильові моделі зсувних і згинальних коливань при 

поперечному ударі по пружному стержню. 

 

У даному підрозділі вивчаються моделі, що враховують згинальну 

жорсткість стрижнів. Тут ми врахуємо згинальний момент та коливання, які 
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пов’язані з його наявністю — згинальні коливання. 

Перше рівняння, у якому враховувались згинальні коливання стрижнів, 

описує коливальні процеси у балках під дією статичного та динамічного 

навантаження та базується на рівнянні технічної теорії згину, яке для статичних 

задач має вигляд 

 qwEJ  )( , (4.41) 

де: )(xww   — прогин осі балки; E  — модуль пружності матеріалу балки; 

J  — момент інерції поперечного перерізу відносно нейтральної осі; 

)(xqq   — інтенсивність розподіленого навантаження. 

Місцеві деформації при розв’язанні рівняння (4.41) не враховувались. 

Підставляючи у рівняння (4.41 замість q  інтенсивність розподілених сил інерції 
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Отримане диференційне рівняння, яке у одних джерелах називають 

рівнянням Сен-Венана (Saint-Venant) [71, 120, 121], а в інших — рівнянням 

Ейлера—Бернуллі (Euler—Bernoulli) [122—124], дозволяє обчислювати власні 

частоти згинальних коливань балки. У більшості джерел рівняння (4.42) 

називають рівнянням класичної теорії згину. Найбільш детальне виведення 

рівняння (4.42) наведено у роботах [72, 125]. Рівняння класичної теорії згину 

балок (4.42) використовується і у сучасних науково-дослідних роботах, які 

пов’язані з роботою різноманітних стрижневих систем [120, 123, 124, 126, 127]. 

Не зважаючи на це, рівняння класичної теорії згину балок (4.42) має відомі 

обмеження. Ці недоліки в решті решт викликані тим, що з точки зору описання 

хвильових процесів, що протікають у балці, рівняння (4.42) є неповним. 

При аналітичному розв’язанні рівняння класичної теорії згину балок 

(4.42) отримані для прогинів ряди є збіжними, завдяки чому модель й досі 

використовується. Проте ряди для згинаючих моментів практично непридатні 
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для використання, а ряди для поперечних сил взагалі розбіжні, тому за 

рівнянням (4.42) неможливо знаходити динамічні навантаження [71]. 

Рівняння (4.42) є нехвильовим і призводить до нескінченної швидкості 

розповсюдження збурення вздовж стрижня. Це очевидне протиріччя фізичній 

сутності усувається за допомогою врахування впливу інерції повороту і 

деформації зсуву на коливання балки [128]. Модель поперечних коливань 

стрижнів, що враховує вплив інерції повороту і деформації зсуву, була 

розроблена відомим українським вченим в області опору матеріалів, теорії 

пружності та теорії коливань Степаном Прокоповичем Тимошенком у роботах 

[129, 130] та називається теорією балки Тимошенка (ТБТ). Переклади цих 

статей опубліковані у [131]. 

Рівняння ТБТ зазвичай записують та використовують у вигляді системи 

двох диференційних рівнянь другого порядку (4.43), виведення якої наведено у 

[132], або одного диференційного рівняння четвертого порядку (4.44), 

виведення якого наведено у [133]. 
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 , (4.44) 

де: )(xww   — прогин осі балки; )(x   — кут зсуву; F  — площа перерізу 

балки;   — щільність матеріалу балки; E , G  — модулі пружності та зсуву 

матеріалу балки; J  — момент інерції поперечного перерізу відносно 

нейтральної осі;   — коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу 

дотичних напружень по перерізу балки та залежить від її форми. 

 

Рівняння ТБТ є хвильовим, а систему (4.43) легко звести до вигляду 

(4.44), позбавившись від змінної  . ТБТ, на відміну від класичної теорії згину 

балок, не лише дає можливість розраховувати швидкості, поперечні сили та 

згинальні моменти. Теоретичне та експериментальне порівняння класичної 
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теорії згину балок і ТБТ описано у [71, 121, 123, 132] дозволяє зробити 

висновок, що модель Тимошенка надає більш достовірні результати також при 

визначенні власних частот коливань балок. 

ТБТ широко використовується сучасними науковцями для розв’язання 

різних прикладних задач, пов’язаних зі згином балок та стрижнів з незмінним 

поперечним перерізом [121, 132, 134—138]. Використання ТБТ для 

моделювання круглої балки змінного перерізу висвітлено у [123]. У роботі 

[139] надано експериментальне підтвердження адекватності моделі Тимошенка. 

Висновки з наведеного переліку джерел чітко свідчать про те, що ТБТ є 

найоптимальнішою моделлю для аналізу поперечно-згинальних коливальних 

процесів у балках. Аналітичні розв’язання рівнянь (4.43), (4.44) дозволяють 

знаходити власні частоти коливань балок з незмінним поперечним перерізом 

достатньо точно. Проте, для проведення моделювання дефектних балок 

необхідно враховувати зміну поперечного перерізу по довжині балки. 

Аналітично розв’язувати таку задачу для кожного з дефектів, що знаходяться 

на різній глибині паль різної довжини не рентабельно, тому єдиним виходом є 

використання чисельних методів. 

Для чисельного моделювання балок зі змінним перерізом формули (4.43), 

(4.44) малопридатні, бо потребують завдання додаткових граничних умов. 

Оптимальним у такому випадку є представлення ТБТ у вигляді канонічного 

матричного рівняння типу переносу (4.18). 

Використовуючи позначення, прийняті у (4.43), (4.44), виведемо рівняння ТБТ 

у формі (4.18). На рис. 4.15 зображено сили, що діють на нескінченно малий 

елемент стрижня при його поперечних коливаннях. Умова динамічної 

рівноваги сил, що діють у напрямку осі y , має вигляд 
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а умова рівноваги моментів дає 



 

Кут нахилу кривої прогинів залежить не лише від повороту поперечних 

перерізів стрижня, а також від деформацій поперечного зсуву. У рівняннях 

(4.45), (4.46) та надалі через 

випадку, поперечна сила не враховується, а через 

на нейтральній вісі для того ж самого поперечного перерізу.

Рис. 4.15 — Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (модель поперечно
згинальних коливань) 
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З елементарної теорії згину стрижнів випливають такі вирази для 
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Кут нахилу кривої прогинів залежить не лише від повороту поперечних 

перерізів стрижня, а також від деформацій поперечного зсуву. У рівняннях 

(4.45), (4.46) та надалі через   позначений кут нахилу кривої прогинів у тому 

на сила не враховується, а через   — кут поперечного зсуву 

на нейтральній вісі для того ж самого поперечного перерізу. 

 
Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (модель поперечно

Таким чином, сумарний кут нахилу 
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З елементарної теорії згину стрижнів випливають такі вирази для 
згинального моменту та поперечної сили 
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 (4.46) 

Кут нахилу кривої прогинів залежить не лише від повороту поперечних 

перерізів стрижня, а також від деформацій поперечного зсуву. У рівняннях 

позначений кут нахилу кривої прогинів у тому 

кут поперечного зсуву 

Сили, що діють на нескінченно малий елемент палі (модель поперечно-

 (4.47) 

З елементарної теорії згину стрижнів випливають такі вирази для 

 (4.48) 
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Перейдемо у рівняннях (4.45), (4.46), (4.48), (4.49) від змінних зсуву y  та 

кута повороту   до швидкостей зміни цих величин, зробивши заміни 
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 . Систему чотирьох диференційних рівнянь (4.45), (4.46), (4.48), 

(4.49) шляхом нескладних перетворень та з урахуванням введених замін 

представимо у вигляді канонічного матричного рівняння типу переносу (4.18) зі 

змінними швидкістю зсувних коливань yu , швидкістю згинальних коливань u , 

поперечним зусиллям V та згинальним моментом M. 
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Теоретичні сигналограми хвильових процесів у палях, розраховані за 

отриманою поперечно-згинальною моделлю для бездефектної палі та палі зі 

зменшенням поперечного перерізу, показані на рис. 4.16—4.21. 

