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Πρόλογος 

Αυτή η Ειδική Ερευνητική Εργασία αναπτύχθηκε και πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών "Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)" και αφορά 

την μελέτη της ανίχνευσης βλάβης που παρουσιάζουν τα σύνθετα υλικά που υπόκεινται 

σε κόπωση μέσω παθητικής θερμογραφίας.  

Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα της παγκόσμιας 

βιομηχανίας, στην αεροναυπηγική, στις μεταφορές, στα αθλητικά είδη και πιο πρόσφατα 

στις υποδομές. Αναλόγως των εφαρμογών αξιοποιούνται και αντίστοιχης ποιότητας 

σύνθετα υλικά διότι το κύριο μέλημα είναι η μείωση του συνολικού κόστους της 

κατασκευής. Η μείωση του κόστους, προφανώς, δεν έρχεται από τα ίδια τα υλικά, αφού 

είναι πιο ακριβά από τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούνται τώρα, αλλά από την 

αξιοποίηση τους σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Για τους λόγους αυτούς γίνεται όλο ένα και 

μεγαλύτερη χρήση των σύνθετων υλικών.  

Παρόλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα σύνθετα υλικά εμφανίζουν πολύ 

σοβαρά προβλήματα. Ένα κύριο πρόβλημα το οποίο αφορά την χρήση τους είναι ο 

προσδιορισμός της αντοχής τους όταν υποβάλλονται σε διάφορες καταπονήσεις. 

Παρατηρείται λοιπόν η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την μελέτη των σύνθετων 

υλικών και για το λόγο αυτό υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια στα οποία μελετώνται 

οι μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών. Όμως, πέραν των ενδογενών μηχανικών 

ιδιοτήτων που εμφανίζουν τα σύνθετα υλικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

χρίζουν μελέτης όπως για παράδειγμα η επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας κ.α. 

Τα σύνθετα υλικά που αξιοποιούνται είναι με ενίσχυση συνεχών ινών και με μήτρα 

από πολυμερές σε ψευδοϊσότροπη "quasi-isotropic" διαστρωμάτωση. Τα εκάστοτε 

δοκίμια υφίστανται εναλλασσόμενη φόρτιση μέχρις ότου εμφανίσουν αστοχία. Για την 

διαδικασία της κόπωσης ορίζονται πειραματικά οι τιμές της συχνότητας ταλάντωσης και 

της μέγιστης εφαρμοζόμενης τάσης. Όλα τα δοκίμια, κατά την διάρκεια της κόπωσης, 

υφίστανται μόνο τάσεις εφελκυσμού.  
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Η μελέτη της θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε μέσω παθητικής θερμογραφίας. Η 

παθητική θερμογραφία εξετάζει τα υλικά και τις δομές που σε φυσιολογικές συνθήκες 

παρουσιάζουν διαφορετική (συχνά υψηλότερη) θερμοκρασία από το περιβάλλον. Η 

παθητική θερμογραφία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε πλήθος εφαρμογών της 

βιομηχανίας, της προληπτικής συντήρησης, ιατρικής, δασικής πυρανίχνευσης, γεωργίας, 

βιολογίας, ανίχνευσης αερίων. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές, εντοπίζονται ασυνήθιστες 

θερμοκρασίες σε σχέση με το περιβάλλον και υποδεικνύουν σημεία που πιθανόν χρήζουν 

προσοχής.  

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση μίας πειραματικής διάταξης που είναι σε θέση 

να προκαλεί καταπόνηση στα σύνθετα υλικά και με τη βοήθεια υπέρυθρης κάμερας 

κατέστη δυνατή η απόκτηση θερμικών εικόνων των σύνθετων υλικών κατά την διάρκεια 

της καταπόνησης τους. Οι εικόνες αυτές αναπαριστούν την χωρική κατανομή της 

θερμοκρασίας του δείγματος και όχι μόνο της επιφάνειας. Οι θερμικές εικόνες 

υπέστησαν ειδική επεξεργασία για την εξαγωγή χαρακτηριστικών με σκοπό να 

οδηγήσουν σε συμπεράσματα ικανά να ερμηνεύουν την συμπεριφορά της θερμοκρασίας.   

Τελικά, μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας των σύνθετων 

υλικών υφιστάμενα κόπωση έγινε προσπάθεια για την πρόβλεψη και ανίχνευση αστοχιών 

σε αυτά τα υλικά.  
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Abstract   

This M.Sc project performed for the M.Sc Program "Electronics and 

Communications (Radioelectrology)" offered by the Department of Physics, University 

of Patras and deals with the study of temperature behavior on composite materials under 

fatigue loading through passive thermography. 

Composite materials are used in a wide range of global industry, such as aeronautics, 

transportation, and more recently in infrastructure. Composites with different quality are 

utilized because the main concern is to reduce the total cost of construction. Cost 

reduction is obviously not coming from the raw materials, as they are more expensive 

than those used now, but by exploiting them in a long-standing plan. The technological 

evolution and market requirements have led to an increasing demand of composite 

materials.  

Despite the advantages of composite materials they exhibit very serious problems. A 

fundamental problem concerning the engineering uses of composite materials is the 

determination of their resistance to combined states of cyclic stress (fatigue loading). 

Therefore, composite materials are needed to be studied and for this reason there are 

specialized laboratories studying their mechanical properties. Beyond the intrinsic 

mechanical properties of composites materials there are also other factors that need to be 

studied, for example the effect of temperature, humidity etc. 

In this project the behavior of the temperature of composites in fatigue loading is 

studied. The composite materials that are utilized are fiber reinforced plastics (FPR) in 

"quasi-isotropic" lay-up. Each sample is going under tensile constant stress cycling until 

experiencing failure. For the process of fatigue loading, experimental values of the 

oscillation frequency and the maximum applied stress are defined.  

The study of the temperature of composite materials was held by passive 

thermography. Passive thermography tests materials and structures which are naturally at 

different (often higher) temperature than ambient temperature. Important applications of 

passive thermography are in production, predictive maintenance, medicine, fire forest 

detection, building thermal efficiency survey programs, road traffic monitoring, 
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agriculture and biology, medicine, detection of gas (by mean of absorbing tracer gas) and 

in nondestructive testing (NDT). In all these applications, abnormal temperature profiles 

indicate a potential problem that needs to be taken care of. 

In this project an experimental setup was developed which is capable of a) causing 

specific fatigue loading to the samples and b) obtaining thermal images of them during 

their fatigue loading. These images represent the spatial distribution of the sample 

temperature, not just the temperature of their surface. Also, these thermal images were 

specially processed for feature extraction in order to lead to conclusions capable of 

interpreting the behavior of temperature. 

Eventually, an effort was made to anticipate and discover failures in composites 

through the study of the behavior of the temperature that they develop.  
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Κεφάλαιο Ι.  Εισαγωγή 

 

Η εργασία αυτή αφορά την μελέτη της ανίχνευσης βλάβης που παρουσιάζουν τα 

σύνθετα υλικά που υπόκεινται σε κόπωση μέσω παθητικής θερμογραφίας. Για τον σκοπό 

αυτό έγινε χρήση μίας πειραματικής διάταξης που είναι σε θέση να προκαλεί 

καταπόνηση στα σύνθετα υλικά και με τη βοήθεια υπέρυθρης κάμερας κατέστη δυνατή η 

απόκτηση θερμικών εικόνων των σύνθετων υλικών κατά την διάρκεια της καταπόνησης 

τους. Οι θερμικές εικόνες υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων κατάλληλων για την ανάλυση των σύνθετων υλικών. 

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο ΙΙ γίνεται μία εισαγωγή στα σύνθετα υλικά. Αναλύεται τι 

ορίζεται ως σύνθετο υλικό, ποια είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν κ.α. Εισάγεται η 

κόπωση των σύνθετων υλικών, μία έννοια που είναι απαραίτητη για την θεωρητική 

υποστήριξη των πειραμάτων. Τέλος, αναπτύσσονται κάποια από τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα τους και η θέση που κατέχουν στην σημερινή βιομηχανία.  

Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ γίνεται μία εισαγωγή στον τομέα της Ψηφιακής Επεξεργασίας 

Εικόνας (ΨΕΕ). Περιλαμβάνει βασικά μέρη θεωρίας όπως για παράδειγμα τι είναι μία 

ψηφιακή εικόνα, ποιοι είναι οι μηχανισμοί επεξεργασίας μίας εικόνας κ.α. Στην συνέχεια 

επικεντρώνεται σε δύο μέρη α) στην θεωρία της ανισοτροπικής διάχυσης και β) στην 

μαθηματική μορφολογία. Δηλαδή, στις δύο θεωρίες που εφαρμόστηκαν για την 

επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, τις θερμικές εικόνες.  

Στο Κεφάλαιο IV γίνεται μία εισαγωγή στην υπέρυθρη θερμογραφία. Με βάση την 

θερμογραφία καθίσταται δυνατή η απόκτηση των θερμικών εικόνων που τελικά θα 

επεξεργαστούν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  

Στο Κεφάλαιο V παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο ΙV ακολουθεί η ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων και τα 

συμπεράσματα στα οποία οδηγεί η ανάλυση αυτή.  
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Κεφάλαιο ΙΙ.  Σύνθετα Υλικά 

 

2.1  Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά 

Ένα σύνθετο υλικό [2-1] μπορεί να οριστεί ως ο συνδυασμός δύο ή και 

περισσότερων υλικών. Ο συνδυασμός δημιουργείται έτσι ώστε οι ιδιότητες του σύνθετου 

υλικού να υπερτερούν από αυτές που παρουσιάζουν τα υλικά από μόνα τους. Σε 

αντίθεση με τα μεταλλικά κράματα, κάθε ένα από τα υλικά διατηρεί τις χημικές, φυσικές 

και μηχανικές του ιδιότητες. Τα δύο συστατικά από τα οποία απαρτίζεται ένα σύνθετο 

υλικό είναι η ενίσχυση και η μήτρα. Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η μεγάλη αντοχή 

και η δυσκαμψία σε συνδυασμό με τη χαμηλή πυκνότητα που παρουσιάζουν, συγκριτικά 

με συμπαγή υλικά. Έτσι, ως αποτέλεσμα, καθίσταται δυνατή η μείωση του συνολικού 

βάρους της εκάστοτε τελικής κατασκευής. 

Κατά την φάση της ενίσχυσης δημιουργείται η μεγάλη αντοχή και η δυσκαμψία στα 

σύνθετα υλικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενίσχυση είναι πιο σκληρή, δυνατή και 

δύσκαμπτη από την μήτρα. Συνήθως αποτελείται από ίνες ή σωματίδια. Τα σύνθετα 

υλικά με ενίσχυση σωματιδίων έχουν διαστάσεις οι οποίες είναι σχεδόν ίσες προς όλες 

τις διευθύνσεις. Επίσης, μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, κανονικό ή 

όχι. Τα σύνθετα υλικά με ενίσχυση σωματιδίων τείνουν να είναι αρκετά πιο αδύναμα και 

λιγότερο δύσκαμπτα από τα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από συνεχείς ίνες. 

Περιέχουν συνήθως λιγότερη ενίσχυση, έως 40 με 50 τοις εκατό του συνολικού τους 

όγκου. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την 

επεξεργασία τους και λόγω του ότι είναι εύθραυστα.  

Η ίνα έχει μήκος το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από την διάμετρο της. Ο λόγος του 

μήκους προς την διάμετρο (l/d) της ίνας είναι γνωστός ως "aspect ratio" και μπορεί να 

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Οι συνεχείς ίνες παρουσιάζουν μεγάλο "aspect ratio" σε 

αντίθεση με τις μη συνεχείς ίνες και συνήθως έχουν προκαθορισμένο προσανατολισμό. 

Τα σύνθετα υλικά συνεχών ινών συχνά δημιουργούνται στοιβάζοντας ξεχωριστά φύλα 

συνεχών ινών, τοποθετώντας τα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. Κατά την 

διαδικασία αυτή τα σύνθετα υλικά αποκτούν τις επιθυμητές ιδιότητες τους. Μπορούν να 
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περιέχουν ενίσχυση έως και 60 με 70 τοις εκατό του συνολικού τους όγκου. Στο Σχήμα 

2.1 παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα για τα είδη της ενίσχυσης. 

 

 

Σχήμα 2.1 Είδη ενίσχυσης. 

 

Οι ίνες προσδίνουν υψηλή αντοχή στα σύνθετα υλικά, λόγω της μικρής διαμέτρου 

που έχουν. Διότι εμπεριέχουν πολύ λιγότερες ατέλειες, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται 

επιφανειακά, συγκριτικά με συμπαγή υλικά. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο πιο 

μικρή είναι η διάμετρος της ίνας τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντοχή που παρουσιάζει. 

Επιπροσθέτως, οι ίνες με μικρή διάμετρο και μεγάλη αντοχή είναι πολύ ευμετάβλητες  

και έτσι είναι πιο επιδεκτικές στις διαδικασίες παραγωγής, όπως η ύφανση.  

Το συνεχές μέρος του σύνθετου υλικού είναι η μήτρα, η οποία μπορεί να είναι από  

πολυμερές, μέταλλο ή κεραμικό υλικό. Τα πολυμερή υλικά παρουσιάζουν μικρή αντοχή 
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και δυσκαμψία. Τα μεταλλικά υλικά παρουσιάζουν μέση αντοχή και δυσκαμψία αλλά 

εμφανίζουν μεγάλη ολκιμότητα. Η μήτρα εκτελεί διάφορες κρίσιμες λειτουργίες, όπως η 

διατήρηση του προσανατολισμού των ινών και των μεταξύ τους αποστάσεων. Επίσης 

προστατεύει τις ίνες από την τριβή και το περιβάλλον.  

Όταν η μήτρα κατασκευάζεται από πολυμερή ή μεταλλικά υλικά οι δεσμοί που 

σχηματίζονται μεταξύ της μήτρας και των ινών είναι αρκετά ισχυροί. Αντίθετα, όταν η 

μήτρα κατασκευάζεται από κεραμικά υλικά στόχος είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας 

του σύνθετου υλικού και όχι η αντοχή και η δυσκαμψία. Επομένως, είναι επιθυμητός 

ένας μη ισχυρός διεπιφανειακός δεσμός. Οι τελικές ιδιότητες του σύνθετου υλικού 

καθορίζονται από την μορφή και την ποσότητα της ενίσχυσης. Βέβαια, υπάρχει και ένα 

μέγιστο όριο στον αριθμό των ινών που μπορεί να αντέξει μία μήτρα το οποίο ανέρχεται 

περίπου στο 70 τοις εκατό του συνολικού όγκου του σύνθετου υλικού.  

 

2.2  Ισότροπα, Ανισότροπα και Ορθότροπα Υλικά 

Τα υλικά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, στα ισότροπα και στα 

ανισότροπα υλικά. Στα ισότροπα υλικά, κάθε σημείο του σώματος του υλικού εμφανίζει 

τις ίδιες ιδιότητες προς όλες τις διευθύνσεις. Αντιθέτως, στα ανισότροπα υλικά υπάρχει 

έστω και ένα σημείο στο σώμα του υλικού το οποίο δεν εμφανίζει τις ίδιες ιδιότητες προς 

όλες τις διευθύνσεις [2-1].  

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται ένα στοιχειώδες μέρος ισότροπου 

υλικού. Το πλακίδιο αποτελείται από τρία φύλλα συμπαγούς υλικού στοιβαγμένα σε 

διαφορετικές διευθύνσεις. Εάν υποστεί τάση η οποία εφαρμόζεται κατά τις διευθύνσεις 

0
ο
, 45

ο
 και 90

ο
 τότε το μέτρο της ελαστικότητας (Ε) παραμένει το ίδιο προς όλες τις 

διευθύνσεις (E0° = E45° = E90°). Ενώ στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται ένα στοιχειώδες μέρος 

ανισότροπου υλικού το οποίο υφίσταται τάση κατά τις ίδιες διευθύνσεις. Εδώ είναι 

προφανές ότι τα μέτρα της ελαστικότητας δεν είναι ίσα προς όλες τις διευθύνσεις (E0°  ≠ 

E45°≠E90°).  
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Σχήμα 2.2 Στοιχειώδες μέρος ισότροπου υλικού υφιστάμενο τάση. 

 

Σχήμα 2.3 Στοιχειώδες μέρος ανισότροπου υλικού υφιστάμενο τάση. 
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Παρόλο που και για τα δύο προηγούμενα παραδείγματα αξιοποιήθηκε το μέτρο της 

ελαστικότητας ως παράμετρος, την ίδια εξάρτηση ως προς την διεύθυνση της εφαρμογής 

της τάσης παρουσιάζουν και άλλες ιδιότητες του υλικού. Επιπροσθέτως, συμπαγή υλικά, 

όπως για παράδειγμα τα μέταλλα και τα πολυμερή, συνήθως αντιμετωπίζονται ως 

ισότροπα υλικά, ενώ αντίθετα τα σύνθετα υλικά αντιμετωπίζονται ως ανισότροπα υλικά. 

Βέβαια, και τα μέταλλα μπορούν να γίνουν ανισότροπα υλικά αν έχουν υποστεί εδική 

επεξεργασία κατά την κατασκευή τους. 

Το σύστημα συντεταγμένων στο οποίο ορίζεται το σύνθετο υλικό με ενίσχυση 

συνεχών ινών αποτελείται από τρεις άξονες οι οποίοι επισημαίνονται ως 1, 2 και 3. Ο 

άξονας 1 είναι παράλληλος στην διεύθυνση των ινών (διεύθυνση 0
ο
), ο άξονας 2 είναι 

κάθετος προς την διεύθυνση των ινών και βρίσκεται εντός του πλακιδίου (διεύθυνση  

90
ο
) και ο άξονας 3 είναι κάθετος ως προς το επίπεδο που σχηματίζουν οι άξονες 1 και 2. 

Αυτό το σύστημα συντεταγμένων αναφέρεται ως "principal material coordinate system". 

Η διαφορά με ένα απόλυτο σύστημα συντεταγμένων, κατά το οποίο ο άξονας x 

(διεύθυνση 0
ο
) ορίζεται αυστηρά στο χώρο,  βρίσκεται στο γεγονός ότι ο άξονας 1 θα 

είναι πάντα παράλληλος ως προς την διεύθυνση των ινών και θα σχηματίζει θετική γωνία 

θ με τον άξονα x. Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται το σύστημα συντεταγμένων του 

σύνθετου υλικού με ενίσχυση συνεχών ινών. 

 

 

Σχήμα 2.4 Ορισμός συστήματος συντεταγμένων σύνθετου υλικού με ενίσχυση συνεχών ινών. 
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 Εάν στο πλακίδιο εφαρμοστεί τάση κατά την διεύθυνση του άξονα 1 τότε το μέτρο 

της ελαστικότητας Ε11 προσεγγίζει αυτό των ινών. Εάν η τάση εφαρμοστεί κατά την 

διεύθυνση του άξονα 2, δηλαδή κάθετη στην διεύθυνση των ινών, τότε το μέτρο της 

ελαστικότητας Ε22 προσεγγίζει αυτό της μήτρας και είναι προφανές ότι Ε11 >> Ε22. Αφού 

λοιπόν το E μεταβάλλεται με την διεύθυνση το σύνθετο υλικό με ενίσχυση συνεχών ινών 

αποδεικνύεται ότι είναι ανισότροπο υλικό.  