З рис. 4.16—4.21 видно, що спектри згинальних коливань для 

бездефектної палі та палі з дефектом мають відчутні відмінності. Спектри, 

отримані за допомогою попередніх моделей, практично не відрізнялися. Цей 

факт свідчить про корисність даної моделі та пов’язаний, певно, з урахуванням 

мод згинальних коливань. Таким чином, отримана модель надає додатковий 

критерій, за яким можливо проводити ідентифікацію дефектів у залізобетонних 

палях у ґрунті. 
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Рис. 4.16 — Моделювання бездефектної палі довжиною 9м (відповідно до серії 1 
експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та її спектр; б) швидкість 

згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; в) згинальний момент 

� у часі та його спектр. 

 

 

Рис. 4.17 — Моделювання палі довжиною 9м з дефектом на глибині 1,5м (відповідно до серії 
2 експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та її спектр; б) 

швидкість згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; в) 

згинальний момент � у часі та його спектр. 

 



151 

 

Рис. 4.18 — Моделювання палі довжиною 9м з двома дефектами на глибинах 1,5м і 6,5м 
(відповідно до серії 3 експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та 

її спектр; б) швидкість згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; 

в) згинальний момент � у часі та його спектр. 

 

 

Рис. 4.19 — Моделювання палі довжиною 7,5м з дефектом на глибині 5м (відповідно до серії 
4 експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та її спектр; б) 

швидкість згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; в) 

згинальний момент � у часі та його спектр. 
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Рис. 4.20 — Моделювання бездефектної палі довжиною 5м (відповідно до серії 5 
експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та її спектр; б) швидкість 

згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; в) згинальний момент 

� у часі та його спектр. 

 

 

Рис. 4.21 — Моделювання палі довжиною 5м з дефектом на глибині 2,5м (відповідно до серії 
5 експериментальних досліджень): а) швидкість зсувних коливань �� та її спектр; б) 

швидкість згинальних коливань ��та її спектр; в) сила зсуву � у часі та її спектр; в) 

згинальний момент � у часі та його спектр. 



153 

4.6 Прикладення ударного луно-методу для визначення динамічного 

модуля пружності ґрунту 

 

В даному розділі описується новий метод визначення динамічних 

пружних параметрів ґрунту під нижнім кінцем палі, таких як модуль 

деформації ґрунту та коефіцієнт жорсткості ґрунту, на основі ударного луно-

методу. 

Зазвичай динамічну пружну поведінку ґрунту необхідно розрахувати за 

вертикальними переміщеннями пальових фундаментів відповідно до 

нормативних документів України та Європейського Союзу. Перевагою 

ударного луно-методу є можливість визначення на будівельній ділянці 

динамічних пружних характеристик ґрунту в природних умовах з метою 

перевірки та уточнення розрахунків пальового поля згідно 2-ї групи граничних 

станів. 

 

4.6.1 Основні положення 

Перед будівництвом нового об'єкта, відповідно до нормативних 

документів, що регламентують вимоги до пальового фундаментобудування, 

необхідні геологічні дослідження, що передбачають експериментальне 

визначення основних параметрів ґрунту на різних глибинах. Враховуючи 

тенденцію до зниження вартості проведених робіт, зазвичай визначаються 

тільки ті параметри ґрунту, які є строго необхідними відповідно до стандартів. 

Параметрами ґрунту, які визначаються в результаті геологічної експертизи, є 

модуль Юнга (статичний) Es, щільність ρs, коефіцієнт Пуассона s, кут 

внутрішнього тертя  і т.д. 

Для розрахунку фундаментів, які піддаються сейсмічному та 

динамічному навантаженню, необхідно враховувати динамічний модуль Юнга 

ґрунту Es,dyn та жорсткість K. Експериментальне визначення Es,dyn та K не 

вимагається стандартами і тому часто не виконується в процесі будівництва. За 

відсутності визначеного експериментальним шляхом значення динамічного 
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модуля Юнга, це значення зазвичай приймається у розрахунках на основі 

статичного значення модуля Юнга як значення з діапазону: 

 

 5Es < Es,dyn < 10Es (4.51) 

 

Очевидно, такий підхід при визначенні Es,dyn є приблизним. У даному 

розділі запропоновано альтернативний метод оцінки динамічного модуля Юнга 

та жорсткості ґрунту під основою палі, який використовує методику ударного 

луно-методу. 

 

4.6.2 Якісна оцінка динамічного модуля Юнга ґрунту на основі 

сигналограм 

Моделі поширення хвиль різних типів у стрижнях зазвичай розглядають 

дві типові граничні умови на їх кінцях: вільні (�� = 0) та жорстко закріплені 

(�� = ∞) кінці. З візуалізацій хвильових процесів, отриманих завдяки таким 

моделям, добре відомо, що хвиля напруження, яка генерується ударом молотка, 

відбивається від кінців стрижня або як хвиля стиснення (для жорстко 

закріпленого кінця), або як хвиля розтягу (для вільного кінця). 

У [63] проаналізовано вплив граничних умов на п’яті палі з різними 

статичними модулями Юнга Es. Крім того, в [63] показано, що параметр Es 

впливає на знак амплітуди відбитої хвилі, а також на відносний час приходу 

відбитого сигналу. 

Однак з формулюванням точних критеріїв оцінки Es,dyn існують певні 

труднощі. По-перше, час і амплітуда прибуття відбитої хвилі сильно залежать 

від цілісності палі. Якщо паля має дефект або нерівномірну структуру, часто 

неможливо відрізнити вплив цього фактора на форму сигналу. 

Таким чином, якщо динамічний модуль Юнга палі позначити Ep,dyn: 

 Es,dyn << Ep,dyn, якщо відбитий сигнал є хвилею розтягу (модуль амплітуди 

має той же знак, що й ударна хвиля); 
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 Es,dyn << Ep,dyn, якщо відбитий сигнал є хвилею стиснення (модуль 

амплітуди має протилежний знак у порівнянні з ударною хвилею); 

 Es,dyn = Ep,dyn, якщо модуль амплітуди відбитої хвилі малий у порівнянні з 

ударною хвилею. 

 

4.6.3 Визначення динамічного модуля Юнга ґрунту на основі 

амплітудно-частотних спектрів 

Моделювання хвильових процесів у ЗП дозволяє побудувати залежність 

між частотами, що відповідають граничним умовам сигналів та геометричними 

параметрами ЗП. Для моделювання використані наступні параметри: 

 210 /1094,2 mNEc  ; 

 3/2400 mkgc  ; 

 2.0c ; 

 21027 /1094.2/1075.2 mNEmN s  ; 

 35.0s ; 

 mmmL 16,12,8  — довжини паль; 

 mmmmd 2.1,8.0,6.0,4.0  — діапазон діаметрів палі. 

 

Для кожної комбінації довжини ЗП, її діаметра та 6 значень модуля 

пружності ґрунту було проведено моделювання хвильових процесів у одній з 

можливих точок розташування датчика, що відповідає центру оголовка палі. 

Моделювання проводилися з наступними параметрами: 

ds = 1/24 м — по лагранжевій координаті; 

dt = 0.0000512 с — по часовій координаті; 

Lt = 0.4 с — загальна тривалість модельованих сигналів. 