Τα σύνθετα υλικά είναι μία υποκατηγορία των ανισότροπων υλικών τα οποία είναι 

γνωστά ως ορθότροπα υλικά. Τα ορθότροπα υλικά εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες σε 

τρεις διευθύνσεις που είναι κάθετες μεταξύ τους και αντίστοιχα έχουν τρεις άξονες 

συμμετρίας. Όταν εφαρμοστεί φορτίο παράλληλα σε κάποιον από τους άξονες 

συμμετρίας η παραμόρφωση που προκαλείται είναι κανονική, ενώ δεν ισχύει το ίδιο όταν 

η τάση εφαρμοστεί σε διαφορετική διεύθυνση. Επομένως, οι ορθότροπες μηχανικές 

ιδιότητες είναι συνάρτηση της διεύθυνσης. 

 

 

Σχήμα 2.5 Παραμόρφωση υπό τάση εφελκυσμού.
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Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται ένα πλακίδιο το οποίο φέρει ένα φύλλο συνεχών ινών 

που είναι προσανατολισμένο α) κατά την διεύθυνση 45
ο
 και β) κατά την διεύθυνση 0

ο
 σε 

σχέση με τον άξονα x και επικεντρώνεται σε ένα στοιχειώδες τετράγωνο. Κατά την 

πρώτη περίπτωση, οι ίνες είναι παράλληλες προς την διαγώνιο AD και κάθετες προς την 

BC, επομένως η δυσκαμψία θα είναι ισχυρότερη κατά μήκος της AD. Όταν εφαρμοστεί 

τάση εφελκυσμού κατά τον άξονα x (διαμήκης τάση εφελκυσμού) το στοιχειώδες 

τετράγωνο παραμορφώνεται. Επειδή η δυσκαμψία είναι ισχυρότερη κατά μήκος της 

διαγωνίου AD το μήκος της δεν αυξάνεται τόσο όσο της BC και το αποτέλεσμα της 

παραμόρφωσης είναι ένα παραλληλόγραμμο.  Αντίθετα, κατά την δεύτερη περίπτωση το 

τετράγωνο επιμηκύνεται κατά τον άξονα x και συστέλλεται κατά τον άξονα y επομένως 

παραμορφώνεται σε ορθογώνιο. 

 

2.3  Διαστρωμάτωση Σύνθετων Υλικών 

Τα σύνθετα υλικά με ενίσχυση συνεχών ιών, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελούνται 

από πολλά φύλλα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Ειδικότερα, η διαστρωμάτωση 

του πλακιδίου που φέρει ένα φύλλο συνεχών ινών ή που αποτελείται από πολλά φύλλα 

στοιβαγμένα με το ίδιο προσανατολισμό καλείται "lamina". Όταν τα φύλλα είναι 

στοιβαγμένα σε διαφορετικές διευθύνσεις καλείται "laminate" [2-1]. Τα σύνθετα υλικά 

συνεχών ινών είναι συνήθως της μορφής "laminate" και η διαστρωμάτωση των φύλλων 

υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η αντοχή κατά τον κύριο άξονα στον 

οποίο εφαρμόζεται η τάση. Στο Σχήμα 2.6 παρουσιάζεται η διαστρωμάτωση της μορφής 

"lamina" και "laminate".  

Κατά την εφαρμογή διαμήκους τάσης εφελκυσμού ή θλίψης το φορτίο μεταφέρεται 

διαμέσου των ινών ενώ αντίθετα η μήτρα είναι υπεύθυνη για την μεταφορά του φορτίου 

ανάμεσα στα φύλλα των ινών. Επίσης η μήτρα κατά τον εφελκυσμό διανέμει το φορτίο 

στις ίνες και κατά την θλίψη τις αποτρέπει από το να κάμπτονται.  
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Σχήμα 2.6 Αριστερά διαστρωμάτωση τύπου "lamina" και δεξιά  διαστρωμάτωση τύπου "laminate". 

 

Επειδή ο προσανατολισμός των ινών έχει άμεση επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες 

του υλικού, λογικό είναι τα περισσότερα φύλλα να προσανατολίζονται κατά την 

διεύθυνση της εφαρμοζόμενης τάσης. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί για ορισμένες 

περιπτώσεις, είναι όμως επιθυμητό να ισορροπείται το φορτίο σε διάφορες διευθύνσεις. 

Μία πλήρως ισορροπημένη διαστρωμάτωση είναι αυτή που παρουσιάζεται στο δεξιό 

μέρος του Σχήματος 2.6 και ονομάζεται "quasi-isotropic laminate". Στο Σχήμα 2.7 

παρουσιάζεται μία μικροφωτογραφία της διατομής μεταξύ φύλλων διαφορετικών 

διευθύνσεων και της μήτρας.  
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Σχήμα 2.7 Μικροφωτογραφία της διατομής μεταξύ φύλλων και μήτρας. 

 

2.4  Κόπωση 

Στην πράξη οι περισσότερες μηχανολογικές κατασκευές δεν υφίστανται την 

επίδραση ενός χρονικά σταθερού φορτίου. Τις περισσότερες φορές ο τύπος και η τιμή 

του φορτίου μεταβάλλονται με το χρόνο. Έτσι, πολλά από τα σύνθετα υλικά υπόκεινται 

σε χρονικά μεταβαλλόμενα φορτία ή τάσεις στις διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, στις 

οποίες συμμετέχουν ως λειτουργικά εξαρτήματα. Αυτές οι τάσεις, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, καταπονούν το υλικό σε εφελκυσμό και σε θλίψη και η μέγιστη τιμή της 

τάσης δεν ξεπερνά ένα ανώτατο όριο. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές μηχανικές 

καταπονήσεις, που αναπτύσσονται σε υλικά, πολύ συχνά οδηγούν, μετά από κάποιες 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε αστοχίες που είναι γνωστές ως αστοχίες λόγω 

κόπωσης. Ως αστοχία του υλικού μπορεί να ορισθεί η απώλεια επαρκούς αντοχής ή/και 

δυσκαμψίας που προκαλείται από εμφάνιση ρωγμών ή από πλήρη θραύση του υλικού 

(θραύση από κόπωση). Η κόπωση μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία των προοδευτικών 
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τοπικών μόνιμων δομικών μεταβολών που συμβαίνουν στα υλικά που υποβάλλονται σε 

συνθήκες μεταβαλλόμενων τάσεων και παραμορφώσεων σε ένα ή περισσότερα σημεία 

και  που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία του υλικού, μετά από ένα επαρκή αριθμό 

μεταβολών του φορτίου [2-2].  

Ένα κύριο πρόβλημα το οποίο αφορά την χρήση των σύνθετων υλικών με ενίσχυση 

συνεχών ινών με μήτρα από πολυμερές (fiber reinforced plastics - FRP) είναι ο 

προσδιορισμός της αντοχής και της δυσκαμψίας τους όταν υποβάλλονται σε τέτοιου 

είδους σύνθετες περιοδικές καταπονήσεις [2-3, 2-4]. Για παράδειγμα, ο επικρατέστερος 

μηχανισμός αστοχίας στα συμπαγή υλικά, όπως τα μέταλλα, είναι η εμφάνιση μίας 

ρωγμής και η διάδοση της σε όλο το μήκος του υλικού. Ενώ αντίθετα, τα σύνθετα υλικά 

παρουσιάζουν πολύπλοκους μηχανισμούς αστοχιών λόγω των ανισοτροπικών 

χαρακτηριστικών που εμφανίζουν [2-3, 2-5]. Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται ένα τυπικό 

διάγραμμα σύγκρισης της προκαλούμενης βλάβης από κόπωση ανάμεσα στα σύνθετα 

υλικά και στα μέταλλα.  

 

 

Σχήμα 2.8 Τυπική καμπύλη της προκαλούμενης βλάβης από κόπωση στα σύνθετα υλικά και στα μέταλλα. 
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Για τον προσδιορισμό της κόπωσης των σύνθετων υλικών ακολουθούνται δύο 

προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη προσέγγιση το πλακίδιο, πλέον δοκίμιο, υφίσταται 

εναλλασσόμενη τάση μέχρις ότου χαθεί η αντοχή του και κατά την δεύτερη περίπτωση 

υφίσταται περιοδική ταλάντωση σταθερού πλάτους μέχρις ότου χαθεί η δυσκαμψία του. 

Με βάση τις προσεγγίσεις αυτές έχουν μελετηθεί πολλές παράμετροι όπως η επίδραση 

της θερμότητας, της συχνότητας, της υγρασίας κ.α. Επίσης, τα αποτελέσματα δεν είναι 

ξεκάθαρα ως προς τις επιπτώσεις αυτών των παραμέτρων εξαιτίας των διακυμάνσεων 

που παρουσιάζουν τα σύνθετα υλικά. Ο προσανατολισμός των ινών, η αλληλουχία της 

διαστρωμάτωσης των φύλλων των ινών κ.α. κάνουν κάθε σύνθετο υλικό να 

συμπεριφέρεται διαφορετικά.  

Η μείωση της δυσκαμψίας είναι ένα αποδεκτό κριτήριο αστοχίας για πολλά 

εξαρτήματα τα οποία ενσωματώνονται στα σύνθετα υλικά [2-5]. Στο Σχήμα 2.9 

παρουσιάζεται μια τυπική καμπύλη για την απώλεια της δυσκαμψίας τόσο στα σύνθετα 

υλικά όσο και στα μέταλλα συναρτήσει περιόδων ταλάντωσης σε λογαριθμική κλίμακα. 

Η μεταβολή της δυσκαμψίας είναι μία ακριβής διαδικασία και είναι ένας εύκολα 

ερμηνεύσιμος παράγοντας της βλάβης που έχει προκληθεί στο υλικό [2-3, 2-6].  

 

Σχήμα 2.9 Τυπική καμπύλη για την απώλεια της δυσκαμψίας στα σύνθετα υλικά και στα μέταλλα. 
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Επίσης, κατά την περίπτωση της κόπωσης υπό σταθερό εύρος τάσης, ο ρυθμός 

αποικοδόμησης του σύνθετου υλικού σχετίζεται με τις τάσεις που αναπτύσσονται μέσα 

στο δοκίμιο. Άρα, έχει άμεση σχέση με την μικροσκοπική αποικοδόμηση των 

συνοστωσών των σύνθετων υλικών. Για την μελέτη της συμπεριφοράς τη δυσκαμψίας, 

αρχικά, απαιτείται ένα μεγάλο φορτίο με σκοπό να προκαλέσει την αρχική φθορά στο 

δοκίμιο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει μία μεγάλη αρχική τιμή για την εφαρμοζόμενη τάση. 

Καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της κόπωσης η τιμή της τάσης μειώνεται και έτσι 

μειώνεται και το φορτίο. Επομένως, καθώς και η τάση μέσα στο δοκίμιο μειώνεται, 

μειώνεται και η προκαλούμενη φθορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία αρχικά δραματική 

μείωση της δυσκαμψίας και στη συνέχεια μία πιο ήπια μείωση της.  

Για παράδειγμα, σε ένα σύνθετο υλικό με ενίσχυση συνεχών ινών του οποίου η 

διαστρωμάτωση είναι μονής κατεύθυνσης, συνήθως οι ρωγμές εμφανίζονται κατά 

μήκους του άξονα 1. Επίσης, οι ρωγμές μπορούν να εμφανιστούν και κατά μήκους του 

άξονα 2 αλλά αυτό συνήθως υποδεικνύει σπάσιμο της ίνας και καταστροφή της μήτρας. 

Η συσσώρευση των ρωγμών εγκάρσια των ινών οδηγούν σε μείωση της δυνατότητας 

μεταφοράς φορτίου από το σύνθετο υλικό, κάτι που τελικά, μπορεί να οδηγήσει σε μία 

ακανόνιστη καταστροφή του. Έτσι λοιπόν, εδώ φαίνεται καθαρά η διαφοροποίηση των 

μηχανισμών των αστοχιών ανάμεσα σε ένα μέταλλο και σε ένα σύνθετο υλικό. Στο 

Σχήμα 2.10 παρουσιάζονται τρόποι καταστροφής του σύνθετου υλικού [2-3, 2-7]. Η 

περιοχή Ι αντιστοιχεί σε ίνα ενώ η περιοχή ΙΙ αντιστοιχεί σε μήτρα.  

 

 

Σχήμα 2.10 Τρόποι καταστροφής του σύνθετου υλικού. 
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Η περίπτωση α προκύπτει όταν υπάρχει σκληρή μήτρα επομένως η ρωγμή είναι 

αναγκασμένη να διαδοθεί διαμέσου της ίνας. Αυτή είναι η πιο επιθυμητή από τις 

τέσσερις περιπτώσεις διότι αξιοποιείται πλήρως η αντοχή της ίνας. Η περίπτωση β 

συμβαίνει όταν ο δεσμός μεταξύ της ίνας και της μήτρας δεν είναι και τόσο ισχυρός. Εδώ 

το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό διότι το δοκίμιο συμπεριφέρεται ως μία δέσμη ινών 

και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως η αρχική αντοχή των ινών. Στην περίπτωση γ η 

μήτρα δεν είναι τόσο ισχυρή και η διάδοση της ρωγμής μιμείται αυτήν ενός συμπαγούς 

υλικού. Τέλος, η περίπτωση δ συμβαίνει όταν υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ της 

μήτρας και της ίνας με την μήτρα να είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή παρουσιάζει μεγάλη 

σκληρότητα. Κατά την περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε 

να σχηματιστεί μία ρωγμή σε γειτονική ίνα χωρίς την καταστροφή της μήτρας που 

βρίσκεται στο ενδιάμεσο.  

Επίσης, ένας ακόμα μηχανισμός αστοχίας είναι ο διαχωρισμός των φύλλων που 

φέρουν τις ίνες [2-3]. Μεταξύ των φύλλων αναπτύσσονται διεπιφανειακές τάσεις που 

συνήθως προκαλούνται από κακή διαστρωμάτωση ή κατασκευή του δοκιμίου και 

εμφανίζονται στις δομικές ασυνέχειες του υλικού. Αυτές οι τάσεις είναι υπεύθυνες για 

την εμφάνιση και διάδοση της ρωγμής μεταξύ των φύλλων και τελικά οδηγούν σε πλήρη 

διαχωρισμό τους. Επίσης το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν το σύνθετο υλικό  δεν 

είναι τέλεια κομμένο και στα άκρα του οι ίνες έχουν αποκολληθεί από την μήτρα. Στο 

Σχήμα 2.11 παρουσιάζονται αυτού του είδους οι δομικές ασυνέχειες και η μορφή των 

διεπιφανειακών τάσεων που αναπτύσσονται.  

Τέτοιες μικροσκοπικές ρωγμές μπορούν να εμφανιστούν στο δοκίμιο ανά πάσα 

στιγμή και να διαδοθούν πολύ γρήγορα σε όλο το μήκος του. Βέβαια, στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι και πολλές ρωγμές να έχουν σχηματιστεί στη μήτρα ή/και 

στις ίνες, το σύνθετο υλικό μπορεί να διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχικής του 

αντοχής. Η επιτυχία του σύνθετου υλικού να διατηρεί την αντοχή του έγκειται στο 

γεγονός ότι κάθε ίνα είναι ένα μέλος στην ολική μεταφορά φορτίου. Έτσι, όταν σπάσει 

μία ίνα ανακατανέμεται το φορτίο που μετέφερε στις υπόλοιπες ίνες. 
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Σχήμα 2.11 Δομικές ασυνέχειες στο σύνθετο υλικό. 

 

Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τέσσερις βασικοί μηχανισμοί αστοχιών κατά την κόπωση α) 

σπάσιμο των ινών (fiber breakage) β) καταστροφή των διεπιφανειακών δεσμών 

(interfacial debonding), γ) σπάσιμο της μήτρας (matrix cracking), και δ) διαχωρισμός 

των φύλλων των ινών (delamination). 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να περιγράψουν την 

κόπωση, όπως αυτή έχει αναφερθεί. Όμως, επειδή δεν υπάρχει κάποιο αναλυτικό 

μοντέλο το οποίο να εξηγεί πλήρως όλους του μηχανισμούς αστοχιών, ακολουθούνται 

στατιστικές προσεγγίσεις. Η κατανομή Weibull έχει αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την περιγραφή της αντοχής και της κόπωσης [2-3, 2-8]. Η κατανομή Weibull βασίζεται 

σε τρεις παραμέτρους, την κλίμακα, το σχήμα και την περιοχή. Για τον υπολογισμό 

αυτών των παραμέτρων ακολουθούνται τρεις μέθοδοι: η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας, η μέθοδος υπολογισμού στατιστικών ροπών και η μέθοδος 

κανονικοποίησης των παραμέτρων. Πειραματικά φαίνεται ότι η τελευταία μέθοδος 

προσφέρει πιο ακριβή αποτελέσματα. 

Υπάρχουν, βέβαια, πολλές ακόμα θεωρίες για την περιγραφή της κόπωσης των 

σύνθετων υλικών, όπως για παράδειγμα ο νόμος της δύναμης, η χρήση αλγεβρικών και 

γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης κ.α. Όμως, τα σύνθετα υλικά 
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προορίζονται για ποικίλες εφαρμογές και η θεωρία δεν μπορεί να καλύψει όλες τις 

δυνατές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν τα θεωρητικά αποτελέσματα θα πρέπει, αρχικά, να 

θεωρούνται ως ενδείξεις και να αναμένουν την πειραματική επιβεβαίωση. Βέβαια, παρ' 

όλη την έλλειψη ολοκληρωμένης γνώσης επί του θέματος, εμπειρικά δεδομένα 

υποδεικνύουν  ότι τα σύνθετα υλικά έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα μέταλλα κατά την 

διαδικασία της κόπωσης.  

 

2.5  Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Σύνθετων Υλικών 

Τα πλεονεκτήματα των σύνθετων υλικών είναι πολλά όπως για παράδειγμα το μικρό 

βάρους τους, της αυξημένης αντοχής και δυσκαμψίας τους, της υψηλότερης αντίστασης 

στη διάβρωση που παρουσιάζουν, της ικανότητας τους να συνδυάζονται με ποικίλους 

τρόπους κ.α. Τα σύνθετα υλικά έχουν γενικά καλύτερη συμπεριφορά από τα μέταλλα και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση στην κόπωση. Στο Σχήμα 2.12 παρουσιάζεται μία 

σύγκριση της συνολικής απόδοσης της δομής μεταξύ των σύνθετων υλικών και των 

μετάλλων.  

 

 

Σχήμα 2.12 Συνολική απόδοση της δομής των σύνθετων υλικών και των μετάλλων.
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Αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα σύνθετα υλικά δεν παρουσιάζουν σημαντικά 

μειονεκτήματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι το υψηλό κόστος των εξαρτημάτων και το 

κόστος της συναρμολόγησης τους, η επίδραση της θερμοκρασίας και της υγρασίας και η 

πολύ μικρή αντοχή που παρουσιάζουν αν δεν προσανατολιστούν σωστά κ.α. Η 

ευαισθησία τους σε φθορά προκαλούμενη από κρούση, ο διαχωρισμός των φύλλων που 

πραγματοποιείται εύκολα και η δυσκολία της επισκευής τους είναι επίσης πολύ 

σημαντικά μειονεκτήματα.  

Ο ρόλος της θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντικός στα σύνθετα υλικά, διότι 

επεμβαίνει στις μηχανικές ιδιότητες που παρουσιάζουν [2-1]. Συνήθως, οι ιδιότητες που 

αφορούν τη μήτρα φθίνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αντίθετα οι ανάλογες 

ιδιότητες που αφορούν τις ίνες επηρεάζονται από τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά 

συγκριτικά δεν είναι τόσο σοβαρές όσο αυτές της μήτρας. Έτσι λοιπόν, μία πολύ 

σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό των σύνθετων υλικών που προορίζονται για 

εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες είναι η θερμοκρασία μετάπτωσης της μήτρας "cured 

glass transition temperature - Tg". Η θερμοκρασία αυτή είναι μία οριακή θερμοκρασία 

κατά την οποία η πολυμερής μήτρα μεταβαίνει από μία άκαμπτη, υαλώδη κατάσταση σε 

μία μετριότερης σκληρότητας κατάσταση. Ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση η μήτρα 

είναι σχετικά άθικτη αλλά οι διασταυρώσεις μεταξύ της μήτρας και των ινών δεν είναι 

κλειδωμένες στην αρχική τους θέση. Επομένως, η Tg ορίζει το μέγιστο όριο της 

θερμοκρασίας που μπορεί να αντέξει το δοκίμιο.  

Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι ανεβασμένα επίπεδα της θερμοκρασίας προκαλούν 

αύξηση του ρυθμού απορρόφησης της υγρασίας και κάνουν την μήτρα να διογκώνεται. 

Κατά την διόγκωση της απελευθερώνεται ενέργεια η οποία κάνει την μήτρα να 

κάμπτεται λόγω των προκαλούμενων πιέσεων που ασκούνται και έτσι δημιουργούνται 

δομικές ασυνέχειες μέσα στο υλικό.  Όταν οι πιέσεις αυτές γίνουν αρκετά μεγάλες, ώστε 

να ξεπεράσουν τις διεπιφανειακές τάσεις που ασκούνται κατά την εφαρμογή διαμήκους 

τάσης εφελκυσμού, τότε τα φύλλα των ινών αποκολλώνται. Κατά αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των φύλλων (delamination). Έτσι λοιπόν, φαίνεται εδώ 

πως και η επίδραση της υγρασίας προκαλεί αυτού του τύπου την αστοχία, 

δημιουργώντας δομικές ασυνέχειες στο εσωτερικό του σύνθετου υλικού.  
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Τα σύνθετα υλικά είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτού του είδους την αστοχία. Διότι οι 

φθορές μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια της κατασκευής τους, κατά την διάρκεια 

της συναρμολόγησης τους ή/και κατά την διάρκεια της εφαρμογής τους, οδηγώντας έτσι 

στον διαχωρισμό των φύλλων. Κατά την διάρκεια της κατασκευής τους μπορούν να 

αφεθούν κατά λάθος ίχνη από χαρτί ανάμεσα στα φύλλα, υπεύθυνο για την 

διαστρωμάτωση αυτών. Κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης μπορεί ένας κακός 

χειρισμός των φύλλων ή ένας κακός προσανατολισμός τους να προκαλέσει τον 

διαχωρισμό τους. Κατά την εφαρμογή τους, όπου το δοκίμιο έχει λάβει την τελική του 

μορφή, μπορεί να συγκρουστεί με κάποιο εργαλείο το οποίο να προκαλέσει μια ρωγμή. 

Η φθορά, αρχικά, θα εμφανιστεί ως μία οδοντωτή άκρη αλλά η ρωγμή θα διαδοθεί στο 

εσωτερικό του δοκιμίου, συνθέτοντας έτσι ένα πολύπλοκο δίκτυο ρωγμών ή/και 

αποκολλήσεων όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.13. 

 

 

Σχήμα 2.13 Σύνθετο δίκτυο ρωγμών και αποκολλήσεων. 
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2.6  Εφαρμογές των Σύνθετων Υλικών 

Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα της παγκόσμιας 

βιομηχανίας, στην αεροναυπηγική, στις μεταφορές, στα αθλητικά είδη και πιο πρόσφατα στις 

υποδομές [2-1]. Αναλόγως των εφαρμογών αξιοποιούνται και αντίστοιχης ποιότητας σύνθετα 

υλικά διότι το κύριο μέλημα είναι η μείωση του συνολικού κόστους της κατασκευής. Η 

μείωση του κόστους, προφανώς, δεν έρχεται από τα ίδια τα υλικά, αφού είναι πιο ακριβά από 

τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούνται τώρα, αλλά από την αξιοποίηση τους σε ένα 

μακροχρόνιο σχέδιο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αν και μικρότερη της 

αναμενόμενης, χρήση συνθέτων υλικών στην αεροναυπηγική λόγω των εξαιρετικών τους 

ιδιοτήτων. Κυρίως χρησιμοποιούνται σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Σε αρκετά 

μικρότερο βαθμό, χρησιμοποιούνται και σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας. Τα σύνθετα υλικά 

που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα αεροσκάφη φαίνονται στο Σχήμα 2.14.     

 

 

Σχήμα 2.14 Τμήματα αεροσκάφους κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά. 

 



Κεφάλαιο ΙΙ.  Σύνθετα Υλικά 

 

21 

 

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αρχίσει και αυτή να χρησιμοποιεί τα σύνθετα υλικά, 

έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις για αύξηση των 

επιδόσεων και ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Αντίθετα, η αγωνιστική 

αυτοκινητοβιομηχανία η οποία δεν ενδιαφέρεται τόσο για το κόστος, αξιοποιεί τα 

σύνθετα υλικά για την δυνατότητα που προσφέρουν στην αύξηση των επιδόσεων των 

προϊόντων τους.  

Στην θαλάσσια βιομηχανία η διάβρωση που προκαλείται λόγω της ύπαρξης του 

νερού αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η χρήση των σύνθετων υλικών βοηθά στην 

ελαχιστοποίηση του προβλήματος αυτού, και στο Σχήμα 2.15 παρουσιάζεται μία σειρά 

εικόνων από εφαρμογές που απαιτούν την χρήση των σύνθετων υλικών.  

 

 

Σχήμα 2.15 Θαλάσσιες εφαρμογές. 
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Ένα ακόμα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας που έχει κάνει στροφή στην χρήση των 

σύνθετων υλικών είναι η κατασκευαστική, για όλους του λόγους που έχουν 

προαναφερθεί. Στο Σχήμα 2.16 φαίνονται τέτοιου είδους εφαρμογές.  

 

 

Σχήμα 2.16 Διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές. 

 

Παρατηρείται λοιπόν, η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την χρήση των σύνθετων 

υλικών στην σύγχρονη βιομηχανία και για την περαιτέρω μελέτη τους. 
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Στην παρούσα εργασία μελετάται η συμπεριφορά της θερμοκρασίας των σύνθετων 

υλικών σε κόπωση. Τα σύνθετα υλικά που αξιοποιούνται είναι ψευδοισότροπα με 

ενίσχυση συνεχών ινών και με μήτρα από πολυμερές, "quasi-isotropic laminate". Το 

εκάστοτε δοκίμιο υφίσταται σταθερή περιοδική τάση μέχρις ότου χαθεί η αντοχή του, 

δηλαδή μέχρις ότου εμφανισθεί η πρώτη αστοχία. Για την διαδικασία της κόπωσης 

ορίζονται πειραματικά οι τιμές της συχνότητας ταλάντωσης και της μέγιστης 

εφαρμοζόμενης τάσης. Όλα τα δοκίμια, κατά την διάρκεια της κόπωσης, υφίστανται 

τάσεις εφελκυσμού, δηλαδή το ελάχιστο μήκος του κάθε δοκιμίου στην φόρτιση είναι 

πάντα μεγαλύτερο από το φυσικό του μήκος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο ΙΙΙ.  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Αλγόριθμοι 

25 

 

Κεφάλαιο ΙΙI.  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & 

Αλγόριθμοι 

 

3.1  Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 

Η όραση είναι η πιο προηγμένη από τις αισθήσεις μας, έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι οι εικόνες παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη αντίληψη. Ο 

όρος εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτατα, από την απλή απεικόνιση ενός σκηνικού μέχρι 

την αποτύπωση κάθε είδους πληροφορίας. Η εικόνα αποτελεί στην εποχή μας μία από τις 

σημαντικότερες πηγές πληροφορίας. Τη συναντούμε ως εικόνα ακίνητη (φωτογραφία) ή 

κινούμενη (τηλεόραση), δυαδική (μόνο άσπρο ή μαύρο), ασπρόμαυρη (διαβαθμίσεις του 

γκρι) ή/και έγχρωμη. Η ψηφιακή εικόνα αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο, τόσο στο χώρο της 

ενημέρωσης και της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας.  

 Για το λόγο αυτό, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια με στόχο να μπορέσουν οι 

μηχανές να αντιλαμβάνονται τις εικόνες όπως ο άνθρωπος. Έτσι, το ενδιαφέρον για την 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας προκύπτει από δύο θεμελιώδεις περιοχές εφαρμογών, α) 

την βελτίωση οπτικής πληροφορίας για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της από τον 

άνθρωπο και β) την επεξεργασία των δεδομένων μίας εικόνας για την αποθήκευση, τη 

μεταφορά και την αναπαράσταση τους για την καλύτερη δυνατή αντίληψη της από μία 

υπολογιστική μηχανή. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ο οποίος περιορίζεται στην 

οπτική ζώνη του ηλεκτρομαγνητικού (ΕΜ) φάσματος, οι μηχανές απεικόνισης 

καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Επίσης, οι μηχανές μπορούν 

να λειτουργήσουν και με εικόνες που δημιουργούνται από πηγές που οι άνθρωποι δεν 

έχουν συνηθίσει να τις αντιλαμβάνονται ως εικόνες. Τέτοιες είναι το υπερηχογράφημα, η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία κ.α.  

Ειδικότερα, η πιο απλή μορφή μίας εικόνας μπορεί να οριστεί ως μια δισδιάστατη 

συνάρτηση,       , όπου   και   είναι οι χωρικές συντεταγμένες. Το πλάτος της 

συνάρτησης, για οποιοδήποτε ζεύγος συντεταγμένων      , ονομάζεται ένταση ή τιμή 

της φωτεινότητας της εικόνας στο εν λόγω σημείο. Όταν τα     και το εύρος τιμών της 
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συνάρτησης   είναι όλα πεπερασμένες και διακριτές ποσότητες, τότε η εικόνα 

ονομάζεται ψηφιακή εικόνα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1. Ας σημειωθεί λοιπόν, 

ότι μια ψηφιακή εικόνα ανήκει στον διακριτό χώρο όπου αποτελείται από έναν 

πεπερασμένο αριθμό στοιχείων, καθένα από τα οποία έχει μια συγκεκριμένη τοποθεσία 

και αξία. Συνήθως, ισχύει ότι                    με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών 

ψηφίων. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται εικονοστοιχεία "picture elements - pixels".  

 

 

Σχήμα 3.1 Πάνω: οι εικόνες δύο διαφορετικών υλικών. Κάτω: η ψηφιακή αναπαράσταση των εικόνων 

όπου φαίνεται η τιμή της έντασης της φωτεινότητας κάθε εικονοστοιχείου των εικόνων σε κάθε σημείο. 

 

Σε περίπτωση που η εικόνα είναι έγχρωμη τότε σε κάθε θέση        η   έχει τρεις 

τιμές (άνυσμα), οι οποίες αντιστοιχούν στις τιμές των χρωμάτων κόκκινο, πράσινο και 

μπλε. Επίσης, η συνάρτηση   μπορεί ακόμα να έχει μία επιπλέον μεταβλητή, τον χρόνο 

 . Το σήμα είναι διακριτό και ως προς το χρόνο,          όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 3.2 [3-2]. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές και 

οι θερμικές φωτογραφίες κ.α. μπορούν να επεξεργαστούν ως ψηφιακές εικόνες. Από δω 
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και στο εξής, κάθε φορά που θα γίνεται αναφορά σε μία εικόνα θα εννοείται ψηφιακή 

εικόνα.  

 

x

y

t

 

Σχήμα 3.2 Η διαδοχική παρουσίαση ψηφιακών εικόνων που δίνει την αίσθηση της κίνησης μπορεί να 

παρασταθεί μαθηματικά ως συνάρτηση τριών μεταβλητών. 

 

Έτσι λοιπόν, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (ΨΕΕ) αποτελεί έναν ευρύ 

επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών και 

αναφέρεται στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  

Δεν υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των συγγραφέων για το που η επεξεργασία 

εικόνας σταματά και άλλοι συναφείς τομείς, όπως η ανάλυση εικόνας και η υπολογιστική 

όραση, ξεκινούν. Τις περισσότερες φορές, η διάκριση πραγματοποιείται ορίζοντας την 

επεξεργασία εικόνας ως μία διαδικασία κατά την οποία τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος 

είναι εικόνες. Όμως, αυτό είναι ένα κάπως τεχνητό και περιοριστικό όριο διότι ακόμα και 

η πιο απλή διαδικασία, όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός της μέσης τιμής και της 

τυπικής απόκλισης της φωτεινότητας της εικόνας, δεν θεωρείται ως επεξεργασία εικόνας. 

Από την άλλη μεριά βέβαια, υπάρχουν πεδία, όπως η υπολογιστική όραση, των οποίων 
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στόχος είναι η εξομοίωση της ανθρώπινης όρασης, συμπεριλαμβανομένου και της 

ικανότητας του ανθρώπου να λαμβάνει αποφάσεις με βάση κάποιο οπτικό ερέθισμα. Το 

πεδίο αυτό αποτελεί έναν ολόκληρο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), ο οποίος έχει 

ως αντικειμενικό σκοπό την εξομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το πεδίο της 

ανάλυσης εικόνας βρίσκεται κάπου μεταξύ της επεξεργασίας εικόνας και της 

υπολογιστικής όρασης.  

 Επομένως προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα, πώς οριοθετείται ο χώρος αυτός; Προς 

απάντηση του ερωτήματος αυτού, ορίζονται τρία επίπεδα επεξεργασίας, χαμηλού, 

ενδιάμεσου και υψηλού επιπέδου. Σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας χαμηλού επιπέδου, 

τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι εικόνες (π.χ. αποθορυβοποίηση, απαλοιφή 

θολώματος κ.α.). Σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ενδιάμεσου επιπέδου, η είσοδος είναι 

εικόνα αλλά η έξοδος είναι κάποια χαρακτηριστικά ανωτέρου επιπέδου (π.χ. ακμές, 

περιγράμματα περιοχών κ.α.). Τέλος, σε ένα αλγόριθμο επεξεργασίας υψηλού επιπέδου, 

η είσοδος είναι εικόνα αλλά η έξοδος είναι πληροφορία για το σημαντικό περιεχόμενο 

της εικόνας (π.χ. ποια αντικείμενα αυτή περιέχει).  

 

3.2  Χωρικές Διαδικασίες στην Επεξεργασία Εικόνας 

Μία από τις θεμελιώδεις διαδικασίες στην επεξεργασία εικόνας είναι βελτίωση της 

εικόνας. Ο κύριος στόχος της βελτίωσης είναι να επεξεργαστεί μια εικόνα, έτσι ώστε το 

αποτέλεσμα να είναι πιο κατάλληλο από την αρχική εικόνα για μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Δεν υπάρχει γενική θεωρία για την βελτίωση της εικόνας. Όταν μια εικόνα 

υπόκειται σε επεξεργασία για οπτική ερμηνεία, ο παρατηρητής είναι ο τελικός κριτής της 

ποιότητας της βελτιωμένης εικόνας. Η οπτική αξιολόγηση της ποιότητας της εικόνας 

είναι μια υποκειμενική διαδικασία, καθιστώντας έτσι τον ορισμό μίας καλής εικόνας ένα 

απατηλό πρότυπο με βάση το οποίο να αξιολογείται η απόδοση ενός αλγορίθμου 

βελτίωσης [3-1]. Όταν, όμως, το πρόβλημα είναι η επεξεργασία εικόνων για την 

αντίληψη τους από  μηχανές, τότε το έργο της αξιολόγησης είναι κάπως πιο εύκολο. Για 

παράδειγμα, κατά την αντιμετώπιση μιας εφαρμογής αναγνώρισης χαρακτήρων, η 

καλύτερη μέθοδος επεξεργασίας εικόνας θα είναι αυτή η οποία δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα αναγνώρισης από την μηχανή.  
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Η βελτίωση εικόνας θεωρείται χαμηλού επιπέδου επεξεργασία διότι, τις 

περισσότερες φορές, το αποτέλεσμα είναι επίσης εικόνα. Οι προσεγγίσεις που 

αξιοποιούνται εμπίπτουν σε δύο ευρείες κατηγορίες, στις μεθόδους επεξεργασίας στο 

πεδίο του χώρου και στις μεθόδους επεξεργασίας στο πεδίο της συχνότητας.  Ο όρος 

πεδίο του χώρου αναφέρεται στο ίδιο το επίπεδο της εικόνας και οι μέθοδοι 

επεξεργασίας, σε αυτήν την κατηγορία, βασίζονται στον άμεσο χειρισμό των 

εικονοστοιχείων  της εικόνας. Ο όρος πεδίο της συχνότητας αναφέρεται στο κατά Fourier 

μετασχηματισμένο επίπεδο της εικόνας και οι μέθοδοι επεξεργασίας, σε αυτήν την 

κατηγορία, βασίζονται στον χειρισμό του συχνοτικού περιεχομένου  της εικόνας. Επίσης, 

οι δύο αυτές κατηγορίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν με πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά μόνο στη πρώτη κατηγορία. 

Οι χωρικές διαδικασίες επεξεργασίας δρουν απευθείας στα εικονοστοιχεία της 

εικόνας και είναι της μορφής  

 

                                                                                                                        

 

όπου        είναι η εικόνα εισόδου,        είναι η εικόνα εξόδου και   είναι ο 

τελεστής που δρα πάνω στην  , ο οποίος συνήθως ορίζεται στην γειτονιά του      . Η 

κύρια προσέγγιση για τον καθορισμό της γειτονιάς γύρω από ένα σημείο       είναι η 

χρήση μίας τετράγωνης ή ορθογώνιας περιοχής, υποεικόνας, με κέντρο το      , όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3. Το κεντρικό σημείο της υποεικόνας μετακινείται σε όλο 

το μήκος και πλάτος της αρχικής εικόνας, ξεκινώντας συνήθως από την αρχή. Ο 

τελεστής   εφαρμόζεται σε κάθε σημείο       για να δώσει την έξοδο   στο σημείο 

αυτό και αξιοποιεί μόνο τα εικονοστοιχεία που εκτείνονται μέσα στην γειτονιά του.  

Ο τελεστής   λαμβάνει την πιο απλή μορφή του όταν η υποεικόνα έχει διαστάσεις 

   , δηλαδή είναι το ίδιο το εικονοστοιχείο. Κατά την περίπτωση αυτή η έξοδος   

εξαρτάται μόνο από την τιμή της   στο σημείο       και ο   γίνεται της μορφής  
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Σχήμα 3.3 Μία γειτονία 3 × 3 γύρω από ένα σημείο      . 

 

όπου, για απλότητα στο συμβολισμό, τα   και   δηλώνουν την ένταση της εικόνας  

(      ) και την έξοδο του τελεστή (       ,           , στο σημείο      .  

Για παράδειγμα, εάν ο τελεστής   είναι της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 3.4(α), 

το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού θα είναι μία εικόνα με μεγαλύτερη αντίθεση από 

την αρχική. Αυτό συμβαίνει αυξάνοντας την φωτεινότητα των εικονοστοιχείων   των 

οποίων η τιμή της φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη μίας τιμής   και μειώνοντας την 

φωτεινότητα των εικονοστοιχείων   των οποίων η τιμή της φωτεινότητα είναι μικρότερη 

της τιμής  . Η διαδικασία αυτή ονομάζεται "contrast stretching". Αντίστοιχα, αν ο 

τελεστής   είναι της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 3.4(β), βηματική συνάρτηση, το 

αποτέλεσμα θα είναι μία δυαδική εικόνα, δύο επιπέδων και η διαδικασία αυτή καλείται 

κατωφλιοποίηση. 