 

 Розрахунки амплітудно-частотних спектрів для кожного сигналу дозволили 

побудувати таблиці залежностей між першими частотами коливань та 
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параметрами, що вивчаються. Графіки, що відображають залежність між першою 

частотою та динамічним модулем Юнга ґрунту, показані на рис. 4.22—4.24. 

 

 

 
Рис. 4.22 — Залежність першої частоти від динамічного модуля Юнга ґрунту та діаметра палі 
при її довжині 8м 

 

 
 
Рис. 4.23 — Залежність першої частоти від динамічного модуля Юнга ґрунту та діаметра палі 
при її довжині 12м 
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Рис. 4.24 — Залежність першої частоти від динамічного модуля Юнга ґрунту та діаметра палі 
при її довжині 16м 

 

Графіки демонструють хорошу залежність між параметрами. Таким 

чином, динамічний модуль Юнга ґрунту може бути оцінений з використанням 

технології ударного луно-методу та моделювання методом скінчених 

елементів. 
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4.7. Метод поверхневої хвилі для оцінки інтегральних характеристик 

матеріалів конструкцій 

 

Параметри поверхневої хвилі акустичного діапазону частот при збудженні 

конструкції імпульсним навантаженням є основою запропонованого методу. В 

[140] цей метод розглядається як метод поверхневої хвилі (МПХ). Така ж назва 

прийнята і у даному звіті. МПХ є складним методом за теоретичними 

рішеннями, технікою вимірювань, способами обробки інформації, подальшою її 

інтерпретацією. Але така складність виправдана перевагами в отриманні 

інтегральних характеристик матеріалів будівельних конструкцій. Значний 

внесок у розвиток МПХ і його практичне застосування зробили спеціалісти 

НДЦ 26 ЦНДІ (м. Санкт-Петербург) [141]. 

Інтегральною акустичною характеристикою пласкої конструкції (плити) є 

швидкість поверхневої хвилі (хвилі Релея). Її визначають шляхом екстраполяції 

дисперсійної кривої в область коротких довжин хвиль. Отримані дані 

швидкості хвилі Релея дають змогу (при відомих значеннях щільності   та 

коефіцієнта Пуассона  ) розрахувати динамічні пружні характеристики 

матеріалу конструкції: модуль пружності та модуль зсуву. Аналіз та порівняння 

форм теоретичних і експериментальних дисперсійних кривих дозволяє оцінити 

однорідність конструкції по товщині, а також визначити цю товщину. 

Наявність дисперсії, за визначенням, означає, що форма коливань 

змінюється у процесі їх розповсюдження. Дисперсія виникає тоді, коли 

швидкість розповсюдження хвилі залежить від частоти (тобто хвилі різних 

частот розповсюджуються з різною швидкістю), а під дисперсійною кривою 

зазвичай розуміють графік залежності фазової швидкості коливань від частоти 

коливань [142]. Проте для наших задач зручно будувати дисперсійну криву як 

залежність фазової швидкості від довжини хвилі або від відношення довжини 

хвилі до товщини плити. 

Процедури побудови теоретичних дисперсійних кривих, в основу яких 
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покладено отримання залежності між фазовою швидкістю c  і відношенням 
H

 , 

де   — довжина хвилі, а H  — товщина плити, розглянуті рядом авторів [140—

147]. Але для практичного застосування при вирішенні конкретних задач 

потребувалось проведення теоретичних досліджень. 

Для побудови експериментальних дисперсійних кривих розроблений 

ефективний метод вимірювань фазової швидкості при імпульсному збудженні у 

конструкціях згинальних хвиль [141, 147]. 

 

4.7.1. Хвилі Релея та їхня швидкість у пружному середовищі 

 

 Хвилями Релея називають пружні коливання, що розповсюджуються 

поблизу вільної границі твердого тіла та затухають з глибиною [147]. 

Розглянемо пласку гармонічну хвилю Релея на границі твердого 

ізотропного ідеально пружного півпростору з вакуумом. Нехай півпростір 

займає область 0z , а напрям розповсюдження хвилі співпадає з віссю x. 

Введемо для області, зайнятої півпростором, скалярний   і векторний   

потенціали зміщень, так що вектор зміщень частинок v  запишеться у вигляді 

 rotgradv            (4.52) 

Оскільки хвиля пласка і рух не залежить від координати y, у векторного 

потенціалу буде відмінна від нуля лише компонента по осі y; цю компоненту 

позначимо просто через  . Потенціали   та   називаються відповідно 

потенціалами поздовжніх і зсувних хвиль та задовольняють (для гармонічних 

процесів) хвильовим рівнянням Гельмгольця 2-го роду 
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де: 





2
Lk , 




Tk  — хвильові числа відповідно поздовжніх та 

поперечних хвиль; ω — кругова частота; λ і μ — пружні постійні Ламе; ρ — 
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щільність середовища. 

Компоненти зміщення частинок U та W по осям x та z відповідно і 

компоненти напруг xx , xz , zz  можна виразити через   та   за формулами 

xz
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zx
U
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Розв’язки рівнянь (4.53), що відповідають гармонічній хвилі у додатному 

напрямі осі x, будемо шукати у вигляді 
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Підставляючи ці вирази у рівняння (4.53), отримаємо два диференційних 

рівняння для функцій F(z) та G(z): 
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Двома лінійно незалежними розв’язками кожного з написаних рівнянь 

будуть функції zkk Le
22   і zkk Te

22  . Приймемо гіпотезу (яка потім 

підтвердиться), щодо якої 222
LT kkk  . Тоді розв’язки з додатними радикалами 

в експоненті будуть відповідати зростаючому з глибиною руху, а розв’язки з 

від’ємними радикалами — експоненційно спадаючому, тобто поверхневій 

хвилі. Таким чином, вирази для   та   приймають вигляд 
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tkxtsz
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eBe
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, 

де: 222
Lkkq  ; 222

Tkks  ; A та B — довільні постійні. 
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Умови задачі потребують, щоб напруги zz  та xz  дорівнювали нулю на 

границі півпростору (площина 0z ). Підставляючи вирази для   та   у ці 

умови, отримаємо співвідношення, що пов’язують A, B та хвильове число k. В 

результаті для   та   отримуємо 
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2            (4.56) 

Рівняння для визначення k (характеристичне рівняння) буде мати вигляд 

  04
2222  skqsk            (4.57) 

 

Після простих перетворень воно зводиться до форми 

    01162388 22246   ,        (4.58) 

де: 
T

T

c

c

k

k
 ; 

L

T

T

L

c

c

k

k
  ( Lc , Tc  — фазові швидкості поздовжніх і 

поперечних хвиль). 

Це рівняння називається рівнянням Релея. Воно має шість коренів, 

значення яких залежить тільки від коефіцієнта Пуассона   даного пружного 

середовища. Хвилі Релея відповідає корінь R , що знаходиться між нулем та 

одиницею. Для будь-якого значення  , що відповідає реальному середовищу 

5,00   , рівняння (2.7) має один і тільки один корінь. Цей факт підтверджує 

справедливість прийнятої гіпотези та доводить існування хвилі Релея на вільній 

границі пружного півпростору. 

 

4.7.2. Поняття про симетричні та антисиметричні хвилі Лемба 

 

Хвилями Лемба називаються пружні коливання, що розповсюджуються у 

твердій пластині з вільними границями, у яких має місце зміщення, як у 

напрямку розповсюдження хвилі, так і ортогонально до площини пластини [145, 

146]. 
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Розглянемо пласку гармонічну хвилю Лемба, що розповсюджується у 

пластині товщиною 2d у додатному напрямку осі x. Введемо для області, 

зайнятої пластиною, скалярний   і векторний   потенціали зміщень, що 

пов’язані з вектором зміщень співвідношенням (4.52). Як і в пласкій хвилі 

Релея, у векторного потенціалу буде відмінна від нуля тільки компонента по осі 

y, яку ми також позначимо просто  . Потенціали   та  , що описують 

відповідно поздовжні та поперечні хвилі, повинні задовольняти хвильовим 

рівнянням (4.53). Зв’язок цих потенціалів з компонентами тензора напруг 

надається формулами (4.54, 4.55). 