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών του 

Σχήματος 3.4 για μία τυχαία εικόνα. 
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Σχήμα 3.4 Μορφή μετασχηματισμών για ενίσχυση της αντίθεσης σε μία εικόνα: α) μορφή 

μετασχηματισμού υλοποίησης "contrast stretching" και β) μορφή μετασχηματισμού υλοποίησης της 

βηματικής συνάρτησης. 

 

α) β)

ε) δ)γ)
 

Σχήμα 3.5 Τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών του Σχήματος 3.4 
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Το Σχήμα 3.5(α) περιέχει μία εικόνα η οποία έχει μικρή αντίθεση με αποτέλεσμα να 

μην είναι ευδιάκριτα κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Μετά, όμως, από επεξεργασία 

μέσω μετασχηματισμού της μορφής του Σχήματος 3.4(α) και για κάποια τιμή  , η οποία 

ορίζεται πειραματικά, λαμβάνεται το αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 3.5(β). 

Είναι εμφανές το πως αυξήθηκε η αντίθεση και αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της 

αρχικής εικόνας. Η εικόνα στο Σχήμα 3.5(γ) παρουσιάζει την αρχική εικόνα μετά από 

πολλαπλές εφαρμογές του παραπάνω μετασχηματισμού. Τέλος, στο Σχήμα 3.5(δ) 

φαίνεται το αποτέλεσμα της αρχικής εικόνας μετά από μετασχηματισμό της μορφής του 

Σχήματος 3.4(β) και είναι προφανές ότι αποτελείται από δύο μόνο επίπεδα, άσπρο και 

μαύρο, διαχωρίζοντας το αντικείμενο του ενδιαφέροντος από το φόντο. 

Μερικοί ακόμα βασικοί μετασχηματισμοί της μορφής           οι οποίοι επίσης 

υλοποιούν αύξηση της αντίθεσης σε μία εικόνα είναι οι εξής:  

      :  Δημιουργία του αρνητικού της εικόνας 

  : Η μέγιστη τιμή του εικονοστοιχείου    

  : Η εκάστοτε τιμή του εικονοστοιχείου υπό επεξεργασία   

 

              :  Λ γ ρ θμ κός με    ημ    μός 

  :    θερά 

  : Η εκά    ε   μή   υ ε κ        ε  υ υπό επεξεργ       

 

       : Εκθετικός μετασχηματισμός 

  : σταθερά 

  : Η εκά    ε   μή   υ ε κ        ε  υ υπό επεξεργ       

 γ: σταθερά 

 

Συνήθως όμως, μία υποεικόνα έχει διαστάσεις     και ονομάζεται μάσκα, φίλτρο, 

παράθυρο, πυρήνας κ.α. Ο μηχανισμός για το πώς αξιοποιείται μία τέτοια μάσκα για 

έναν και μόνο υπολογισμό δείχνεται παραστατικά στο Σχήμα 3.6. Παρατηρείται λοιπόν 
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ότι, σε αυτό το παράδειγμα, υπολογίζεται το άθροισμα των γινομένων των συντελεστών 

της μάσκας επί την τιμή των αντίστοιχων εικονοστοιχείων που επισκιάζει η μάσκα γύρω 

από ένα σημείο      . Έτσι λοιπόν, η απόκριση της μάσκας,  , ισούται με 

 

                                                           

                                          

 

Το σημείο       θα είναι αυτό στο οποίο θα αντιστοιχηθεί η νέα τιμή   και προφανώς 

είναι αυτό που επισκιάζεται από το κεντρικό εικονοστοιχείο της μάσκας. 

 

Μάσκα

Εικόνα f(x,y)

y

x

f(0,0)

f(x-1,y-1)

f(x,y-1)

f(x+1,y-1)

f(x-1,y)

f(x,y)

f(x+1,y)

f(x-1,y+1)

f(x,y+1)

f(x+1,y+1)

Τα εικονοστοιχεία της 

εικόνας κάτω από τη μάσκα

Οι συντελεστές της μάσκας 

και η χωρική τους διάταξη

w(0,0) w(0,1) 

w(-1,-1) 

w(0,-1) 

w(1,-1) 

w(-1,0) 

w(1,0) 

w(-1,1) 

w(1,1) 

 

Σχήμα 3.6 Ο μηχανισμός της χωρικής επεξεργασίας. 

 

Κατ' επέκταση, είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και μάσκα με διαφορετικές διαστάσεις, π.χ. 

    με        και        όπου   και   μη αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί. 

Έτσι λοιπόν, η απόκριση του φίλτρου λαμβάνει την γενική μορφή
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                             εξ     

 

όπου           και          . Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία είναι η δισδιάστατη συνέλιξη. Η συνέλιξη είναι 

γραμμική διαδικασία και είναι ο πιο βασικός μηχανισμός στον χώρο της ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνας αλλά και στη φύση, με την βοήθεια της οποίας παράγονται οι 

περισσότεροι μετασχηματισμοί. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι όταν δύο 

σήματα συνελίσονται τα φάσματά τους πολλαπλασιάζονται. Είναι, βέβαια, προφανές ότι 

οι εκάστοτε μετασχηματισμοί παράγονται δημιουργώντας, κάθε φορά, την κατάλληλη 

μάσκα  . Με την ίδια λογική πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί σε όλο τον χώρο της 

εικόνας και η διαδικασία αυτή ονομάζεται φιλτράρισμα. Η μάσκα θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να βρίσκεται εντός της εικόνας. Επομένως, πολλές φορές μετά το 

φιλτράρισμα η τελική εικόνα μικραίνει εκτός και αν υπόκειται ειδική προεπεξεργασία. 

Δηλαδή, έστω τώρα μία εικόνα   με διαστάσεις    , τότε σύμφωνα με τα 

προηγούμενα, το αποτέλεσμα της συνέλιξης μεταξύ ενός φίλτρου   διαστάσεων     

και ολόκληρης της αρχικής εικόνας θα παράγει μία τελική εικόνα   

 

                                                    

 

    

 

    

   

     

   

     

 

 

Από δω και στο εξής κάθε φορά που θα γίνεται αναφορά σε συνέλιξη θα εννοείται η 

διαδικασία της δισδιάστατης συνέλιξης.  

 

3.3  Η Παράγωγος στην Επεξεργασία Εικόνας  

Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στην επεξεργασία εικόνας και ειδικότερα 

στον τομέα της βελτίωσης, είναι η απαλοιφή του θορύβου σε μία εικόνα. Ο θόρυβος 



Κεφάλαιο ΙΙΙ.  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Αλγόριθμοι 

 

35 

 

μπορεί να οριστεί ως μία τυχαία μεταβολή της φωτεινότητας της εικόνας η οποία, τις 

περισσότερες φορές, έχει μεγάλη τιμή. Είναι ένα ανεπιθύμητο παραπροϊόν, που συνήθως 

δημιουργείται κατά την απόκτηση της εικόνας και προσθέτει παντού παρασιτικές και 

άσχετες πληροφορίες. Παρατηρείται λοιπόν η ανάγκη που υπάρχει για την εξάλειψη του 

θορύβου.  

Μία πρώτη προσέγγιση για την απαλοιφή του θορύβου είναι η αξιοποίηση ενός 

βαθυπερατού φίλτρου [3-3]. Ένα βαθυπερατό φίλτρο έχει την ικανότητα να εξομαλύνει 

την περιοχή στην οποία δρα και ως εκ τούτου να μειώσει την ένταση του εμφανιζόμενου 

θορύβου. Ένα τέτοιου τύπου φίλτρο είναι το φίλτρο μέσης τιμής, το οποίο υλοποιείται 

υπό μορφή μάσκας όπως δείχνεται στο Σχήμα 3.7. Το φίλτρο αυτό υπολογίζει τον μέσο 

όρο των τιμών των εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας που επισκιάζει η μάσκα.  

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/9

 

 Σχήμα 3.7 Ένα βαθυπερατό φίλτρο - μάσκα    . 

 

Ως αποτέλεσμα θα είναι μία νέα εικόνα όπου σε κάθε σημείο       θα αντιστοιχεί ο 

μέσος όρος των τιμών των εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας του σημείου αυτού και 

της γειτονιάς του. Όμως, με την λογική αυτή προκαλείται μία θόλωση στην αρχική 

εικόνα μέσω της απαλοιφής τυχόν μεγάλων μεταβολών, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 

3.8. Βέβαια, κάποια χαρακτηριστικά μίας εικόνας, τα οποία συνίστανται από έντονες 

μεταβολές της φωτεινότητας (ασυνέχειες) όπως για παράδειγμα ακμές, υπόκεινται και 

αυτά στην επεξεργασία και κατά μέρους χάνονται μέσω της προκαλούμενης θόλωσης. 

Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες τιμές του θορύβου δεν αποκόπτονται αλλά η ενέργεια 

τους απλώνει σε περιοχές μεγάλες όσο η μάσκα.  



3.3  Η παράγωγος στην Επεξεργασία Εικόνας 

 

36 

 

Εφαρμογή φίλτρου 

μέσης τιμής 3 x 3 

Αρχική εικόνα 

με θόρυβο
Αρχική Εικόνα

 

Σχήμα 3.8 Εφαρμογή ενός     φίλτρου μέσης τιμής σε μία εικόνα με θόρυβο. 

 

Έτσι λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα, τι συμβαίνει αν αυτά τα χαρακτηριστικά 

χρειάζεται να παραμείνουν ανέπαφα; Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα σειρά φίλτρων 

που υλοποιούν την ακριβώς αντίθετη λειτουργία. Έτσι, δεδομένου ότι ο υπολογισμός 

μίας μέσης τιμής είναι ανάλογος της ολοκλήρωσης τότε η ακριβώς αντίθετη διαδικασία 

είναι η διαφόριση. Θεμελιωδώς, η ένταση της απόκρισης ενός τελεστή διαφόρισης είναι 

ανάλογη του βαθμού της ασυνέχειας, μεταβλητότητας, της φωτεινότητας που εμφανίζει η 

εικόνα στη γειτονιά όπου εφαρμόζεται ο τελεστής. Βέβαια, στο διακριτό χώρο η ν
ης

 

τάξης παράγωγος μίας συνάρτησης ορίζεται μέσω διαφορών. Έτσι λοιπόν, για μία 

μονοδιάστατη συνάρτηση     , η 1
ης

 τάξης παράγωγος, ως προς  , θα έχει την 

παρακάτω μορφή 

 

  

  
                                                                      

 

και η 2
ης

 τάξης παράγωγος, ως προς  , θα έχει την μορφή 
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Ας σημειωθεί ότι η 2
ης

 τάξης παράγωγος έχει καλύτερη συμπεριφορά όταν συναντά 

ακμές και άλλες ασυνέχειες και για αυτό είναι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη.  

Με βάση τον ορισμό της παραγώγου ορίζεται ένα νέο μέγεθος, η κατευθύνουσα 

παράγωγος ή απλώς βάθμωση της συνάρτησης  , η οποία συμβολίζεται με   . Η 

βάθμωση μίας συνάρτησης   είναι ένα διανυσματικό μέγεθος το οποίο έχει την 

ικανότητα να υπολογίζει το μέτρο και την διεύθυνση της μέγιστης μεταβλητότητας που 

παρουσιάζει η περιοχή στην οποία δρα. Για μονοδιάστατες συναρτήσεις η βάθμωση 

ορίζεται ως η       . Για δισδιάστατες συναρτήσεις η βάθμωση ορίζεται ως 

 

    
  

  
  

 
 
 
 
  

  
  

   
 
 
 

                                                          

 

όπου  το μέτρο της δίνεται από  

 

           
    

  
   

   
  

  
 

 

  
  

  
 

 

 

   

                       εξ     

 

και η γωνία της ως προς τον άξονα   δίνεται από 

 

        
  

  
                                                              

 

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται μία εικόνα με μεταβλητή 

φωτεινότητα στην οποία δρα ο τελεστής της βάθμωσης. Από τις τιμές των 

εικονοστοιχείων της συγκεκριμένης γειτονιάς της εικόνας καθίσταται προφανές ότι η 

μέγιστη μεταβλητότητα της γειτονιάς αυτής έχει φορά προς τα βορειοανατολικά. 
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Σχήμα 3.9 Η απόκριση του τελεστή της βάθμωσης. 

 

Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση του τελεστή της βάθμωσης για δύο συναπτές φορές 

αποτελεί ακόμα μία πολύ χρήσιμη μέθοδο για την ανακάλυψη της μεταβλητότητας σε 

μία εικόνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκφραστεί ως 

 

                                                                        

 

Επομένως, η μέθοδος αυτή έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει, σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθμό, τις ασυνέχειες μίας εικόνας και ταυτόχρονα έχει ομαλότερη συμπεριφορά ως 

προς αυτές λόγω της χρήσης παραγώγων 2
ας

 τάξης. Επίσης, το φίλτρο αυτό δεν κάνει 

διάκριση ως προς την κατεύθυνση της ασυνέχειας διότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής 

του τελεστή    είναι βαθμωτό μέγεθος. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζει ισοτροπική 

συμπεριφορά. Ο τελεστής    δεν είναι άλλος από τον Λαπλασιανό τελεστή ο οποίος 
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είναι ο πιο απλός ισοτροπικός τελεστής. Ο Λαπλασιανός τελεστής για μία δισδιάστατη 

συνάρτηση        ορίζεται ως 

 

         
   

   
 

   

   
                                                         

 

Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η   είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών, τότε η έκφραση της 

δεύτερης παραγώγου ως προς την διάσταση   μέσω της        είναι η ακόλουθη 

 

   

   
                                                                 

 

και ομοίως για την διάσταση   

 

   

   
                                                                 

 

Επομένως, η         μέσω των         και         ξαναγράφεται ως 

 

                                                              

 

Η         μπορεί, πλέον, να υλοποιηθεί πολύ εύκολα κάνοντας χρήση των φίλτρων 

που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.10. Παρατηρείται όμως, ότι οι συντελεστές του 

Σχήματος 3.10(β) έχουν αντίθετα πρόσημα από τους συντελεστές του Σχήματος 3.10(α) 

και την        . Αυτό συμβαίνει διότι κατά το Σχήμα 3.10(β) υλοποιείται μία περιγραφή 

του Λαπλασιανού τελεστή η οποία είναι αντίθετη σε πρόσημο από αυτήν που 
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περιγράφεται στην        . Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα αρκεί να 

λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο της χρησιμοποιούμενης έκφρασης.  

 

0

1

0

1

-4

1

0

1

0

-1

0

0

-1

4

-1

0

-1

0

α) β)  

Σχήμα 3.10 Φίλτρα ψηφιακής υλοποίησης του Λαπλασιανού τελεστή. 

 

Άρα λοιπόν, ο Λαπλασιανός τελεστής επισημαίνει τις ασυνέχειες σε μία εικόνα και 

ταυτόχρονα αφήνει αναλλοίωτη την υπόλοιπη εικόνα. Επομένως, ως αποτέλεσμα είναι 

μία σχετικά μαύρη εικόνα με κάποια διάσπαρτα φωτεινά εικονοστοιχεία, τα οποία είναι 

οι ανακαλυμμένες λεπτομέρειες. Το μόνο που απομένει είναι να εμφανιστούν οι ίδιες 

λεπτομέρειες στην αρχική εικόνα. Αυτό πραγματοποιείται μέσω αλγεβρικής πρόσθεσης 

μεταξύ της αρχικής εικόνας και της Λαπλασιανής εικόνας, δηλαδή 

 

       

 
 
 

 
 

                   ό             ό           ή                 

                     ό 

                                                                                                       
                   ό             ό           ή                 

                   ό 

              

 

Στο Σχήμα 3.11(α) παρουσιάζεται μία φωτογραφία του βορείου πόλου της σελήνης. 

Στο Σχήμα 3.11(β) παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος μεταξύ της 

αρχικής εικόνας και της Λαπλασιανής μάσκας του Σχήματος 3.11(α). Το αποτέλεσμα του 

φιλτραρίσματος της αρχικής εικόνας με την Λαπλασιανή μάσκα ονομάζεται και 

Λαπλασιανή εικόνα. Όμως, η Λαπλασιανή εικόνα περιέχει τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές τιμές, ως αποτέλεσμα της παραγώγισης. Επομένως, η Λαπλασιανή εικόνα 
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πρέπει να κλιμακωθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τιμές μόνο από το εύρος      . Το 

αποτέλεσμα της κλιμάκωσης φαίνεται στο Σχήματος 3.11(γ). Στο Σχήμα 3.11(δ) 

παρουσιάζεται η τελική εικόνα στην οποία είναι πλέον εμφανείς οι λεπτομέρειες που 

κρύβονταν στην αρχική εικόνα. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι και η τελική 

εικόνα χρειάζεται εκ νέου κλιμάκωση λόγω της αλγεβρικής πρόσθεσης.  

 

Αρχική Εικόνα Λαπλασιανή Εικόνα

Τελική ΕικόναΚλιμακωμένη Λαπλασιανή Εικόνα

α) β)

δ)γ)
 

Σχήμα 3.11 Επεξεργασία μίας εικόνας με τον Λαπλασιανό τελεστή, α) η αρχική εικόνα, β) η αρχική 

εικόνα μετά από φιλτράρισμα με την Λαπλασιανή μάσκα του Σχήματος 3.11(α) - Λαπλασιανή εικόνα,       

γ) το αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της Λαπλασιανής εικόνας και δ) η τελική εικόνα.
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3.4  Φίλτρα Διάχυσης 

Με τον όρο διάχυση εννοείται η ψηφιακή προσομοίωση της διαδικασίας της 

διάχυσης της θερμότητας [3-4]. Η γενική εξίσωση της διάχυσης έχει την έκφραση 

 

       

  
                                                                   

 

όπου        είναι η εικόνα, ουσιαστικά όμως είναι η μεταβλητότητα της φωτεινότητας 

που παρουσιάζει η εικόνα για κάθε μία τοποθεσία         και ένα χρόνο  . Επίσης, ο 

       είναι ο συντελεστής διάχυσης της μεταβλητότητας της         στo σημείο   και 

στο χρόνο  . Έτσι λοιπόν, όταν η εξίσωση της διάχυσης χρησιμοποιείται σε μία εικόνα, 

έχει την ικανότητα να υπολογίζει την μεταβλητότητα της φωτεινότητας σε κάθε σημείο 

της εικόνας και να διαχέει την περιοχή αυτή αναλόγως της τιμή της μεταβλητότητας που 

παρουσιάζεται στο σημείο αυτό. Η έννοια του χρόνου σε μία τέτοια διαδικασία 

υπεισέρχεται με την μορφή των επαναλήψεων της εφαρμογής του ψηφιακού φίλτρου.  

Για το λόγο αυτό ο συντελεστής        είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι αν 

αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε νέα πολύ σπουδαία και ενδιαφέροντα 

φίλτρα. Αν, για παράδειγμα, τεθεί          τότε η         μετατρέπεται στην  

 

       

  
          

   

   
 

   

   
                                              

 

Παρατηρείται ότι η         προσομοιώνει την ισοτροπική διάχυση της θερμότητας διότι 

ο συντελεστής        όντας ίσος με μονάδα δεν πραγματοποιεί καμία διάκριση στην 

ένταση και την διεύθυνση της προκαλούμενη διάχυσης [3-5]. Η         μέσω των 

        και         διαμορφώνεται στην  

 

 



Κεφάλαιο ΙΙΙ.  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Αλγόριθμοι 

 

43 

 

                 

                                                                 

                                                                                                                                                 

 

όπου   είναι ο αριθμός των επαναλήψεων και   μία σταθερά ευστάθειας        . Η 

        μπορεί να εκφραστεί και με μία πιο συμπαγή μορφή ως 

 

             
   
    
   

                                               

 

Στο Σχήμα 3.12 παρουσιάζεται η επίδραση του ισοτροπικού φίλτρου καθώς και η 

απόκριση του μέτρου της βάθμωσης. Η παραγόμενη θόλωση λόγω της ισοτροπικής 

διάχυσης είναι εμφανής. 

 

 

Σχήμα 3.12 Η επίδραση ισοτροπικού φίλτρου διάχυσης. 

 

Αν όμως, ο συντελεστής        δεν τεθεί ίσος με μονάδα αλλά τροποποιηθεί έτσι 

ώστε να είναι συνάρτηση της απόκρισης του μέτρου της βάθμωσης, τότε η διαδικασία  
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της διάχυσης παύει να είναι ισοτροπική. Δηλαδή ο        θα είναι  

 

                                                                      

 

Για ευκολία όμως θεωρείται ότι 

 

                                                                       

 

όπου   είναι η εικόνα υπό επεξεργασία κατά την εκάστοτε επανάληψη. Αυτή η 

τροποποίηση είναι σημαντική διότι επιτρέπει στην διαδικασία διάχυσης να έχει γνώση 

των ορίων της περιοχής του αντικειμένου του ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να επιτρέψει την 

διατήρησή τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανισοτροπική διάχυση και είναι μια 

τεχνική με στόχο τη μείωση του θορύβου σε μία εικόνα χωρίς την απομάκρυνση 

σημαντικών τμημάτων του περιεχομένου της που είναι σημαντικά για την ερμηνεία της. 

Τυπικά, τέτοια στοιχεία είναι οι ακμές, οι γραμμές, τα περιγράμματα κ.α. Την ιδέα της 

ανισοτροπίας εισήγαγαν οι Perona και Malik οι οποίοι πρότειναν δύο συναρτήσεις 

διάχυσης [3-6]. 

Οι δύο προτεινόμενες συναρτήσεις διάχυσης είναι 

η εκθετική             
    

 
 
 

           

και η τετραγωνική         
 

   
    

 
 
          3 

 

Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές ως προς την συμπεριφορά των δύο 

αυτών συναρτήσεων. Οι μόνες διαφορές που εντοπίζονται είναι κυρίως λεπτομέρειες που 

παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους σε πειράματα. Για το λόγο αυτό η ανάλυση που 
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θα ακολουθήσει αφορά την τετραγωνική συνάρτηση διάχυσης και μπορεί να θεωρηθεί 

ότι όμοια ισχύουν και για την εκθετική. Όπως έχει προαναφερθεί, μία μεγάλη τιμή της 

μεταβλητότητας μίας περιοχής της εικόνα, συνήθως, υποδεικνύει ότι η περιοχή αυτή 

είναι ακμή ή κάποιου είδος όριο και επομένως η απόκριση του μέτρου της βάθμωσης 

στην περιοχή αυτή θα έχει μεγάλη τιμή. Επομένως, είναι επιθυμητό μία περιοχή με μια 

μεγάλη τέτοια τιμή να διατηρηθεί και αντιθέτως μία περιοχή με μια μικρή τιμή να 

αποσβεστεί, δηλαδή να υποστεί μεγάλη διάχυση. Στο Σχήμα 3.13(α) [3-7] παρουσιάζεται 

ποιοτικά το σχήμα της τετραγωνικής συνάρτησης διάχυσης (εξ     ), σε μία διάσταση, 

όπου παρατηρείται ότι για μεγάλες τιμές της βάθμωσης της εικόνας η διάχυση είναι 

μικρή. Για μικρές τιμές της βάθμωσης της εικόνας η διάχυση είναι μεγάλη.  

Παρατηρείται λοιπόν ότι η συνάρτηση διάχυσης είναι μία φθίνουσα μονότονη 

συνάρτηση και αναλόγως της τιμής της μεταβλητότητας της φωτεινότητας της εικόνας 

στην περιοχή στην οποία δρα το φίλτρο ασκείται διαφορετική πίεση από αυτό.  

 

Συνάρτηση διάχυσης Συνάρτηση ροής
Βάθμωση της 

συνάρτηση ροής

K K K

 

Σχήμα 3.13 Ποιοτική σχηματική αναπαράσταση της εξ      σε μία διάσταση. Αριστερά: Η τετραγωνική 

συνάρτηση διάχυσης για μία διάσταση         εξ      . Κέντρο: Η συνάρτηση ροής αυτής της 

τετραγωνικής συνάρτησης διάχυσης               . Δεξιά: Η απόκριση του μέτρου της βάθμωσης της 

συνάρτησης ροής                      που είναι και η απόκριση του φίλτρου της ανισοτροπικής διάχυσης. 

 

Η τετραγωνική συνάρτηση διάχυσης παρουσιάζει μία συνάρτηση ροής της μορφής 

που φαίνεται στο Σχήμα 3.13(β) και παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο στην τιμή   η 

οποία ορίζεται πειραματικά. Προφανώς, σύμφωνα με την        , το αποτέλεσμα του 
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φίλτρου της ανισοτροπικής διάχυσης είναι η βάθμωση της συνάρτησης ροής που 

φαίνεται στο Σχήμα 3.13(γ) και θα παρουσιάζει ένα τοπικό ελάχιστο στο ίδιο σημείο  .  

Από το Σχήμα 3.13(γ) παρατηρείται ότι για μικρές τιμές του μέτρου της βάθμωσης 

της συνάρτησης ροής ασκείται μεγάλη διάχυση που είναι το αναμενόμενο. Για τιμές της 

βάθμωσης της συνάρτησης ροής που πλησιάζουν την τιμή   παρατηρείται ότι όχι μόνο η 

διάχυση είναι μηδενική αλλά λαμβάνει και αρνητικές τιμές, όπου κάτι τέτοιο σημαίνει 

ότι το διάνυσμα της βάθμωσης της συνάρτησης ροής είναι στραμμένο προς το κέντρο της 

εξεταζόμενης γειτονιάς. Δηλαδή, όχι μόνο δεν διαχέεται η περιοχή αυτή άλλα ενισχύεται 

κιόλας, έστω και σε μικρό βαθμό. Τέλος, για μεγάλες τιμές της βάθμωσης της 

συνάρτησης ροής η διάχυση είναι σχεδόν μηδενική. Άρα λοιπόν, η παράμετρος   ορίζει 

ποιες περιοχές θα ενισχυθούν ή θα υποστούν διάχυση, δηλαδή ορίζει το βάθος στο οποίο 

θα δράσει το φίλτρο της ανισοτροπικής διάχυσης. Η επαναληπτικότητα του φίλτρου, 

δηλαδή, ο αριθμός των επαναλήψεων ορίζουν την ένταση της θόλωσης των ομογενών 

περιοχών, αφού αυτές υπόκεινται σε συνεχείς διαχύσεις.  

Τελικά, το φίλτρο της ανισοτροπικής διάχυσης πραγματοποιεί το σβήσιμο των 

ομογενών περιοχών και την τόνωση των ορίων και των ακμών συγκεκριμένου πάχους, 

όπου το πάχος καθορίζεται από τον χρήστη μέσω της μεταβλητής  .  

Η ψηφιακή μορφή της        , σε συμφωνία με την        , λαμβάνει την μορφή 

 

                 

             
        

    
    

        
                                         

 

Όπου  N: Βορράς (North)                        &   
            

 S: Νότος (South)    
                    &   

        
    

 Ε: Ανατολή (East)                         &   
            

 W: Δύση (West)                        &   
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Η         μπορεί να εκφραστεί και με μία πιο συμπαγή μορφή ως 

 

             

   
    

  
      

   

   
    

                                        

 

Στο Σχήμα 3.14 παρουσιάζεται μία σειρά από εικόνες υφιστάμενες ανισοτροπική 

διάχυση καθώς και η απόκριση του μέτρου της βάθμωσης. Με τη βοήθεια των εικόνων 

αυτών  θα γίνει κατανοητή η επίδραση της μεταβλητής   καθώς και των επαναλήψεων.  

 

K ~ 10-3

K ~ 10-2

K ~ 10-1

 

Σχήμα 3.14 Η επίδραση του συντελεστή  .
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Κατά την πρώτη περίπτωση παρατηρείται ότι με το πέρασμα των επαναλήψεων η 

αρχική εικόνα παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή        είναι 

πολύ μικρή και έτσι δεν πραγματοποιείται κάποια διάχυση, δηλαδή δεν ασκείται κάποια 

πίεση από το φίλτρο και επομένως δε γίνεται διάκριση στις ομογενείς περιοχές. Στη 

δεύτερη και τρίτη σειρά εικόνων παρατηρείται ότι πραγματοποιείται διάχυση διότι η τιμή 

της   αυξήθηκε. Έτσι οι περιοχές με μεταβλητότητα της φωτεινότητας μικρότερης της 

       ή        διαχέονται με την ένταση της διάχυσης να εξαρτάται από τον 

αριθμό των επαναλήψεων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με τον ορισμό των κατάλληλων 

τιμών   και επαναλήψεων, καθίσταται δυνατή η αποκάλυψη επιθυμητών πληροφοριών 

μίας εικόνας και η εξάλειψη των περιοχών που δεν περιέχουν τις πληροφορίες αυτές.  

 

3.5  Μαθηματική Μορφολογία 

Πολλές φορές ο τελικός σκοπός στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας είναι η 

αφαίρεση του θορύβου σε μία εικόνα, η τμηματοποίηση της σε διάφορα αντικείμενα κ.α. 

Έτσι προκύπτει η ανάγκη για την ποσοτική ανάλυση τέτοιων διαδικασιών με σκοπό να 

μπορούν οι διαδικασίες αυτές να διεκπεραιωθούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην 

προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκαν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι υλοποιούν την 

ποιοτική αλλά και την ποσοτική απαλοιφή του θορύβου. Η μαθηματική μορφολογία είναι 

μία θεωρία η οποία πηγάζει από την θεωρία συνόλων και στοχεύει στην ποσοτική 

περιγραφή της γεωμετρικής δομής των αντικειμένων της εικόνας. Αρχικά αναπτύχθηκε 

για την περιγραφή δυαδικών εικόνων και αντικειμένων. Όμως, με το πέρασμα του 

χρόνου κατέστη δυνατή η εφαρμογή της μαθηματικής μορφολογίας και για την 

περιγραφή ασπρόμαυρων εικόνων.  

Ειδικότερα, η μαθηματική μορφολογία αναφέρεται στην μελέτη της γεωμετρίας, της 

τοπολογίας και της μορφής των αντικειμένων. Αφορά συγκεκριμένες πράξεις, όπου μια 

εικόνα αλληλεπιδρά με ένα δομικό στοιχείο και μετατρέπεται σε μια απλοποιημένη και 

λειτουργική μορφή, κρατώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της μορφής της [3-8]. 

Στοχεύει, κυρίως, στην βελτίωση της δομής των αντικειμένων (φιλτράρισμα θορύβου, 

βελτίωση της ποιότητας και απλοποίηση των αντικειμένων, σκελετός, λέπτυνση, 
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πάχυνση της εικόνας, λείανση των περιγραμμάτων) και στην ποσοτική περιγραφή των 

αντικειμένων (χαρακτηριστικά εμβαδού, περιμέτρου, προβολών). 

Έτσι λοιπόν, στην μαθηματική μορφολογία ένα αντικείμενο και τα υπομέρη του, 

περιγράφονται με σύνολα. Ένα αντικείμενο   μίας δυαδικής εικόνας κατά την θεωρία 

συνόλων αναπαριστάται ως  

 

    :                                                                  

 

και το φόντο της εικόνας είναι το συμπληρωματικό σύνολο του αντικειμένου το οποίο 

αναπαριστάται ως 

 

     :                                                                 

 

όπου      ονομάζεται η χαρακτηριστική συνάρτηση του αντικείμενου   και   είναι ο 

χώρος των διακριτών τιμών. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, μια ασπρόμαυρη εικόνα 

αποτελείται από διακριτές διαβαθμίσεις του γκρι, αναλόγως της ακρίβειας κατά την 

αναπαράσταση της εικόνας στον διακριτό χώρο. Επομένως, για ένα αντικείμενο   σε μία 

τέτοια εικόνα θα ισχύει ότι  

 

    :                                                                   

 

και 

 

     :                                                                 

 

Άρα λοιπόν στην ορολογία της μαθηματικής μορφολογίας η δομή ενός αντικειμένου 

ορίζεται ως ένα σύνολο εικονοστοιχείων με ένα πεπερασμένο εύρος τιμών τα οποία 
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αλληλοεξαρτώνται με κάποιο τρόπο. Η εικόνα ορίζεται ως η ένωση των συνόλων των 

αντικειμένων με το σύνολο του φόντου. Πολλές φορές, βέβαια, μία εικόνα μπορεί να 

είναι το ίδιο το αντικείμενο. Με την ίδια λογική μπορεί να οριστεί και το δομικό στοιχείο, 

"structuring element", με τη διαφορά ότι η αλληλεξάρτηση και η δομή των 

εικονοστοιχείων που το αποτελούν είναι εκ των προτέρων γνωστή και σαφώς 

καθορισμένη και έχει πάντα ως σημείο αναφορά το κεντρικό εικονοστοιχείο του. Ένα 

δομικό στοιχείο μπορεί να είναι επίπεδο ή και όχι. Συνήθως όμως, είναι επίπεδο, δηλαδή 

τα εικονοστοιχεία του έχουν τιμές μόνο ένα ή/και μηδέν. Στο Σχήμα 3.15 

παρουσιάζονται διάφορα επίπεδα δομικά στοιχεία.  

 

ΚύκλοςΓραμμή

Τετράγωνο Σταυρός

 

Σχήμα 3.15 Επίπεδα δομικά στοιχεία. 

 

Η αλληλεπίδραση ενός δομικού στοιχείου με ένα αντικείμενο ή μία εικόνα 

ονομάζεται μορφολογικός μετασχηματισμός και συμβολίζεται ως     . Οι μορφολογικοί 

μετασχηματισμοί πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω ιδιότητες.  

 

1. Αμεταβλητότητα στην μετατόπιση:                                                   

2. Αμεταβλητότητα στην κλιμάκωση:                                                 

3. Τοπική γνώση:  ο      χρησιμοποιεί πληροφορίες μόνο 

 από την γειτονιά του. 
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4. Ημισυνέχεια:  ο      ικανοποιεί μόνο συγκεκριμένες 

 ιδιότητες συνέχειας. 

 

Ο πιο βασικός μορφολογικός μετασχηματισμός, είναι αυτός της συστολής, "erosion". 

Η πράξη της συστολής (erosion) ορίζει ένα νέο σύνολο όπου σχηματίζεται από κάθε 

σημείο       που ανήκει στην εικόνα   όταν το  , με κέντρο τις συντεταγμένες      , 

είναι πάντα γνήσιο υποσύνολο του  . Η πράξη της συστολής με ένα επίπεδο δομικό 

στοιχείο (Structuring Element) ορίζεται ως  

 

                                                                    

 

Για δυαδικές εικόνες η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με την λογική πράξη KAI.  

Στο Σχήμα 3.16 φαίνεται παραστατικά ο τρόπος λειτουργίας της συστολής. Ως 

αποτέλεσμα θα είναι μία νέα εικόνα όπου σε κάθε σημείο       θα αντιστοιχεί η 

ελάχιστη τιμή των εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας που επισκιάζει το δομικό 

στοιχείο. Το εκάστοτε σημείο       της αρχικής εικόνας στο οποίο θα αντιστοιχείται η 

νέα τιμή, θα είναι προφανώς αυτό το οποίο επισκιάζεται, κάθε φορά, από το κεντρικό 

εικονοστοιχείο του δομικού στοιχείου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το δομικό στοιχείο 

είναι μία γραμμή τριών εικονοστοιχείων. Επίσης, αφού το δομικό στοιχείο θα πρέπει 

πάντα να βρίσκεται εντός της εικόνας (όντας γνήσιο υποσύνολο της), οι ακραίες στήλες 

της νέα εικόνας δεν δύναται να λάβουν τιμές, επομένως η τελική εικόνα θα είναι 

μικρότερη σε μέγεθος από την αρχική. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πράξη έχει το 

όνομα συστολή. Οι κενές θέσεις της τελικής εικόνας μένουν να συμπληρωθούν με την 

ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. Στο Σχήμα 3.17 παρουσιάζεται μία εικόνα ενός 

αντικειμένου   η οποία υφίσταται συστολή από ένα δομικό στοιχείο  . 
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Σχήμα 3.16 Σχηματική αναπαράσταση της συστολής. 

 

X

Τελική ΕικόναΣυστολή
Απώλειες

B

 

Σχήμα 3.17 Συστολή ενός αντικειμένου   από ένα δομικό στοιχείο  . 

 

Ένας άλλος βασικός μορφολογικός μετασχηματισμός, είναι αυτός της διαστολής, 

"dilation", ο οποίος ορίζεται ως η συστολή του συμπληρώματος της εικόνας  . Δηλαδή, 

εάν    υποδηλώνει το συμπλήρωμα του  , τότε η διαστολή (dilation) ενός συνόλου   

από ένα σύνολο  , το δομικό στοιχείο (structuring element), ορίζεται ως   
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Για δυαδικές εικόνες η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με την λογική πράξη Ή. 

Στο Σχήμα 3.18 φαίνεται παραστατικά ο τρόπος λειτουργίας της διαστολής. 

 

0.1245 0.36170.1245

0.1721

0.3670

0.8385

0.2856

0.7333

0.3617

0.0020

0.7528

0.5460

0.4000

0.5488

0.7828

0.2250

0.4042

0.6256

0.7125

0.2741

0.0228

0.2410

0.9725

0.9998

0.6889

0.6489

0.2605

0.7213

0.3369

0.5589

0.9997

0.7762

0.1128

0.4879

0.9980

0.010

1.000

0.7896

1 11

Δομικό Στοιχείο

Αρχική Εικόνα Τελική Εικόνα

0.1721

0.3670

0.8385

0.2856

0.7333

0.1721

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Σχήμα 3.18 Σχηματική αναπαράσταση της διαστολής. 

 

Ως αποτέλεσμα θα είναι μία νέα εικόνα όπου σε κάθε σημείο       θα αντιστοιχεί η 

μέγιστη τιμή των εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας που επισκιάζει το δομικό 

στοιχείο. Το εκάστοτε σημείο       της αρχικής εικόνας στο οποίο θα αντιστοιχείται η 

νέα τιμή, θα είναι προφανώς αυτό το οποίο επισκιάζεται, κάθε φορά, από το κεντρικό 

εικονοστοιχείο του δομικού στοιχείου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το δομικό στοιχείο 

είναι μία γραμμή τριών εικονοστοιχείων. Εδώ το δομικό στοιχείο δεν χρειάζεται να είναι 

πάντα γνήσιο υποσύνολο του  , αλλά θα πρέπει πάντα να έχει έστω και ένα κοινό σημείο 

με αυτό. Επομένως το δομικό στοιχείο θα μπορεί να βγαίνει και εκτός της αρχικής 

εικόνας με αποτέλεσμα η τελική εικόνα να είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από την αρχική. 

Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πράξη έχει το όνομα διαστολή. Οι κενές θέσεις της 
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τελικής εικόνας μένουν να συμπληρωθούν με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. 