Представимо   та   у наступній формі 

ikx
a

ikx
s

ikx
a

ikx
s

szechCszeshD

qzeshBqzechA








,    (4.59) 

де: As, Ba, Ca, Ds — довільні постійні; k — хвильове число хвиль Лемба;

22
Lkkq  ; 22

Tkks  . 

Не важко побачити, що вирази (4.59) задовольняють хвильовим рівнянням 

(4.53). Окрім цього, вони повинні перетворювати напруги xz  та zz  на 

площинах dz   у нуль. Вираз tie  , присутній як множник абсолютно в усіх 

рівняннях для зміщень та компонент напруги, що задаються формулами (4.54, 

4.55), не впливатиме на виведення частотного рівняння і тому у наступних 

викладках відкидається. Підставляючи вирази (4.59) у формули (4.55) та 

прирівнюючи вказані напруги до нуля, отримуємо наступну систему лінійних 

однорідних рівнянь для знаходження амплітуд As, Ba, Ca, Ds: 
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sdDshsksdCchskqdBchikqqdAshikq

sdDshsksdCchskqdBchikqqdAshikq

sdDchikssdCshiksqdBshskqdAchsk

sdDchikssdCshiksqdBshskqdAchsk

 

Неважко помітити, що записана система задовольняється, якщо 

задовольняються дві підсистеми: 
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     (4.60) 
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   (4.61) 

Підсистеми мають нетривіальні розв’язки лише тоді, коли їхні 

детермінанти дорівнюють нулю. Ми приходимо до двох характеристичних 

рівнянь, що визначають власні значення хвильового числа k: 

04)( 2222  sdchqdshqsksdshqdchsk ,    (4.62) 

04)( 2222  sdshqdchqsksdchqdshsk .   (4.63) 

Використавши ці рівняння, отримаємо з підсистеми (4.60) вираз для Ds 

через Аs, а з підсистеми (4.61) вираз для Са через Ва. Підставивши їх у (4.59), 

отримаємо формули для шуканих потенціалів 
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  , (4.64) 

де:  ks — значення k, що задовольняє рівнянню (4.62); 

kа — значення k, що задовольняє рівнянню (4.63); 

22
,, Lasas kkq  , 22

,, Tasas kks  .  

З формул (4.64) за допомогою співвідношень (4.54) можемо розрахувати 
компоненти зміщень U та W : 
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;           (4.65) 
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де А та В — нові довільні постійні. 

Вирази (4.64 —4.67), а також рівняння (4.62), (4.63) описують дві групи 
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хвиль, кожна з яких задовольняє хвильовим рівнянням руху та граничним 

умовам , тобто може розповсюджуватися у пластині незалежно одна від одної. 

Аналізуючи вирази (4.66) та (4.67) можемо зробити наступні висновки: 

 Перша група хвиль, що позначена індексом s, описує хвилі, в яких рух 

відбувається симетрично відносно площини 0z  (тобто у верхній та нижній 

половинках пластини зміщення U має однакові знаки, а зміщення W — 

протилежні). Хвилі першої групи називають симетричними хвилями Лемба. 

 Друга група, що позначена індексом a, описує хвилі, в яких переміщення  

відбувається антисиметрично відносно площини 0z  (тобто у верхній та 

нижній половинках пластини зміщення U має протилежні знаки, а зміщення W 

— однакові). Хвилі другої групи називають антисиметричними (згинальними) 

хвилями Лемба. 

 

4.7.3. Теоретичні аспекти побудови дисперсійних кривих 

 

Фазова швидкість c  є основною характеристикою хвилі Лемба. Знаючи її, 

ми можемо визначити хвильове число і розрахувати напругу і зміщення в хвилі 

Лемба в будь-якій точці плити. Фазова швидкість знаходиться шляхом 

чисельного розв’язку характеристичних рівнянь (4.62), (4.63), які доцільно 

переписати у наступній формі [145]: 

 для симетричних хвиль 
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,                           (4.68) 

для антисиметричних (згинальних) хвиль 
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Тут: dkd T ; 
2

2
2

c

сT ; 
2

2
2

L

T

с

с
 , 

де: Lс  — швидкість подовжніх хвиль; Tс  — швидкість поперечних хвиль; Tk  — 
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номер моди коливання поперечних хвиль; d  — половина товщини плити. 

Для побудови експериментальних дисперсійних кривих розроблений 

ефективний метод вимірювань фазової швидкості при імпульсному збудженні у 

конструкціях згинальних хвиль [141, 147], тому теоретичні дисперсійні хвилі 

також будуватимемо для згинальних хвиль, за рівнянням (4.69). 

Для побудови необхідно отримати залежність між фазовою швидкістю 

згинальних коливань с та відношенням H , де   — довжина хвилі Лемба, H  

— товщина плити. Для цього приведемо рівняння для обчислення фазової 

швидкості антисиметричних хвиль до трансцендентного рівняння з двома 

невідомими. Використовуючи співвідношення між номером моди коливань і 

довжиною хвилі: 2k , а також той факт, що довжина хвилі є добутком 

фазової швидкості цієї хвилі на один період коливань, ми можемо виконати 

наступні перетворення: 

TTT

T
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dkd 









2

2
. 

Тепер підставимо замість 2  і 2  відповідні відношення квадратів 

швидкостей і перетворимо ліву частину рівняння (4.69): 
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Зробимо припущення (яке потім підтвердиться) що має місце нерівність 

Rcс  , де Rc  — швидкість хвилі Релея. Раніше було показано, що для 

хвильового числа хвилі Релея 222
LTR kkk  . Так як 
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 , враховуючи 

зроблене припущення, отримуємо  011
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 і 011
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c
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c
. Таким 

чином, підкорінні вирази набувають від’ємних значень, а тангенс береться 

виключно від уявного виразу. Щоб проводити обчислення тільки в множині 

дійсних чисел, зручно перетворити отриманий вираз, використовуючи формулу 
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   ixtgixth  : 
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Тепер перепишемо праву частину рівняння (2.18) для обчислення фазової 

швидкості згинальних хвиль так, щоб в ній залишилася лише одна змінна — 

фазова швидкість згинальних хвиль с: 
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Таким чином, ліва частина рівняння (4.69) для обчислення фазової швидкості 

згинальних хвиль є функцією двох змінних — фазової швидкості згинальних 

хвиль с і відношення H , а права — функцією, що залежить тільки від фазової 

швидкості с: 
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.   (4.70) 

Введемо заміну: xH  . Рівняння (4.70) для обчислення фазової 

швидкості згинальних хвиль тепер перепишемо у вигляді трансцендентного 

рівняння з двома невідомими: фазовою швидкістю с і x — відношенням 

довжини хвилі до товщини плити: 
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.                                     (4.71) 

Визначимо фазову швидкість згинальних хвиль для граничних значень 

довжини хвилі: 0  і  . Доведемо, що коли довжина хвилі прямує до 

нуля, швидкість згинальних хвиль прямує до швидкості хвилі Релея. Вирази, 

від яких береться гіперболічний тангенс, як в чисельнику, так і в знаменнику, 

обернено пропорційні довжині хвилі і тому йдуть в нескінченність. А 

гіперболічний тангенс нескінченно зростаючої величини прямує до одиниці: 
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Таким чином, при 0  рівняння (4.71) приймає вигляд 
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Піднесемо обидві частини отриманого рівняння в квадрат і, виконуючи над 

ним подальші перетворення, приводимо його до бікубічного рівняння, яке 

співпадає з рівняннямхвиль Релея (4.58): 
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Тепер розглянемо випадок  . Обернено пропорційні довжині хвилі 

вирази прямують до нуля, а оскільки 
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, гіперболічні тангенси від цих 
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виразів можна замінити на ці самі вирази: 
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Рівняння (4.71) набуває вигляду: 
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Розкриваючи дужки, отримаємо: 
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звідки 0c . 