Στο Σχήμα 3.19 παρουσιάζεται μία εικόνα ενός αντικειμένου   η οποία υφίσταται 

συστολή από ένα δομικό στοιχείο  . 

 

B

X

Διαστολή

Κέρδος

Τελική Εικόνα

 

Σχήμα 3.19 Διαστολή ενός αντικειμένου   από ένα δομικό στοιχείο  . 

 

Το άνοιγμα, "opening", είναι ένα μορφολογικός μετασχηματισμός ο οποίος 

προκύπτει όταν μία πράξη συστολής, με μία εικόνα ( ή ενός αντικειμένου) με ένα δομικό 

στοιχείο, ακολουθείται από διαστολή. Στην πραγματικότητα, το άνοιγμα είναι μία 

συσταλτική διαδικασία η οποία εξαλείφει από το αντικείμενο   μόνο εκείνες τις περιοχές 

στις οποίες το δομικό στοιχείο   δεν χωράει ολόκληρο (προεξοχές). Στο Σχήμα 3.20 

παρουσιάζεται η διαδικασία του ανοίγματος και συμβολίζεται ως  

 

                                                               

 

Β

Συσταλμένη 

Εικόνα
Διεσταλμένη

Εικόνα

Αρχική 

Εικόνα

X

XB

Σχήμα 3.20 Άνοιγμα μίας εικόνα   με ένα δομικό στοιχείο  . 
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 Επιπροσθέτως, το κλείσιμο, "closing",  είναι ένα μορφολογικός μετασχηματισμός ο 

οποίος προκύπτει όταν μία πράξη διαστολής, με μία εικόνα ( ή ενός αντικειμένου) με ένα 

δομικό στοιχείο, ακολουθείται από συστολή. Στην πραγματικότητα, το κλείσιμο είναι μία 

διασταλτική διαδικασία κατά την οποία ενσωματώνονται στην εικόνα  , μόνο εκείνες οι 

περιοχές του συμπληρώματος της στις οποίες το δομικό στοιχείο   δεν χωράει ολόκληρο 

(εσοχές). Στο Σχήμα 3.21 παρουσιάζεται η διαδικασία του κλεισίματος και συμβολίζεται 

ως  

 

                                                       εξ      

 

Β

Συσταλμένη 

Εικόνα

Αρχική 

Εικόνα

Διεσταλμένη 

Εικόνα

X

Διεσταλμένη 

Εικόνα

XB

 

Σχήμα 3.21 Κλείσιμο μίας εικόνα   με ένα δομικό στοιχείο  . 

 

Ο μετασχηματισμός Top-hat [3-8] έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει και να εξάγει 

μικρά στοιχεία από μία εικόνα. Αν από την αρχική εικόνα αφαιρεθεί η ανοιγμένη της, 

είναι δυνατόν να λαμβάνονται προεξοχές, που υπάρχουν στην αρχική εικόνα, οι οποίες 

είναι μικρότερες από το δομικό στοιχείο που αξιοποιείται. Συγκεκριμένα, η διαδικασία 
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αυτή επιτρέπει την ανάκτηση σχετικά φωτεινών (θερμών) στοιχείων από ένα σχετικά 

σκούρο φόντο και εκφράζεται ως 

 

                                                             εξ      

 

Από την άλλη μεριά, εσοχές σε μία εικόνα, οι οποίες είναι μικρότερες από το δομικό 

στοιχείο που αξιοποιείται, είναι δυνατόν να αποκτηθούν αφαιρώντας την αρχική εικόνα 

από την κλεισμένη της. Ιδιαίτερα, η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ανάκτηση σχετικά 

σκούρων (ψυχρών) στοιχείων από ένα σχετικά φωτεινό φόντο και εκφράζεται ως 

 

                                                              εξ      

 

Ο μετασχηματισμός Top-hat είναι πολύ χρήσιμος, όταν μικρά στοιχεία δεν είναι 

δυνατόν να ανακτηθούν μετά από μία απλή κατωφλιοποίηση. Είναι ένα πολύ καλό 

εργαλείο για την εξαγωγή σχετικά φωτεινών ή/και σκούρων στοιχείων πιο μικρά από το 

δομικό στοιχείο. Στο Σχήμα 3.22 παρουσιάζεται η λειτουργία του μετασχηματισμού Top-

hat στο οποίο παρατηρείται ένα μεταβλητής φωτεινότητας φόντο και ορισμένα στοιχεία, 

τετράγωνα, με διαφορετική φωτεινότητα το καθένα. Ο μετασχηματισμός Top-hat είναι 

σε θέση να τα ανακαλύψει. 

 

 

Σχήμα 3.22 Η λειτουργία του μετασχηματισμού Top-hat. 
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Οι μετρήσεις που ελήφθησαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων ήταν θερμικές 

εικόνες. Οι εικόνες αυτές αναπαριστούν την χωρική κατανομή της θερμοκρασίας του 

δείγματος και όχι μόνο της επιφάνειας. Όμως, οι πρωτογενείς θερμικές εικόνες δεν 

προσφέρουν κάποια αξιοποιήσιμη πληροφορία λόγω του ότι η κατανομή των φωτεινών 

και σκούρων εικονοστοιχείων μοιάζει τυχαία. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

ενέργειες έτσι ώστε οι εικόνες αυτές να γίνουν κατανοητές. Η πρώτη κίνηση είναι η 

απαλοιφή των κατά τόπους μεταβολών της φωτεινότητας της εικόνας που παρουσιάζουν 

μικρή διακύμανση. Για το λόγο αυτό αξιοποιήθηκε το φίλτρο της ανισοτροπικής 

διάχυσης. Διότι παρέχει την δυνατότητα της ομογενοποίησης τέτοιων περιοχών 

διατηρώντας ταυτόχρονα τα όρια των σημαντικών περιοχών. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι αυτές οι ομογενείς περιοχές παρουσιάζονται σε κυκλικά 

επίπεδα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Άρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 

μπορούν απομονωθούν για περεταίρω μελέτη. Επίσης, αναμένεται ότι τα σημεία στα 

οποία θα εμφανιστούν οι πρωτογενείς ρωγμές που τελικά θα οδηγήσουν σε αστοχία του 

υλικού, θα έχουν μία κάπως πιο αυξημένη θερμοκρασία σε σχέση με το περιβάλλον τους. 

Πιθανόν, να εμφανίζονται και με κάποια συγκεκριμένη γεωμετρική δομή. Μία από τις 

καλύτερες δυνατές μεθοδολογίες για την ανακάλυψη και απομόνωση γεωμετρικών 

σχημάτων με οποιοδήποτε μέγεθος και με μικρή σχετική διαφορά στη φωτεινότητα με το 

περιβάλλον τους είναι ο μετασχηματισμός Top-hat.  
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Κεφάλαιο ΙV.  Θερμογραφία  

 

4.1  Εισαγωγή στη Θερμότητα 

Θερμότητα είναι η μορφή ενέργειας η οποία μεταφέρεται από το ένα σημείο ή σώμα 

στο άλλο ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους θερμοκρασιακής διαφοράς [4-1, 4-2]. Η 

θερμοκρασία καθορίζει την ροή της θερμότητας όταν η θερμοκρασία σε κάποιο άλλο 

σημείο ή σώμα είναι γνωστή. Η θερμότητα ρέει πάντα από το θερμότερο σημείο ή σώμα 

προς το ψυχρότερο. Οι τρόποι μεταφοράς της θερμότητας είναι α) με αγωγή, β) με 

μεταφορά και  γ) με ακτινοβολία.  

Σύμφωνα με τον νόμο του Fourier, η μεταφορά θερμότητας με αγωγή εκφράζει τη 

ροή θερμότητας   από ένα σώμα στο άλλο μέσω επαφής και είναι ανάλογη με τη 

διαφορά θερμοκρασίας τους   . Ειδικότερα ισχύει: 

 

        
                                                                

 

όπου   ονομάζεται η θερμική αγωγιμότητα του θερμαινόμενου υλικού και εξαρτάται από 

το υλικό που χρησιμοποιείται προς μελέτη,   είναι η επιφάνεια επαφής και    το πάχος 

του υλικού. 

Στα υγρά και τα αέρια η θερμότητα διαδίδεται με μεταφορά. Κατά την μεταφορά, 

ποσότητες υγρού ή αερίου θερμαίνονται και μεταφέρονται σε ψυχρότερη περιοχή, όπου 

και προκαλούν την θέρμανσή της. Μπορεί να υπάρξει διάδοση θερμότητας μεταξύ 

στερεού και υγρού ή αέριου σώματος. H γενική σχέση είναι: 

 

                                                                          

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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όπου   είναι ο συντελεστής μεταφοράς ο οποίος εξαρτάται από το ρευστό και από 

την ταχύτητα του,   η επιφάνεια με την οποία το ρευστό βρίσκεται σε επαφή και    η 

διαφορά θερμοκρασιών ρευστού και επιφάνειας. 

Για την μετάδοση της θερμότητας με αγωγή ή με μεταφορά χρειάζεται η παρουσία 

της ύλης, στερεά, υγρά ή αέρια, ως μέσο μεταφοράς. Η θερμότητα όμως διαδίδεται και 

στο κενό. Γνωστό παράδειγμα στη φύση είναι η θέρμανση της Γης από τον Ήλιο, όπου 

δεν υπάρχει μέσο διάδοσης. Αυτός ο τρόπος διάδοσης της θερμότητας, με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καλείται διάδοση με ακτινοβολία. Η μεταφορά θερμότητας 

με ακτινοβολία λαμβάνει χώρο στο υπέρυθρο μέρος (IR region) του Η/Μ φάσματος, από 

τα        μέχρι περίπου τα      . Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

συναρτήσει διαφόρων μηκών κύματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1.  

 

 

Σχήμα 4.1 Το Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συναρτήσει μηκών κύματος. 

 

Όλα τα σώματα απορροφούν και ταυτόχρονα ανακλούν ακτινοβολία. Επίσης, κάθε 

σώμα το οποίο έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη του απολύτου μηδενός         

εκπέμπει ακτινοβολία λόγω της θερμοκρασίας του, θερμική ακτινοβολία [4-3]. Δηλαδή, 

η ακτινοβολία που προέρχεται από την επιφάνεια ενός σώματος είναι ένα μείγμα 

εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας και ανακλώμενης ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Προφανώς, η θερμική ακτινοβολία είναι και αυτή ηλεκτρομαγνητική αλλά 

αναφέρεται ως θερμική για να τονιστεί το γεγονός ότι δεν είναι ανακλώμενη.  

Αν όμως χρειάζεται να μελετηθεί μόνο η εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία πρέπει 

να ανακαλυφθεί ένα νέο ιδεατό σώμα το οποίο δεν ανακλά καθόλου ακτινοβολία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Δηλαδή, θα πρέπει να απορροφά όλη την ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια 

του και η εκπεμπόμενη ακτινοβολία να εξαρτάται αποκλειστικά από την θερμοκρασία 

του. Ένα τέτοιο ιδεατό σώμα είναι το μέλαν σώμα. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία τέτοιων 

σωμάτων περιγράφεται από τον νόμο του Planck. Ο νόμος αυτός περιγράφει την 

ενέργεια που ακτινοβολείται σε όλα τα μήκη κύματος από τα μέλανα σώματα με 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν. Η        είναι ένα μέτρο της 

πυκνότητας ροής ή ισχύος που εκπέμπεται από μια περιοχή και έχει τη μορφή 

 

       
     

    
  

     
   

 
 

     
                                         

 

όπου   = το εκπεμπόμενο μήκος κύματος σε   ,   =  η απόλυτη θερμοκρασία των 

μελανών σωμάτων σε  ,   = η σταθερά του Planck =                       ή    , 

  = η ταχύτητα του φωτός=              ,    = η σταθερά του Boltzmann = 

                  . 

   Για δεδομένη θερμοκρασία μέλανος σώματος, η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύ 

βρίσκεται με την διαφόριση της       , δηλαδή 

 

 
  

     
   

  

      
                                                    

                                                      

   Μια λύση με ενδιαφέρον είναι η 
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   Από την οποία προκύπτει ότι η μέγιστη πιθανότητα ισχύος εμφανίζεται όταν ισχύει ότι 

(νόμος Wien) 

 

                                                                          

 

   Από την        για διάφορες θερμοκρασίες μέλανος σώματος, λαμβάνονται οι 

γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.2. Παρατηρείται ότι τα πιο κρύα 

σώματα, σε θερμοκρασίες κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, μεγιστοποιούν την 

εκπεμπόμενη ισχύ στις μακρινές υπέρυθρες ακτίνες. Καθώς η θερμοκρασία των 

σωμάτων αυξάνει, η εκπεμπόμενη ισχύ οξύνει στα πιο μικρά μήκη κύματος.  

 

Σχήμα 4.2 Φασματική κατανομή εκπεμπόμενης ακτινοβολίας όπως δίνεται από το νόμο ακτινοβολίας του 

Planck. Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στη μέγιστη ενεργειακή εκπομπή για την εκάστοτε 

θερμοκρασία μέλανος σώματος δίνεται από την εξίσωση εξ    . 
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Προφανώς, στη φύση δεν υπάρχει κάποιο σώμα που να απορροφά το      της 

ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω του. Όμως, οι νόμοι των μελανών σωμάτων 

μπορούν να προσεγγίσουν σε πολλές περιπτώσεις την θερμική ακτινοβολία των 

πραγματικών σωμάτων.  

 

4.2  Θερμογραφία και Παθητικοί Υπέρυθροι Αισθητήρες 

Η θερμογραφία είναι μία μέθοδος με την οποία ανιχνεύονται οι θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται  

και ερμηνεύονται θερμοκρασιακές διαφορές που εμφανίζονται σε υλικά και εφαρμογές, 

εν γένει, και εξάγονται συμπεράσματα ως προς την ορθή θερμική θωράκισή τους. H 

υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια μέθοδος που σκοπό έχει την πρόληψη και την έγκυρη 

επιδιόρθωση ενός προβλήματος. Οι υπέρυθρες (IR) τεχνικές χρησιμοποιούνται κοινώς σε 

ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας, της ιατρικής κ.α. 

Με την θερμογραφία δεν μετράται απευθείας η θερμοκρασία μιας επιφάνειας, αλλά η 

μεταβολή της εκπεμπόμενης επιφανειακής ακτινοβολίας του εκάστοτε σώματος. Οι 

υποεπιφανειακές ανωμαλίες στο σώμα δημιουργούν τοπικές διαφορές στην επιφανειακή 

θερμοκρασία προκαλούμενες από τους διαφορετικούς βαθμούς θερμικής μεταφοράς στις 

ζώνες που υπάρχουν ατέλειες. 

Οι νόμοι της φυσικής επιτρέπουν την μετατροπή της θερμικής ακτινοβολίας σε 

θερμοκρασία. Επίσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά δυνατή την ανίχνευση της 

θερμικής ακτινοβολίας και την μετατροπή της σε ηλεκτρικά σήματα με τη βοήθεια 

ειδικών αισθητήρων (υπέρυθροι αισθητήρες) [4-1]. Οι υπέρυθροι αισθητήρες (υπέρυθρες 

κάμερες) έχουν την ικανότητα να προβάλλουν αυτά τα ηλεκτρικά σήματα σε εικόνες 

τέτοιες ώστε να απεικονίζουν την θερμοκρασιακή κατανομή της επιφάνειας του 

σώματος. Οι εικόνες που περιέχουν την αποτύπωση αυτής της θερμικής ακτινοβολίας 

ονομάζονται θερμογράμματα (thermograms) ή πιο απλά θερμικές εικόνες (thermal 

images). Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζονται διάφορες θερμικές εικόνες. Η διαδικασία κατά 

την οποία δημιουργείται μία θερμική εικόνα, από την ανίχνευση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας μέχρι την ψηφιακή απεικόνιση της, ονομάζεται υπέρυθρη θερμογραφία. 
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Σχήμα 4.3 Διάφορες θερμικές εικόνες. 

 

Οι υπέρυθροι αισθητήρες (υπέρυθρες κάμερες) διακρίνονται σε τρείς τύπους α) 

Forward-looking infrared (FLIR), β) Infrared search and track (IRST) και γ) Infrared 

radiometer. Ο αισθητήρας FLIR παρέχει υψηλής ευκρίνειας πραγματικού χρόνου εικόνες 

μιας σκηνής. Ο αισθητήρας IRST εντοπίζει και ακολουθεί τα σώματα με τη σύλληψη της 

ενέργειας που εκπέμπεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Η συνολική περιοχή 

αναζήτησής τους μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι για FLIRs. Ο τρίτος τύπος 

των υπέρυθρων αισθητήρων, το Infrared Radiometer, συνδυάζει τις λειτουργικές 

ιδιότητες των προηγούμενων δύο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρέχει εικόνες μιας 

σκηνής προκειμένου να προσδιορίζονται καλύτερα οι περιοχές με μικρές διαφορές στη 

θερμοκρασία.  

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπέρυθρης θερμογραφίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του  τρία χαρακτηριστικά [4-1] α) την επιφάνεια του σώματος, β) το μέσο στο οποίο 

διαδίδεται η εκπεμπόμενη ακτινοβολία και γ) το σύστημα μέτρησης. Η επιφανειακή 

θερμοκρασία του εκάστοτε σώματος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το μήκος κύματος 

που αντιστοιχεί στη μέγιστη ενεργειακή εκπομπή για την υποδεδειγμένη θερμοκρασία 

μέλανος σώματος να εμπίπτει στο υπέρυθρο μέρος του Η/Μ φάσματος. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο στη θερμογραφία έχει και το μέσο στο οποίο διαδίδεται η θερμική 

ακτινοβολία, από το σώμα προς την κάμερα. Για παράδειγμα, όταν η απόσταση της 
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κάμερας από το σώμα είναι μεγαλύτερη μίας οριακής απόστασης θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη και η απορρόφηση που προκαλεί η ατμόσφαιρα. Προφανώς, ακόμα 

και η ίδια η κάμερα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να είναι ευαίσθητη στην 

υπέρυθρη ακτινοβολία και να μην αποκόπτει τις συχνότητες που εμπίπτουν στο 

υπέρυθρο μέρος του Η/Μ φάσματος.  

Οι  μέθοδοι της υπέρυθρης θερμογραφίας είναι μη καταστρεπτικοί, "non distractive 

thermography" [4-4], με την έννοια ότι δεν επεμβαίνουν στο ίδιο το υλικό για να 

μετρήσουν τη θερμοκρασία του και διαιρούνται σε δύο κατηγορίες α) στις μεθόδους 

παθητικής θερμογραφίας και β) στις μεθόδους ενεργητικής θερμογραφίας. Η παθητική 

θερμογραφία εξετάζει τα υλικά και τις δομές που σε φυσιολογικές συνθήκες 

παρουσιάζουν διαφορετική (συχνά υψηλότερη) θερμοκρασία από το περιβάλλον, ενώ 

στην περίπτωση της ενεργητικής θερμογραφίας, ένα εξωτερικό ερέθισμα είναι 

απαραίτητο για να προκαλέσει τις σχετικές θερμικές διαφορές. Η παθητική θερμογραφία 

είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε πλήθος εφαρμογών της βιομηχανίας, της προληπτικής 

συντήρησης, ιατρικής, δασικής πυρανίχνευσης, γεωργίας, βιολογίας, ανίχνευσης αερίων. 

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές, εντοπίζονται ασυνήθιστες θερμοκρασίες σε σχέση με το 

περιβάλλον και υποδεικνύουν σημεία που πιθανόν χρήζουν προσοχής.  