Таким чином, при нескінченно малих значеннях довжини хвилі фазова 

швидкість згинальних хвиль прямує до швидкості хвиль Релея та знаходиться з 

відповідного бікубічного рівняння, а при нескінченно великих — прямує до 

нуля. Що стосується прийнятого припущення, згідно якого Rcс  , можна 

довести існування розв’язку рівняння (4.71) для будь-якого значення  x0 , 

який задовольняє умову Rcс  . Це випливає з наступних фактів: 

1. Функція, що відповідає рівнянню (4.71), є функцією типу 

   
 

C
xth

xth
xf 

/

/



 ,   ; 

2. Існують границі )(xf  при 0x  та x ; 

3. Функція )(xf  є монотонно спадною на інтервалі  x0 . 

Перший факт є очевидним, другий випливає з існування розв’язків 

рівняння при 0  та  . Третій факт випливає з того, що  xth /  спадає 

швидше, ніж  xth /  при    на всій додатній числовій осі  x0 . 

Тепер, після вивчення поведінки дисперсійних кривих, можна перейти до 

їх побудови. Оскільки записати рівняння для обчислення фазової швидкості 
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згинальних хвиль у явному вигляді неможливо, для того, щоб побудувати 

дисперсійні криві, необхідно розв’язувати ці рівняння відносно змінної c, 

підставляючи замість змінної x послідовно значення з певним кроком на 

необхідному інтервалі. Розв’язок рівняння для кожного конкретного значення x 

знаходиться за допомогою ітераційних чисельних методів. 

Для побудови дисперсійних кривих був використаний один з популярних 

математичних пакетів — Mathcad 13. У його програмному середовищі була 

реалізована процедура розв’язання отриманого рівняння для послідовності 

значень змінної x, що дозволяє виконати побудову графіків поточково. 

Побудова дисперсійних кривих проходить в три етапи: 

1. Для заданих значень швидкості подовжніх і поперечних хвиль з 

бікубічного рівняння (4.58) визначається швидкість поверхневої хвилі Релея Rc . 

2. Обирається послідовність значень змінної x, для яких відносно 

фазової швидкості с розв’язуються рівняння (4.71). 

3. За отриманими при виконанні попереднього етапу значеннями 

фазової швидкості с будується дисперсійна крива — графік залежності між 

величинами c  та   або між величинами c та Hx  . 

 

4.7.4. Приклади побудови дисперсійних кривих 

 

Даний підрозділ присвячений графічному представленню та порівнянню 

вигляду теоретичних дисперсійних кривих для згинальних хвиль у плитах в 

залежності від: матеріалу, з якого дані плити зроблені; товщини плити; 

коефіцієнта Пуассона; щільності матеріалу. 

На рис. 4.25 зображено дисперсійні криві для згинальних хвиль у плитах, 

зроблених із різних матеріалів: бетону (крива C1), силікатної цегли (крива C2) 

та керамічної цегли (крива C3). Для побудови кривих бралися середні значення 

механічних характеристик матеріалів. Для бетонної плити: швидкість 

поздовжніх коливань — 4150м/с, коефіцієнт Пуассона 0,2; для плити з 

силікатної цегли: швидкість поздовжніх коливань — 3000м/с, коефіцієнт 
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Пуассона 0,28; для плити з керамічної цегли: швидкість поздовжніх коливань 

— 1570м/с, швидкість поперечних коливань — 980м/с. Товщина плити — 

0,52м. Порівняємо загальний вигляд кривих С1, С2 та С3. Усі дисперсійні криві 

мають приблизно однакову форму, але значно різняться висотою розташування. 

Форма дисперсійних кривих характерна; таку ж форму мають графіки функцій 

виду    
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  при   . Різниця у висоті розташування кривих С1, С2 

та С3 відображає різницю у фазовій швидкості згинальних хвиль та швидкості 

Релея. Розрахована швидкість хвиль Релея плит з матеріалів з даними 

механічними характеристиками становить 2315,2м/с для бетонної плити, 

1532,7м/с для плити з силікатної цегли та 889,5м/с для плити з керамічної 

цегли. Таким чином, значення швидкості хвиль Релея має непрямий зв’язок з 

механічними властивостями матеріалів плит. 

 
Рис 4.25 — Дисперсійні криві згинальних хвиль у плитах, зроблених із різних матеріалів: 
бетону (крива C1), силікатної цегли (крива C2) та керамічної цегли (крива C3). 

 

На рис. 4.26 зображено дисперсійні криві для плит, зроблених з одного й 

того ж матеріалу — бетону, але різної товщини: 0,15м (крива С1); 0,45м (крива 

С2); 0,8м (крива С3) та 1,5м (крива С4). Для бетонної плити прийняті середні 

значення швидкості поздовжніх коливань — 4150м/с та коефіцієнта Пуассона 
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— 0,2. Як видно за графіками, усі криві сходяться в одну точку, коли довжина 

хвилі прямує до нуля. Це є наслідком того, що фазова швидкість при 0  

прямує до швидкості хвиль Релея, яка залежить від матеріалу плити та його 

механічних властивостей та не залежить від товщини плити. Розраховане 

значення швидкості хвиль Релея однакове для всіх кривих і дорівнює 2315,2м/с. 

При зростанні значення довжини хвилі, різниця між дисперсійними кривими 

стає дедалі помітнішою та найчіткіше виражена на інтервалі довжин хвиль від 2 

до 6 метрів. За графіками робимо висновок, що за швидкістю спадання 

дисперсійних кривих можна оцінювати значення товщини плит. 

 
Рис 4.26 — Дисперсійні криві згинальних хвиль у бетонних плитах товщиною 0,15м 
(крива С1); 0,45м (крива С2); 0,8м (крива С3); 1,5м (крива С4) 

 

На рис. 4.27 зображено дисперсійні криві для плит, зроблених з одного й 

того ж матеріалу — бетону, але з різними значеннями коефіцієнта Пуассона. Як 

відомо, значення коефіцієнта Пуассона для бетону змінюється від 0,15 до 0,22. 

Для побудови дисперсійних кривих використані мінімальне значення 0,15 

(крива С1), середньостатистичне 0,2 (крива С2) та максимальне (крива С3). 

Прийнята середня для бетону швидкість розповсюдження поздовжніх коливань 

— 4150м/с. Товщина плити 0,52м. Як видно з графіків, криві С1, С2 та С3 
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практично не відрізняються. Найбільша різниця між ними має місце при 

коротких довжинах хвиль. Розраховані значення швидкості хвиль Релея: 

2402,6м/с (крива С1), 2315,2м/с (крива С2) та 2273,6 (крива С3). Максимальне 

відхилення від середньостатистичного значення як для швидкості хвиль Релея, 

так і для точок самої дисперсійної кривої не перевищує 4%. Робимо висновок, 

що коефіцієнт Пуассона практично не впливає на характер дисперсійних 

кривих, тому, якщо при моделюванні реальної плити він невідомий, можна 

приймати його рівним середньостатистичному значенню 0,2.  