Αντίθετα με την παθητική θερμογραφία, στην ενεργητική θερμογραφία, ένα 

εξωτερικό ερέθισμα απαιτείται για να παράγει τις σχετικές διαφορές θερμοκρασίας που 

σε φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν. Η γνώση των χαρακτηριστικών αυτού του 

εξωτερικού ερεθίσματος (π.χ. χρόνος    που εφαρμόζεται, ένταση της εφαρμογής κ.α.) 

επιτρέπουν ποσοτικούς χαρακτηρισμούς, όπως παραδείγματος χάριν το βάθος της 

ανιχνευμένης ατέλειας. Ανάλογα με το είδος του εξωτερικού ερεθίσματος έχουν 

αναπτυχθεί οι εξής μέθοδοι ενεργητικής θερμογραφίας [4-5]:  

1. θερμογραφία παλμού, όπου το ερέθισμα είναι ένας παλμός (κυρίως για λεπτά 

 υλικά)  

2. θερμογραφία βήματος, όπου το ερέθισμα είναι ένα τετραγωνικό κύμα υπό μορφή 

είτε βηματικής είτε περιοδικής συνάρτησης.  
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3. Lockin θερμογραφία, όπου ένα κύμα χαμηλής συχνότητας παράγεται στην 

 επιφάνεια του δείγματος χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη φωτεινή πηγή, 

ώστε αυτό το κύμα να πολλαπλασιάζεται και να διαχέεται μέσα σε όλο το  υλικό.  

4. Vibrothermography, όπου το ερέθισμα που   εφαρμόζεται πάνω στο σώμα είναι 

μηχανικές δονήσεις με σταθερές συχνότητες.  

 

Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα παθητικής 

θερμογραφίας, ενώ στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

ενεργητικής θερμογραφίας. 

 

Αντικείμενο Μέσο

Υπέρυθρος 

αισθητήρας

Σύστημα επεξεργασίας 

και απεικόνισης

Σύστημα μέτρησης

 

Σχήμα 4.4 Ολοκληρωμένο σύστημα παθητικής θερμογραφίας. 

 

Εξωτερικός 

Διεγέρτης 

Εξωτερικός 

Διεγέρτης 

Αντικείμενο Μέσο

Υπέρυθρος 

αισθητήρας

Σύστημα επεξεργασίας 

και απεικόνισης

Σύστημα μέτρησης

 

Σχήμα 4.5 Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής θερμογραφίας. 
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Γενικά η παθητική θερμογραφία είναι απλούστερη και πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη, από την άλλη μεριά όμως, η ενεργητική θερμογραφία επεμβαίνει σε 

περιπτώσεις όπου η παθητική θερμογραφία είναι αδύνατη, ενώ επίσης παρέχει τη 

δυνατότητα για ποσοτικούς προσδιορισμούς του σφάλματος.  

Για την μελέτη των αστοχιών στα σύνθετα υλικά έχουν χρησιμοποιείται κατά κόρο η 

ενεργητική θερμογραφία. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί και νέοι μέθοδοι όπως για 

παράδειγμα η "thermographic signal reconstruction" μέθοδος (TSR) [4-6]. Η TSR 

μέθοδος αναπτύχθηκε με σκοπό την βελτίωση της θερμικής εικόνας και προσφέρει πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την ανακάλυψη αστοχιών σε σύνθετα υλικά αλλά 

βασίζεται κυρίως στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος αντί εικόνας.  

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια για την πρόβλεψη και ανακάλυψη αστοχιών σε 

σύνθετα υλικά μέσω παθητικής θερμογραφίας και αξιοποιώντας μεθόδους και 

διαδικασίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.  
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Κεφάλαιο V.  Η Πειραματική Διαδικασία 

 

5.1  Η Ιδέα του Πειράματος 

Η συμπεριφορά της κόπωσης των σύνθετων υλικών είναι πολύ απρόβλεπτη, 

επομένως χρειάζεται να αναπτυχθούν μηχανισμοί που να είναι σε θέση να ελέγχουν την 

ακεραιότητα των υλικών ή ακόμα και να προβλέπουν τις αστοχίες που επρόκειτο να 

προκληθούν. Με βάση την ενεργητική θερμογραφία έχουν αναπτυχθεί ποικίλοι τρόποι 

για την ανακάλυψη αστοχιών σε σύνθετα υλικά. Στην εργασία αυτή μελετώνται τα υλικά 

κατά την διάρκεια καταπόνησης τους μέσω παθητικής θερμογραφίας. Ουσιαστικά, 

μελετάται η κατανομή της θερμοκρασίας των δοκιμίων τόσο σε χωρικό όσο και σε 

χρονικό επίπεδο, μέσω θερμικών εικόνων που λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Στη συνέχεια, οι θερμικές εικόνες υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία με 

σκοπό την ανακάλυψη ή όχι τυχόν προκληθεισών αστοχιών.  

 

5.2  Το Πείραμα 

Όπως έχει προαναφερθεί για να προκληθούν οι αστοχίες στα σύνθετα υλικά θα 

πρέπει αυτά να υποβληθούν σε διαδικασία κόπωσης. Τρεις από τις κυριότερες 

παραμέτρους που επιδρούν στην κόπωση των σύνθετων υλικών είναι α) οι διαστάσεις 

του δοκιμίου, β) η συχνότητα ταλάντωσης και γ) η μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση.  Αυτές 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5-Ι. 

 

Πίνακας 5-Ι - Οι κυριότερες παράμετροι επίδρασης στην κόπωση 

Μέσο Πλάτος Δοκιμίου 

     

Μέσο Πάχος Δοκιμίου 

     

Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση 

      

… … … … 
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Για την μελέτη της επίδρασης της συχνότητας και της μέγιστης εφαρμοζόμενης 

τάσης υλοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων όπου παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω Πίνακα 5-ΙΙ.  

 

Πίνακας 5-ΙΙ - Οι σειρές των πειραμάτων που υλοποιήθηκαν 

Σειρά Πειραμάτων Πείραμα Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση      

      

              

              

              

            

            

            

             

             

             

 

Κατά την διάρκεια της καταπόνησης οι θερμικές εικόνες λαμβάνονταν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-ΙΙΙ.  

 

Πίνακας 5-ΙΙΙ - Οι χρόνοι λήψης των θερμικών εικόνων ανά σειρά πειραμάτων 

Σειρά 

Πειραμάτων 

Θερμικές εικόνες 

πριν την έναρξη 

της καταπόνησης 

Πρώτες 12 θερμικές 

εικόνες μετά την έναρξη 

της καταπόνησης 

Επόμενες 6 

θερμικές 

εικόνες  

Επόμενες 

θερμικές εικόνες 

αν χρειάζεται 

           ά      ά          ά           ά         

           ά      ά            ά            ά        

           ά      ά            ά            ά        
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5.3  Η πειραματική Διάταξη 

Για να γίνει εφικτή η ανακάλυψη των αστοχιών σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία χρειάζεται μία πειραματική διάταξη  που να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 

 

1. Τα σύνθετα υλικά προς μελέτη  

2. Την μηχανή που θα προκαλεί την καταπόνηση με όρισμα μία συχνότητα και μία 

μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση 

3. Μία θερμική κάμερα για την λήψη των θερμικών εικόνων 

 

1.  Τα σύνθετα υλικά προς μελέτη  

Τα υπό μελέτη δοκίμια είναι σύνθετα υλικά με ενίσχυση συνεχών ινών και με μήτρα 

από πολυμερές. Ειδικότερα, κάθε δοκίμιο αποτελείται από οκτώ φύλλα συνεχών ινών 

    με διαστρωμάτωση                          (quasi-isotropic laminate) και 

η μήτρα είναι εποξική      της        και η μορφή τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 

5.1.   

 

Σύνθετο υλικό
Μεταλλικά πλακίδια 

προσαρμογής

 

Σχήμα 5.1 Η μορφή των υπό μελέτη δοκιμίων. Με μαύρο φαίνεται το κυρίως σώμα του σύνθετου υλικού 

και με γκρι φαίνονται στα άκρα του δοκιμίου προσαρτημένα τα μεταλλικά πλακίδια προσαρμογής.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δοκίμια που αξιοποιήθηκαν δεν 

είχαν όλα τις ίδιες διαστάσεις και επιπροσθέτως κάθε δοκίμιο δεν ήταν τέλεια κομμένο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πλάτος κάθε δοκιμίου να διαφέρει κατά το μήκος του και οι 

ίνες στα άκρα του πολλές φορές ήταν αποκολλημένες από την μήτρα. Το γεγονός αυτό 

αυξάνει τις πιθανότητες για αστοχία του υλικού και πιο συγκεκριμένα για τον 

διαχωρισμό των φύλλων των ινών από την μήτρα (delamination). 

 

2.  Η μηχανή και η διαδικασία της καταπόνησης  

Η μηχανή που υλοποιεί την καταπόνηση είναι σερβοϋδραυλική μηχανή κόπωσης 

μέγιστου φορτίου 100ΚΝ, μοντέλο MTS 810 και παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2. 

Περιλαμβάνει δύο κεφαλές στις οποίες εισέρχεται το δοκίμιο και δύο αρπάγες με τις 

οποίες συγκρατεί το δοκίμιο σε όλη τη διάρκεια της καταπόνησης. Για να μπορεί να 

συγκρατηθεί το δοκίμιο από τις αρπάγες έπρεπε να κολληθούν στα άκρα του μεταλλικά 

μέρη, τα μεταλλικά πλακίδια προσαρμογής. Τα μεταλλικά πλακίδια προσαρμογής θα 

πρέπει να είναι πολύ καλά προσαρτημένα για να αντέξουν σε όλη τη διάρκεια της 

καταπόνησης. Η κάτω κεφαλή, η οποία είναι κινητή, προκαλεί την καταπόνηση και δίνει 

ενέργεια στο σύστημα.  

 

 

Σχήμα 5.2 Αριστερά: Φαίνεται η μηχανή κόπωσης με τις κεφαλές στο κέντρο της. Η κάτω κεφαλή είναι 

κινητή και προκαλεί την ταλάντωση στο δοκίμιο. Δεξιά: Μεγέθυνση των κεφαλών όπου φαίνονται οι 

αρπάγες στις οποίες εισέρχεται το δοκίμιο. 
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Η καταπόνηση που υλοποιείται έχει την μορφή που δείχνεται στο Σχήμα 5.3. 

Παρατηρείται ότι το δοκίμιο υπόκειται σε ημιτονοειδή ταλάντωση σταθερού πλάτους    

γύρω από μία τιμή      , η οποία δηλώνει την μέση δύναμη (φορτίο) που ασκείται στο 

δοκίμιο. Η ταλάντωση αυτή ονομάζεται ημιτονοειδής φόρτιση.  

 

Δ
ύ
ν
α

μ
η

 P
  

(K
N

)

Χρόνος t  (s)Περίοδος Τ

Pmin 

Pmax 

Pα 

Pmean

 

 Σχήμα 5.3 Η μορφή της ημιτονοειδούς φόρτισης. 

 

Από τις διαστάσεις του δοκιμίου βρίσκονται το μέσο πλάτος του   και το μέσο πάχος 

του  . Επομένως, η μέση διατομή   του δοκιμίου θα είναι 

 

                                                                           

 

Η μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση      είναι παράμετρος υπό εξέταση. Η μέγιστη 

εφαρμοζόμενη δύναμη      συνδέεται με την μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση μέσω   

 

                                                                         

 

 Για την ελάχιστη δύναμη      ισχύει ότι  
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αφού θεωρείται ότι  

 

                                                                        

 

Επομένως, η μέση δύναμη       υπολογίζεται ως 

 

      
         

 
                                                         

 

και το πλάτος της ταλάντωσης    υπολογίζεται ως  

 

   
         

 
                                                           

 

3.  Η θερμική κάμερα και η λήψη των θερμικών εικόνων 

Οι θερμικές εικόνες που αξιοποιούνται στην εργασία αυτή αποκτήθηκαν μέσω της 

υπέρυθρης κάμερας Thermal Vision Micron/A10 της εταιρείας FLIR Company και 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.4. Η πληροφορία που αποκομίζεται βρίσκεται στην 

υπέρυθρη περιοχή του Ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,     έως        , όπου η 

καμπύλη του Wien παρουσιάζει μέγιστο στα       για       . Η αρχική θερμοκρασία 

των δοκιμίων στην κατάσταση ηρεμίας τους εξαρτάται από την θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος. Το δοκίμιο με θερμοκρασία περίπου        ακτινοβολεί, σύμφωνα με 

το νόμο του Wien ως μέλαν σώμα, με μέγιστο στα      . Επομένως, αυτή η περιοχή 

του Ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,     έως        ,  είναι η πλέον κατάλληλη για την 

αποκόμιση πληροφορίας από το δοκίμιο.  



Κεφάλαιο V.  Η Πειραματική Διαδικασία 

 

75 

 

 

Σχήμα 5.4 Η υπέρυθρη κάμερα. 

 

Κατά την διάρκεια της καταπόνησης και με ειδικό μηχανισμό είχε στηριχθεί η εν 

λόγω κάμερα μπροστά από το δοκίμιο και σε απόσταση περίπου ίση με    εκατοστά. Η 

απόσταση αυτή ήταν η ιδανική απόσταση έτσι ώστε να διακρίνεται το δοκίμιο όσο το 

δυνατόν καλύτερα από την κάμερα. Για την σύλληψη των θερμικών εικόνων και για τον 

περιορισμό της περιβάλλουσας ακτινοβολίας (φωτισμός λαμπτήρων, εξωτερικός 

φωτισμός, άνθρωποι κ.α.) είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από το δοκίμιο θερμομονωτικό 

υλικό. Επίσης, όλα τα φώτα στο χώρο διεξαγωγής του πειράματος ήταν σβηστά και το 

ηλιακό φως ήταν ελάχιστο. Κάθε λήψη θερμικής εικόνας αποτελείται από πενήντα 

διαδοχικά καρέ με χρονική απόσταση        και κάθε θερμική εικόνα αποτελείται από 

τον μέσο όρο των πενήντα διαδοχικών καρέ (μέση εικόνα).   

Η βασική ομάδα μετρήσεων αποτελείται από τις    πρώτες λήψεις όπως αυτές 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-ΙΙΙ.  Όμως, είναι προφανές ότι οι    πρώτες λήψεις για 

την τρίτη σειρά πειραμάτων δεν αποτελούν τόσο μεγάλο μέρος της συνολικής διάρκειας 

της καταπόνησης όσο για την πρώτη. Επομένως, το δοκίμιο δεν είχε απαραίτητα 

αστοχήσει με το πέρας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της βασικής 

ομάδας μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, το πείραμα δεν σταματούσε στο σημείο εκείνο 

αλλά συνεχιζόταν μέχρι να παρουσιαστεί η αστοχία. Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις 

κατά τις οποίες το δοκίμιο δεν αστόχησε.  

Η πειραματική διάταξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5. 



5.4  Ο Προτεινόμενος Αλγόριθμος του Πειράματος 

 

76 

 

Μηχανή

καταπόνησης

Θερμομονωτικό 

υλικό 

Κινητή κεφαλή

Δοκίμιο

Στηρίγματα

Υπέρυθρη 

κάμερα

 

Σχήμα 5.5 Η πειραματική διάταξη η οποία απαρτίζεται από α) την μηχανή κόπωσης, β) το δοκίμιο, γ) την 

υπέρυθρη κάμερα και δ) το θερμομονωτικό υλικό. 

 

5.4  Ο Προτεινόμενος Αλγόριθμος του Πειράματος 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εύρεση αστοχιών σε σύνθετα υλικά μέσω 

επεξεργασίας θερμικών εικόνων από παθητική θερμογραφία. Από κάθε σειρά μετρήσεων 

επεξεργάστηκαν, επιλεκτικά,   θερμικές εικόνες. Η διαλογή έγινε μετά από παρατήρηση 

όλων των λήψεων κάθε σειράς με σκοπό την επιλογή των πιο αντιπροσωπευτικών 

θερμικών εικόνων. Οι πρωτογενείς θερμικές εικόνες έχουν την μορφή που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 5.6. Το δοκίμιο παρατηρείται στο κάτω μισό της εικόνας. Επίσης, στα άκρα 

του φαίνονται και οι αρπάγες που το συγκρατούν και η κάτω (εδώ αριστερή) αρπάγη που 

προκαλεί την καταπόνηση. Όμως, για να είναι ακριβής η διαδικασία δεν πρέπει να 
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Σχήμα 5.6 Τυπικές πρωτογενείς θερμικές εικόνες. 

 

επεξεργάζεται μέρη της εικόνας που δεν περιέχουν πληροφορία για το δοκίμιο. 

Επομένως, πραγματοποιείται περικοπή στην αρχική εικόνα έτσι ώστε να απομακρυνθούν 

τα εικονοστοιχεία που αντιστοιχούν στο υπόβαθρο και στις αρπάγες. Σε όλες τις 

αξιοποιούμενες εικόνες ο αριθμός των εικονοστοιχείων στον άξονα   γίνεται πάντα ίσος 

με    . Αντίθετα, στον άξονα   διαφοροποιείται αναλόγως των διαστάσεων του 

δοκιμίου και κυμαίνεται μεταξύ    και    εικονοστοιχείων. Έτσι λοιπόν, οι αρχικές 

θερμικές εικόνες υπόκεινται σε διαδικασία περικοπής η οποία δείχνεται στο Σχήμα 5.7.   

 

Αρχική Εικόνα

160

128
151

20-25

Εικόνα Μετά από Περικοπή

δοκίμιο

δοκίμιο

 

Σχήμα 5.7 Η διαδικασία περικοπής των εικόνων έτσι ώστε να περιέχουν μόνο το δοκίμιο. 
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Επομένως, οι αρχικές εικόνες του Σχήματος 5.6 μετά από περικοπή θα λάβουν την 

μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.8. 

 

 

Σχήμα 5.8 Οι πρωτογενείς θερμικές εικόνες μετά από περικοπή. 

 

Όμως, οι πρωτογενείς θερμικές εικόνες δεν προσφέρουν κάποια αξιοποιήσιμη 

πληροφορία λόγω του ότι η κατανομή των φωτεινών και σκούρων εικονοστοιχείων 

μοιάζει τυχαία. Επομένως, θα πρέπει να υποστούν ειδική επεξεργασία έτσι ώστε οι 

εικόνες αυτές να γίνουν κατανοητές. Η πρώτη κίνηση είναι η απαλοιφή των περιοχών 

που παρουσιάζουν μικρές μεταβολές στη φωτεινότητα. Επομένως, γίνεται χρήση 

ανισοτροπικής διάχυσης διότι παρέχει την δυνατότητα ομογενοποίησης τέτοιων 

περιοχών διατηρώντας ταυτόχρονα τα όρια των περιοχών των οποίων οι θερμοκρασίες 

διαφέρουν κατά πολύ. Για την υλοποίηση της ανισοτροπικής διάχυσης γίνεται χρήση 

μίας επαυξημένης εκδοχής της         η οποία λαμβάνει υπόψη της και τα διαγώνια 

στοιχεία και έχει την μορφή  

 

             

                

         

                

                                       

 

Ο συντελεστής ευστάθειας είναι       λόγω των οκτώ διαφορετικών 

προσανατολισμών που υλοποιεί το φίλτρο. Η παράμετρος   ορίζεται ως η τιμή της 
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τυπικής απόκλισης της εικόνας και ο αριθμός των επαναλήψεων ορίζεται σε     . Αν 

αυτή η τυχαία κατανομή των εικονοστοιχείων θεωρηθεί ως θόρυβος τότε η τιμή της 

τυπικής απόκλισης που θα παρουσιάζει η εικόνα είναι ένα καλό μέτρο για την εύρεση 

των ορίων των περιοχών που θα παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες θερμοκρασιακές 

διαφορές. Δηλαδή, αν κάποια περιοχή παρουσιάζει διασπορά μικρότερη της τυπικής 

απόκλισης της εικόνας τότε η περιοχή αυτή θεωρείται ως όριο μεταξύ ομογενών 

περιοχών. Επιπροσθέτως, οι δέκα διαδοχικές εφαρμογές του φίλτρου της ανισοτροπικής 

διάχυσης προσφέρουν καλό διαχωρισμό των ομογενών περιοχών. Ταυτόχρονα, η ένταση 

της ομογενοποίησης δεν είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να διατηρούνται σε 

ικανοποιητικό βαθμό τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Οι τιμές των 

παραπάνω παραμέτρων προέκυψαν μετά από πειραματική μελέτη εκτός από την 

παράμετρο  , της οποίας η τιμή προκύπτει θεωρητικά.  