 
Рис 4.27 — Дисперсійні криві згинальних хвиль у бетонних плитах з значення 
щільності 2200кг/м3 (крива С1), 2350кг/м3 (крива С2) та коефіцієнтом Пуассона 0,15 
(крива С1); 0,2 (крива С2); 0,22 (крива С3). 

 

На рис. 4.28 зображено дисперсійні криві для плит, зроблених з бетону 

різної щільності.  
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Рис 4.28 — Дисперсійні криві згинальних хвиль у бетонних плитах з щільністю 
2200кг/м3 (крива С1); 2350кг/м3 (крива С2); 2500кг/м3 (крива С3) 

 

Плити виготовляють з важкого бетону, тому для побудови дисперсійних 

кривих використані 2500кг/м3 (крива С3). Прийнятий середній для бетону 

коефіцієнт Пуассона 0,2; товщина плити 0,52м. Як видно з графіків, криві С1, 

С2 та С3 також практично не відрізняються. Найбільша різниця між ними має 

місце при коротких довжинах хвиль. Розраховані значення швидкості хвиль 

Релея: 2395,2м/с (крива С1), 2317,5м/с (крива С2) та 2246,9 (крива С3). 

Максимальне відхилення від середньостатистичного значення як для швидкості 

хвиль Релея, так і для точок самої дисперсійної кривої не перевищує 4%. 

Робимо висновок, що щільність матеріалу практично не впливає на характер 

дисперсійних кривих, тому, якщо при моделюванні реальної плити щільність 

невідома, можна приймати її рівною середньостатистичному значенню 

2350кг/м3. 
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4.8. Висновки за 4 розділом 

 

У даному розділі побудовані моделі двох типів — на основі методу 

скінчених елементів та на основі методу скінчених різниць. Кожна з моделей 

має свої переваги та недоліки. 

1. Модель, побудована на основі МСЕ, дозволяє більш гнучко задавати 

граничні умови, на відміну від моделі на основі МСР, яка дозволяє змінювати 

переріз палі лише симетрично. За рахунок цього стає можливим моделювання 

дефектів будь-якого виду і складності геометричної форми. Побудована модель 

показала здатність вирізняти симетричну структуру палі від асиметричної, що 

може бути використано для визначення типу дефекту та його розміру. 

2. Моделі на основі МСР дозволяють формувати теоретичні сигналограми 

значно швидше, у той час, як для отримання результату у моделях МСЕ для 

кожного нового дефекту чи іншої палі необхідно вручну вносити певні 

корективи в саму модель. Побудована модель поперечно-згинальних коливань 

надає додаткові критерії ідентифікації дефектів, оскільки спектр згинальних 

коливань чуттєвий до зміни поперечного перерізу палі. Недоліком моделі МСР 

є неможливість відокремлення симетричних дефектів від асиметричних. 

3. Сигналограми, побудовані на основі МСЕ та на основі МСР, а також їх 

спектри, в цілому співпадають із сигналограмами, отриманими при проведенні 

експериментальних вимірювань, проте мають і певні відмінності. Ці 

відмінності обумовлені двома причинами. Перша причина полягає в 

особливостях, які отримали використані математичні моделі завдяки обраним 

схемам дискретизації, а друга — в особливостях розповсюдження деяких типів 

коливань у реальній конструкції, до яких можна віднести наявність 

поверхневих хвиль, особливість згинальних хвиль, які розповсюджуються 

одночасно і в поздовжньому, і в поперечному напрямках тощо.    

3. Динамічний модуль Юнга ґрунту може бути оцінений з використанням 

технології ударного луно-методу та моделювання методом скінчених 

елементів. 
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4. Значення швидкості хвиль Релея має непрямий зв’язок з механічними 

властивостями матеріалів плит та може бути використане для їхньої оцінки. 

5. За швидкістю спадання дисперсійних кривих можна оцінювати значення 

товщини плит. 

6. Коефіцієнт Пуассона та щільність матеріалу практично не впливають на 

характер дисперсійних кривих. Якщо при моделюванні реальної плити ці 

параметри невідомі, можна приймати їх рівними їхньому 

середньостатистичному значенню, оскільки максимальне відхилення як 

швидкості хвиль Релея, так і інших точок дисперсійної кривої при цьому не 

перевищує 4%. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна задача – 

розроблено експериментально-методичні засади діагностики ЗП у ґрунті з 

можливістю визначення дефектів, що складають 30% і більше від площі 

поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефекту. Основні результати 

дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Систематизовані та узагальнені наявні дані щодо експериментальних 

досліджень з оцінки ТС ЗП, чисельних методів математичного моделювання 

НДС ЗП та за II групою граничних станів програмним комплексом LIRA та ін. 

2. Вперше розроблено методику, проведено експерименти і отримані нові 

дані про ТС непорушених ЗП і ЗП з дефектами в поперечному перетині з 

реєстрацією відлунь трьох типів хвиль: поздовжніх, зсувних та згинальних. 

Результати експериментів, записаних як за допомогою цифрового осцилографа 

Metrix OX 8020, так і за допомогою приладу ТКС—1, відображають реальну 

картину хвильових процесів у ЗП, що розповсюджуються по тілу палі внаслідок 

ударного збудження. 

3. Проведено порівняння сигналограм хвильових процесів між різними 

серіями експериментів, що дозволяє отримати нову інформацію щодо впливу 

геометрії палі (її довжини), а також розміру та розташування дефектів — на 

зміну кількісних та якісних характеристик відлунь початкових сигналів від 

дефектів в палі. 

4. Оцінено реальний вплив на характер сигналограми, таких параметрів 

збудження та запису сигналів, як тип молотка, резонансна частота датчика, 

крок у часі, частота дискретизації та взаємна схема розташувань датчика і місця 

завдавання ударного збудження, що важливо для вдосконалення існуючої 

методики проведення випробувань ТС ЗП у натурних умовах, а також у 

сукупності з матеріалами математичного моделювання є експериментально-

теоретичною основою для створення методики оцінки ТС ЗП з визначення 
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дефектів, що складають 30% і більше від площі поперечного перерізу палі в 

найвужчому місці дефекту. 

5. Отримані експериментальні результати є базовими для ідентифікації 

теоретичних моделей хвильових процесів різного ступеня складності в ЗП та 

підсумкової оцінки їхньої адекватності. 

6. Отримані теоретичні моделі, що враховують розповсюдження 

поздовжніх, поперечних, зсувних та згинальних хвиль у вбудованих у ґрунт ЗП, 

які чисельно реалізовано за допомогою МСЕ та МСК. 

7. Удосконалено чисельні методи: розрахунку хвильових процесів в ЗП на 

основі хвильової факторизації та поверхневої хвилі для оцінки інтегральних 

характеристик залізобетонних конструкцій. 

8. Запропоновано метод оцінки динамічного модуля Юнга ґрунту під 

основою палі з використанням технології ударного луно-методу та 

моделювання методом скінчених елементів. 

9. Прийнято участь у розробці трьох нормативних документів України, які 

введені в дію у 2010—2017 р. 
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Д О В І Д К А 
 
В лабораторії технічної діагностики і неруйнівного контролю будівельних 

конструкцій, виробів та матеріалів відділу автоматизації досліджень та 

сейсмостійкості будівель і споруд ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» при виконанні договору №1049 від 05.11.2009 

«Провести інструментальне дослідження якості буронабивних паль фундаменту 

терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль» в зонах 31—34, 41—44» було 

впроваджено результати 4-го розділу дисертаційної роботи 

«Експериментально-аналітична оцінка технічного стану залізобетонних паль у 

ґрунті з урахуванням зсувних хвиль» Вусатюка Андрія Євгеновича по 

визначенню фактичної довжини та суцільності буронабивних паль фундаменту 

терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль», що розташовані в зонах 31—34, 43—44.  

Вусатюка А. Є. безпосередньо приймав участь у польових роботах на 

терміналі «Д» по збору необхідної інформації про технічний стан 

залізобетонних паль, обробці експериментальних даних та їх опрацюванні, 

підготовці звітів. Також, за власною ініціативою, проводив математичне 

моделювання технічного стану досліджуваних залізобетонних паль за 

допомогою нових математичних моделей та алгоритмів, отриманих в розділі 2 

та 4, порівнював ці дані з експериментальними, отриманими на будівельному 

майданчику терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль». 

Довідка надана для подання в результатах дисертаційної роботи Вусатюка 

Андрія Євгеновича. 

 
Завідувач лабораторії технічної діагностики і 
неруйнівного контролю будівельних  
конструкцій, виробів та матеріалів відділу  
автоматизації досліджень та сейсмостійкості  
будівель і споруд ДП «Державного науково- 
дослідного інституту будівельних конструкцій», 
відповідальний виконавець договору №1049 від 
05.11.2009, канд. тех. наук, с.н.с          В.П. Глуховський 

 
  



194 

Д О В І Д К А 
 
 

В лабораторії технічної діагностики і неруйнівного контролю будівельних 

конструкцій, виробів та матеріалів відділу автоматизації досліджень та 

сейсмостійкості будівель і споруд ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» при виконанні НДР з розробки нормативних 

документів ДСТУ Б В.2.7-226:2009 “Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності” та ДСТУ Б В.2.7-220:2009 “Бетони. Визначення міцності 

механічними методами неруйнівного контролю” (номер держреєстрації НДР 

0109U003335) у 2008-2009 рр. брав участь аспірант заочної форми навчання 

Вусатюк Андрій Євгенович.  

Вусатюк А.Є. у 2014-2016 рр. брав участь в розробці нормативного 

документу «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і 

споруд: ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016» (Наказ Мінрегіону № 185 від 24.04.2016, 

введена в дію в будівельній галузі України з 01.04.2017), а також в моніторингу 

влаштування буро-набивних паль Ø820 мм довжиною понад 40 м на 

будівельному майданчику житлового будинку за адресою вул. Пимоненка, 14 в 

м. Києві. 

Довідка надана для подання в результатах дисертаційної роботи Вусатюка 

Андрія Євгеновича. 

 
Старший науковий співробітник відділу  
автоматизації досліджень та сейсмостійкості  
будівель і споруд ДП «Державний науково- 
дослідний інститут будівельних конструкцій», 
науковий керівник ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016,  
докт. тех. наук, проф.             Ю.І. Калюх  
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сучасної будівельної науки - 2008» (м. Полтава, Україна, 2008 р.); 

  VII Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології життєвого циклу об’єктів житлово-громадянського, 

промислового та транспортного призначення» (м. Ялта, пгт. Гаспра, 

Україна, 7-11 вересня 2009 р.); 

 21 Європейської конференції молодих інженерів-геотехників (м. 

Роттердам, Нідерланди, 4-7 вересня 2011 р.).  

У повному обсязі дисертація доповідалася в 2011 р. та в 2019 р. на двох 

розширених науково-технічних семінарах відділу автоматизації досліджень та 

сейсмостійкості будівель і споруд ДП "Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій". 

 



198 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В 

ВИБРАНІ СИГНАЛОГРАМИ ТА ЇХНІ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ 

СПЕКТРИ, ЗАПИСАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО 

ОСЦИЛОГРАФА METRIX OX 8020 (ПО СЕРІЯМ ПРОВЕДЕНИХ 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ) 
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В.1. Серія 1 

Дана серія передбачає горизонтальні випробування бездефектної палі 

довжиною 9м. На рис. В.1 наведено сигналограми, записані за допомогою 

цифрового осцилографа Metrix OX 8020 при випробуваннях палі з такою 

геометрією, а також їхні спектри. 

 

 
 
Рис. В.1 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях бездефектної палі довжиною 9м. 

 
В.2. Серії 2.1—2.6 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 9м з 

дефектами на глибині 1,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.7 наведено сигналограми, записані за допомогою 

цифрового осцилографа Metrix OX 8020 при випробуваннях палі з такою 

геометрією, а також їхні спектри. 
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Рис. В.2 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з асиметричною тріщиною розміром 30% на 
глибині 7,5м. 
 

 
 
Рис. В.3 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з асиметричною тріщиною розміром 30% на 
глибині 1,5м. 
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Рис. В.4 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 30% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.5 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 30% на глибині 1,5м. 
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Рис. В.6 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.7 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м. 

 
В.3. Серії 3.1—3.8 
 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 9м з 

двома дефектами на глибинах 1,5м та 6,5м з поступовим збільшенням розмірів 

дефектів. На рис. В.8, В.9, В.10, В.11, В.12, В.13, В.14, В.15 наведено 

сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020 

при випробуваннях палі з такою геометрією, а також їхні спектри. 
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Рис. В.8 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з симетричною тріщиною розміром 30% на 
глибині 2,5м і каверною розміром 50% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.9 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м і 
симетричною тріщиною розміром 30% на глибині 6,5м. 
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Рис. В.10 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з шийкою розміром 30% на глибині 2,5м і 
каверною розміром 50% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.11 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м і 
шийкою розміром 30% на глибині 6,5м. 
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Рис. В.12 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з шийкою розміром 50% на глибині 2,5м і 
каверною розміром 50% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.13 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м і 
шийкою розміром 50% на глибині 6,5м. 
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Рис. В.14 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з шийкою розміром 50% на глибині 2,5м і 
каверною розміром 70% на глибині 7,5м. 

 

 
 
Рис. В.15 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 70% на глибині 1,5м і 
шийкою розміром 50% на глибині 6,5м. 

 
В.4. Серії 4.1—4.4 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 7,5м з 

дефектами на глибині 5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

В.16, В.17, В.18, В.19 наведено сигналограми, записані за допомогою 
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цифрового осцилографа Metrix OX 8020 при випробуваннях палі з такою 

геометрією, а також їхні спектри. 

 

 
 
Рис. В.16 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 50% на глибині 2,5м. 

 

 
 
Рис. В.17 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 50% на глибині 5м. 
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Рис. В.18 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 70% на глибині 2,5м. 

 

 
Рис. В.19 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 70% на глибині 5м. 

 
В.5. Серія 5.0 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування бездефектної палі 

довжиною 5м. На рис. В.20 наведено сигналограми, записані за допомогою 

цифрового осцилографа Metrix OX 8020 при випробуваннях палі з такою 

геометрією, а також їхні спектри. 
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Рис. В.20 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях бездефектної палі довжиною 5м. 
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В.6. Серії 5.2—5.8 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 5м з 

дефектами на глибині 2,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

В.21 наведено сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа 

Metrix OX 8020 при випробуваннях палі з такою геометрією, а також їхні 

спектри. 

 

 
Рис. В.21 — Сигналограми, записані за допомогою цифрового осцилографа Metrix OX 8020, 
отримані при випробуваннях палі довжиною 5м з каверною розміром 50% на глибині 2,5м. 
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ДОДАТОК Г 

ВИБРАНІ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ СПЕКТРИ СИГНАЛОГРАМ, 

ЗАПИСАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ ТКС—1 (ПО СЕРІЯМ 

ПРОВЕДЕНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ) 
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Г.1. Серія 1 

 

Дана серія передбачає горизонтальні випробування бездефектної палі 

довжиною 9м. На рис. Г.1, Г.2, Г.3 наведено спектри сигналограм, записаних за 

допомогою приладу ТКС—1 при випробуваннях палі з такою геометрією. 

 

 
 
Рис. Г.1 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 9м: удар завдається по площині оголовка палі, 
датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.2 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 9м: удар завдається по боковій поверхні біля 
оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.3 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 9м: удар завдається по боковій поверхні палі 
біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по 
якій завдається удар. 

 
Г.2. Серії 2.1—2.6 

 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 9м з 

дефектами на глибині 1,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

Г.4, Г.5, Г.6 наведено спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу 

ТКС—1 при випробуваннях палі з такою геометрією. 
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Рис. Г.4 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м: удар завдається 
по площині оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.5 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м: удар завдається 
по боковій поверхні біля оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.6 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м: удар завдається 
по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані 
бокової поверхні палі, по якій завдається удар. 

 
Г.3.  Серії 3.1—3.8 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 9м з 

двома дефектами на глибинах 1,5м та 6,5м з поступовим збільшенням розмірів 

дефектів. На рис. Г.7, Г.8, Г.9 наведено спектри сигналограм, записаних за 

допомогою цифрового приладу ТКС—1 при випробуваннях палі з такою 

геометрією. 
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Рис. Г.7 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м та з шийкою 
розміром 50% на глибині 6,5м: удар завдається по площині оголовка палі, датчики 
розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.8 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м та з шийкою 
розміром 50% на глибині 6,5м: удар завдається по боковій поверхні біля оголовка палі, 
датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.9 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 9м з каверною розміром 50% на глибині 1,5м та з шийкою 
розміром 50% на глибині 6,5м: удар завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики 
розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, по якій завдається удар. 

 
Г.4. Серії 4.1—4.4 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 7,5м з 

дефектами на глибині 5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

Г.10, Г.11, Г.12 наведено спектри сигналограм, записаних за допомогою 

приладу ТКС—1 при випробуваннях палі з такою геометрією. 
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Рис. Г.10 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 70% на глибині 5м: удар завдається 
по площині оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.11 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 70% на глибині 5м: удар завдається 
по боковій поверхні біля оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.12 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 7,5м з шийкою розміром 70% на глибині 5м: удар завдається 
по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані 
бокової поверхні палі, по якій завдається удар. 
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Г.5. Серія 5.0 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування бездефектної палі 

довжиною 5м. На рис. Г.13, Г.14, Г.15 наведено спектри сигналограм, 

записаних за допомогою приладу ТКС—1 при випробуваннях палі з такою 

геометрією. 

 

 
 
Рис. Г.13 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 5м: удар завдається по площині оголовка палі, 
датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.14 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 5м: удар завдається по боковій поверхні біля 
оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі.  
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Рис. Г.15 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях бездефектної палі довжиною 5м: удар завдається по боковій поверхні палі 
біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, 
перпендикулярній до грані, по якій завдається удар. 
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Г.6. Серії 5.1—5.8 

Дані серії передбачають горизонтальні випробування палі довжиною 5м з 

дефектами на глибині 2,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту. На рис. 

Г.16, Г.17, Г.18 наведено спектри сигналограм, записаних за допомогою 

приладу ТКС—1 при випробуваннях палі з такою геометрією. 

 

 
 
Рис. Г.16 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 5м з каверною розміром 30% на глибині 2,5м: удар завдається 
по площині оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.17 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 5м з каверною розміром 30% на глибині 2,5м: удар завдається по 
боковій поверхні біля оголовка палі, датчики розташовані на площині оголовка палі. 
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Рис. Г.18 — Спектри сигналограм, записаних за допомогою приладу ТКС—1 при 
випробуваннях палі довжиною 5м з каверною розміром 30% на глибині 2,5м: удар завдається 
по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані 
бокової поверхні палі, по якій завдається удар. 
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ДОДАТОК Д 

ФОТОЗВІТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ, 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЦЕСУ 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
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У даному розділі наведені фотографії експериментального процесу. 

На рис. Д.1 зображена експериментальна установка, фото зроблене зі 

сторони п’яти палі. 

 

 
  

Рис. Д.1 — Експериментальна установка, вид з п’яти палі 
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 На рис. Д.2 зображена експериментальна установка, фото зроблене зі 

сторони оголовку палі. На оголовку палі видно датчики, поряд із оголовком — 

вентилятор для зігрівання. Із вимірювальної техніки видно прилад ТКС—1, 

цифровий осцилограф Metrix OX 8020 та монітор персонального комп’ютера, 

на який передавалася інформація з осцилографа. 

 

 
  

Рис. Д.2 — Експериментальна установка, вид з оголовка палі 
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На рис. Д.3 зображена верхня частина палі від її оголовку до дефекту на 

глибині 1,5м. На оголовку палі видно датчики. Із вимірювальної техніки видно 

прилад ТКС—1, цифровий осцилограф Metrix OX 8020 та монітор, під’єднаний 

до системного блоку персонального комп’ютера, який видно під столом. 

 

 
 

Рис. Д.3 — Тіло палі від оголовку до дефекту на глибині 1,5м 
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На рис. Д.4 зображений процес запису сигналограм, фото зроблене зі 

сторони оголовку палі. На оголовку палі видно датчики, в руці та справа від 

оператора — молотки. Вимірювальна техніка налаштована на спрацьовування 

за імпульсом, тобто перебуває у стадії очікування на ударне збудження. 

 

 
  

Рис. Д.4 — Процес запису сигналограм 
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На рис. Д.5 зображений процес запису експериментальних даних у зошит. 

Для кожного записаного сигналу фіксувалися наступна інформація: 

 взаємна схема розташування датчиків і напрямку удару; 

 тип молотка; 

 тип датчика; 

 крок у часі; 

 переметри тригера початку запису сигналу; 

 ім’я файлу за змовчанням, що містить номер каналу, дату та час 

записаного сигналів. 

Співставлення даних, записаних у зошит, дозволяло потім ідентифікувати 

записані сигнали за факторами та присвоїти цих сигналам відповідні імена для 

забезпечення можливості подальшої обробки. 

 
 
 Рис. Д.5 — процес запису необхідної інформації у зошит 
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На рис. Д.6 зображений процес запису сигналограм, удар виконується 

молотком із фторопластовим наконечником. На оголовку палі видно датчики. 

Вимірювальна техніка налаштована на спрацьовування за імпульсом, тобто 

перебуває у стадії очікування на ударне збудження. 

 

 
 
Рис. Д.6 — Процес запису сигналограм, удар молотком із фторопластовим наконечником 
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На рис. Д.7 зображений процес запису сигналограм, удар виконується 

молотком зі сталевим наконечником. На оголовку палі видно датчики. 

Вимірювальна техніка налаштована на спрацьовування за імпульсом, тобто 

перебуває у стадії очікування на ударне збудження. 

 

 
 
Рис. Д.7 — Процес запису сигналограм, удар молотком зі сталевим наконечником 
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На рис. Д.8 зображений дефект, штучно створений у палі за допомогою 

приладу для відбору кернів. На фото видно також сам керн, відібраний з тіла 

палі. 

 

 
 

Рис. Д.8 — Штучно створений у палі дефект 
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На рис. Д.9 зображені датчики, розташовані на тілі палі в місці, де 

відбулося відрізання частини палі по площині дефекту. На фото видні деякі 

нерівності новоспеченого оголовку, які є допустимими, оскільки оголовок палі 

в натурних умовах не завжди має рівну поверхню. 

 

 
 
Рис Д.9 — датчики, розташовані на тілі палі в місці, де відбулося відрізання частини палі по 
площині дефекту 

 