Οι εικόνες του Σχήματος 5.8 μετά από ανισοτροπική διάχυση με ορισμένες τις 

παραμέτρους μετατρέπονται σε αυτές του Σχήματος 5.9. 

 

 

Σχήμα 5.9 Η μορφή των πρωτογενών θερμικών εικόνων μετά από ανισοτροπική διάχυση. 

 

Βέβαια, οι εικόνες του Σχήματος 5.9 δεν προσφέρονται για οπτική ερμηνεία. 

Επομένως, μόνο για την οπτική ερμηνεία των εικόνων μετά από ανισοτροπική διάχυση 

πραγματοποιείται ένας τεχνητός διαχωρισμός της κάθε εικόνας σε    διαφορετικές 

περιοχές. Οι περιοχές αυτές έχουν το ίδιο εύρος τιμών (διαχωρισμός με  ισοϋψείς) και 

εμφανίζονται με διαφορετικό χρωματισμό. Άρα οι εικόνες του Σχήματος 5.9 

μετατρέπονται στις  
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Σχήμα 5.10 Η μορφή των εικόνων μετά από ανισοτροπική διάχυση με χρήση ισοϋψών 

 

Οι πιο φωτεινές (λευκές) περιοχές αντιστοιχούν σε υψηλές θερμοκρασίες και 

αντίθετα οι πιο σκούρες (μαύρες) περιοχές αντιστοιχούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά 

την πρώτη περίπτωση παρατηρούνται τα κυκλικά επίπεδα που εμφανίζονται ως 

ομόκεντροι κύκλοι. Κατά την δεύτερη περίπτωση μπορεί να ισχύει το ίδιο αν υποθέσει 

κανείς ότι το κέντρο των κύκλων βρίσκεται στα αριστερά της εικόνας, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.11. 

 

Δοκίμιο

Ψυχρό

Θερμό

 

Σχήμα 5.11 Η μορφή των ομόκεντρων κυκλικών επιπέδων για την δεύτερη περίπτωση του Σχήματος 5.10. 
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Επίσης, αναμένεται ότι τα σημεία στα οποία θα εμφανιστούν οι πρωτογενείς ρωγμές 

που τελικά θα οδηγήσουν σε αστοχία του υλικού, θα έχουν μία κάπως πιο αυξημένη 

θερμοκρασία σε σχέση με το περιβάλλον τους. Πιθανόν, να εμφανίζονται και με κάποια 

συγκεκριμένη γεωμετρική δομή. Η πιο απλή γεωμετρική δομή είναι αυτή του κυκλικού 

επιπέδου. Για την ανακάλυψη τέτοιων στοιχείων αξιοποιείται ο μετασχηματισμός Top-

hatHot με δομικό στοιχείο έναν δίσκο. Η ακτίνα του δίσκου ορίστηκε ως το     του 

ύψους του δοκιμίου, δηλαδή πέντε εικονοστοιχεία. Η μορφή του δομικού στοιχείου 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.12. 

 

 

Σχήμα 5.12 Το δομικό στοιχείο του μετασχηματισμού Top-hatHot. Δίσκος με ακτίνα πέντε 

εικονοστοιχείων. 

 

Ο μετασχηματισμός Top-hatHot θα εφαρμοστεί στις εικόνες μετά από ανισοτροπική 

διάχυση. Επομένως στο Σχήμα 5.13 παρουσιάζονται οι εικόνες του Σχήματος 5.9 μετά 

την εφαρμογή του εν λόγω μετασχηματισμού.  
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Σχήμα 5.13 Η μορφή των εικόνων μετά από μετασχηματισμό Top-hatHot. 

 

Οι αναμενόμενες φωτεινές κηλίδες που ανακαλύφθηκαν ήταν πάρα πολύ αχνές, 

επομένως χρειάστηκε να υλοποιηθεί αύξηση της αντίθεσης των συγκεκριμένων εικόνων 

για την ανάδειξη των κηλίδων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται ένας χρωματισμός των 

επιπέδων αμαύρωσης των εικόνων μετά από τον μετασχηματισμό Top-hatHot για να 

γίνουν οι κηλίδες πιο ευδιάκριτες. Ο χρωματισμός που ακολουθείται είναι ίδιος με αυτόν 

που χρησιμοποιήθηκε και για τον χρωματισμό των εικόνων μετά από ανισοτροπική 

διάχυση. Οι χρωματισμένες εικόνες μετά από μετασχηματισμό Top-hatHot 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.14. 

 

 

Σχήμα 5.14 Η μορφή των χρωματισμένων εικόνων μετά από μετασχηματισμό Top-hatHot. 
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Επομένως, ο αλγόριθμος διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1. Επιλογή των   πιο αντιπροσωπευτικών θερμικών εικόνων κάθε πειράματος 

2. Ανισοτροπική διάχυση σε αυτές τις θερμικές εικόνες με: 

       

          ή   ό             ό    

       

3. Μετασχηματισμός Top-hatHot στις εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση με: 

   μ κό      ε  :    κ ς με  κ         

 

Έτσι λοιπόν, γεννιούνται δύο ερωτήματα, α) Τι παρατηρείται μετά την εφαρμογή της 

ανισοτροπικής διάχυσης; και β) Τι παρατηρείται μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού 

Top-hatHot.  
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Κεφάλαιο VI.  Επεξεργασία Αποτελεσμάτων και  

 Συμπεράσματα 

6.1  Συμπεράσματα 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης που ακολούθησε 

τις θερμικές εικόνες για να γίνουν εκ των προτέρων γνωστά στον αναγνώστη τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι ο αναγνώστης θα 

αποκτήσει καλύτερη αντίληψη για την ανάλυση των πειραμάτων. 

  

Συμπέρασμα 1
ο 

Ο μετασχηματισμός Top-hatHot είναι σε θέση να οπτικοποιεί την κατανομή της 

θερμοκρασίας του δοκιμίου. Ειδικότερα, o μετασχηματισμός Top-hatHot αναδεικνύει τις 

περιοχές στις οποίες η συγκέντρωση της θερμότητας είναι μεγάλη και κατά συνέπεια η 

θερμοκρασία αυξημένη.  

 

Συμπέρασμα 2
ο 

Οι αστοχίες είναι ικανές να αλλάζουν τον δρόμο ροής της θερμότητας. Επίσης, ο 

δρόμος ροής της θερμότητας μεταβάλλεται και από άλλους παράγοντες όπως είναι τα 

εμπόδια που δημιουργούνται όταν οι ίνες είναι αποκολλημένες από την μήτρα, όταν το 

δοκίμιο δεν είναι ακέραιο (παρουσία ραγισμάτων). Επιπροσθέτως, η αστοχία μπορεί να 

εμφανιστεί ως η περιοχή στην οποία υπάρχουν συγκεντρωμένες κηλίδες. 

 

Συμπέρασμα 3
ο 

Στις αρχικές μετρήσεις ορισμένων πειραμάτων παρατηρήθηκαν φωτεινές κηλίδες 

στις περιοχές όπου τα δοκίμια, ύστερα από ορισμένους κύκλους της εναλλακτικής 
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φόρτισης, εμφάνισαν αστοχία. Έτσι λοιπόν, εντοπίστηκε μία σχέση μεταξύ φωτεινών 

κηλίδων που υπάρχουν στις αρχικές μετρήσεις πριν την έναρξη της καταπόνησης και των 

περιοχών που εμφάνισαν αστοχία, όπως φαίνεται στα πειράματα 2, 3, 5, 6, 7, 8 και 9. 

Δηλαδή σε όλα τα δοκίμια που εμφάνισαν αστοχία! 

Στον Πίνακα 6-Ι παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των πειραμάτων. 

Για κάθε ένα πείραμα παρουσιάζεται η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης, η μέγιστη 

τάση που εφαρμόζεται, ο κύκλος που εμφανίστηκε η αστοχία (αν εμφανίστηκε) και τέλος 

δείχνεται αν υπήρχε ένδειξη για την εμφάνισης της αστοχίας. 

 

Πίνακας 6-Ι - Συνοπτικός πίνακας πειραμάτων και αποτελεσμάτων 

Σειρά 

Πειραμάτων 

Πείραμα Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Κύκλος 

Εμφάνισης 

Αστοχίας 

Ένδειξη 

Αστοχίας 
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6.2  Εισαγωγή στην Επεξεργασία των Αποτελεσμάτων 

Στην ενότητα αυτή θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 

εξάγονται από τον προτεινόμενο αλγόριθμο για όλα τα πειράματα. Εξ' ορισμού οι 

θερμικές εικόνες απεικονίζουν την θερμοκρασιακή κατανομή των δοκιμίων. Δηλαδή, το 

αποτέλεσμα της ανισοτροπικής διάχυσης και του μετασχηματισμού Top-hatHot θα είναι η 

ανάδειξη της χωρικής κατανομής της θερμοκρασίας του δοκιμίου. Προφανώς, η μεγάλη 

συγκέντρωση θα σηματοδοτεί δυσκολία στην ροή της θερμότητας, όπου δυσκολία στην 

ροή της θερμότητας μπορεί να εμφανιστεί μόνο λόγω ύπαρξης εμποδίων στο δρόμο της. 

Επομένως, η συγκέντρωση σε κάποια περιοχή του δοκιμίου μπορεί παρά να υπονοεί την 

εμφάνιση αστοχίας.  

Η ανισοτροπική διάχυση λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την 

εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Παρόλα αυτά οι θερμικές εικόνες μετά από 

ανισοτροπική διάχυση προσφέρουν καλή απεικόνιση των ισόθερμων επιφανειών και 

δίνουν μία καλύτερη αίσθηση της συνολικής συμπεριφοράς της θερμοκρασίας. Ο 

μετασχηματισμός Top-hatHot συμβάλει στην ανάδειξη των περιοχών όπου η 

συγκέντρωση της θερμότητας που παρουσιάζει το δοκίμιο είναι αρκετά υψηλότερη από 

το χώρο που τις περιβάλλει.  

 

6.3  Πρώτη Σειρά Πειραμάτων 

Η πρώτη σειρά πειραμάτων περιλαμβάνει καταπονήσεις των δοκιμίων με συχνότητα 

ταλάντωσης        για τρείς διαφορετικές τιμές της μέγιστης εφαρμοζόμενης τάσης, 

όπως δείχνεται στον Πίνακα 6-IΙ. 
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Πίνακας 6-IΙ - Τιμές συχνότητας και μέγιστης  

εφαρμοζόμενης τάσης ανά πείραμα. 

Πείραμα Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση 

      

           

   2.      

           

 

Πείραμα 1ο  

Τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε κατά την διεξαγωγή του πρώτου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΙΙI.  

 

Πίνακας 6-ΙIΙ - Χαρακτηριστικά του πρώτου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο Σχήμα 6.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για 

το πρώτο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη στήλη 

η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι εικόνες μετά 

από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την 

εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το 

δοκίμιο δεν παρουσίασε αστοχία κατά την διάρκεια του πειράματος.  

 



Κεφάλαιο VΙ.  Επεξεργασία Αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα 

 

89 

 

  

Σχήμα 6.1 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το πρώτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Από τις εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση παρατηρούνται οι ισόθερμες 

επιφάνειες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι εμφανές ότι αρχικά η θερμοκρασία είναι 

υψηλότερη στην κεντρική περιοχή του δοκιμίου σε σχέση με τα άκρα του. Όμως, με το 

πέρασμα κύκλων της εναλλακτικής φόρτισης η ισόθερμη επιφάνεια που φέρει την 

μέγιστη θερμοκρασία μετατοπίζεται προς τα αριστερά (όπου με βάση την γεωμετρία των 

εικόνων αντιστοιχεί στο κάτω άκρο του δοκιμίου που είναι προσαρτημένο στην κινητή 

κεφαλή). Άρα λοιπόν, η μετακίνηση της ισόθερμης επιφάνειας σηματοδοτεί μία 

δυσκολία στην ροή της θερμότητας (προς την αντίθετη κατεύθυνση).  

Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού Top-hatHot φαίνεται στην δεξιά στήλη του 

Σχήματος 6.1. Οι φωτεινές κηλίδες σηματοδοτούν περιοχές με θερμοκρασία υψηλότερη 

σε σχέση με το γειτονικό τους περιβάλλον. Αρχικά οι φωτεινές κηλίδες μοιάζουν να 

έχουν τυχαία κατανομή ενώ με το πέρασμα κύκλων της εναλλακτικής φόρτισης αρχίζουν 

να αποκτούν συγκεκριμένη γεωμετρική δομή. Η δομή αυτή παρουσιάζεται ως μία ευθεία 

που ενώνει τα δύο άκρα του δοκιμίου. Η εμφάνιση γεωμετρικής δομής στην κατανομή 
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των φωτεινών κηλίδων συμπίπτει χρονικά με την μετατόπιση της ισόθερμης επιφάνειας 

που φέρει την μέγιστη θερμοκρασία όπως παρατηρήθηκε νωρίτερα. Επομένως, οι 

κηλίδες αυτές όχι μόνο υποδηλώνουν μία τοπική συγκέντρωση της θερμότητας αλλά και 

ταυτόχρονα μία δυσκολία στην ροή της θερμότητας από τα σημεία αυτά. 

 

Πείραμα 2
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του 

δεύτερου πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΙV.  

 

Πίνακας 6-ΙV - Χαρακτηριστικά του δεύτερου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος         

                           

 

Στο Σχήμα 6.2 παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη στήλη 

η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι εικόνες μετά 

από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την 

εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία κατά την 

διάρκεια του πειράματος. Η αρχική ρωγμή παρουσιάστηκε μεταξύ της      και της       

μέτρησης και ήταν της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 6.3. Το Σχήμα 6.3 

παρουσιάζεται στον αναγνώστη με σκοπό να μπορέσει να αντιληφθεί την περιοχή στον 

χώρου του δοκιμίου όπου εμφανίστηκε η αστοχία. Στη συνέχεια του πειράματος 

εμφανιστήκαν και άλλες ρωγμές αλλά πάντα η πρώτη θα μελετάται, διότι όταν 

εμφανίζεται μία ρωγμή το δοκίμιο θεωρείται ότι αστόχησε.  
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Σχήμα 6.2 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το δεύτερο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 
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Σχήμα 6.3 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε. 

 

Οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά με 

το πρώτο δοκίμιο. Ομοίως και οι εικόνες μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-

hatHot παρουσιάζουν όμοια συμπεριφορά με αυτή του πρώτου δοκιμίου. Ειδικότερα, 

παρατηρείται η τυχαία κατανομή των φωτεινών κηλίδων στην πρώτη μέτρηση και 
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ύστερα η εμφάνιση γεωμετρικής δομής στην χωρική τους κατανομή. Κατά την     

μέτρηση εμφανίζεται μία έντονη συγκέντρωση φωτεινών κηλίδων που συμπίπτει χρονικά 

και χωρικά με την εμφάνιση της αστοχίας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι στο σημείο 

αυτό μαζεύεται η θερμότητα και δεν μπορεί εύκολα να διαχυθεί στο εγγύς περιβάλλον 

της. Επομένως, η συγκέντρωση αυτή δε μπορεί παρά να οφείλεται στην ύπαρξη της 

ρωγμής.  

Εκτός από την ρωγμή που αναφέρθηκε εμφανίστηκαν και άλλες με το πέρασμα 

κύκλων της εναλλακτικής φόρτισης. Μία ακόμα σημαντική ρωγμή εμφανίστηκε στο 

κάτω-δεξιά μέρος του δοκιμίου. Κατά την πρώτη μέτρηση στο σημείο όπου εμφανίστηκε 

η δεύτερη ρωγμή συναντάται μία συγκέντρωση κηλίδων που είναι μεγαλύτερη σε 

μέγεθος αλλά και σε τιμές της φωτεινότητας των αντίστοιχων εικονοστοιχείων σε σχέση 

με τις υπόλοιπες κηλίδες. Αυτό ενδεχομένως υπονοεί ότι το σημείο όπου το δοκίμιο 

παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση θερμοκρασίας κατά την αρχική του κατάσταση έχει 

μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξει αστοχία.  

 

Πείραμα 3
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του τρίτου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-V.  

 

Πίνακας 6-V - Χαρακτηριστικά του τρίτου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο Σχήμα 6.5 παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη στήλη 

η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι εικόνες μετά 
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από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την 

εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot.  

 

 

Σχήμα 6.4 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το τρίτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 
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Σχήμα 6.5 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία αμέσως 

μετά την έναρξη του πειράματος. Η αρχική ρωγμή παρουσιάστηκε μεταξύ της     και 

της      μέτρησης και ήταν της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 6.5. Στη συνέχεια του 

πειράματος εμφανιστήκαν και πολλές άλλες ρωγμές αλλά αυτή ήταν και η κυριότερη σε 

μέγεθος.  

Στο συγκεκριμένο πείραμα η κεντρική περιοχή του δοκιμίου της αρχικής μέτρησης 

φαίνεται να έχει χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα άκρα του. Παρόλα αυτά η 

συμπεριφορά του δοκιμίου όπως φαίνεται μετά από την εφαρμογή της ανισοτροπικής 

διάχυσης δεν διαφέρει από τα δύο προηγούμενα πειράματα. Ομοίως και τα 

αποτελέσματα του μετασχηματισμού Top-hatHot παρουσιάζουν όμοια συμπεριφορά με τα 

προηγούμενα πειράματα.  

Στην αρχική μέτρηση η κατανομή των φωτεινών κηλίδων δεν μοιάζει τυχαία. 

Επίσης, στην ίδια μέτρηση εμφανίζεται μία συγκέντρωση κηλίδων στο κάτω-δεξιά μέρος 

του δοκιμίου στο σημείο όπου θα αναπτυχθεί η αρχική αστοχία. Δηλαδή και σε αυτό το 

δοκίμιο υπάρχει μία σχέση μεταξύ κηλίδων που εμφανίζονται στην αρχική αστοχία και 

στην ρωγμή που εμφανίζεται αμέσως μετά. Σε αυτή την περίπτωση τα εικονοστοιχεία 

που απαρτίζουν την εν λόγω περιοχή έχουν πολύ μεγάλη φωτεινότητα, όχι όμως και την 

μεγαλύτερη. Επομένως, ενδέχεται οι περιοχές της αρχικής εικόνας που παρουσιάζουν 

υψηλή συγκέντρωση κηλίδων με μεγάλη φωτεινότητα να αναπτύξουν αστοχία. Η 

απόρροια αυτή είναι ένα πρώτο βήμα για την πρόβλεψη των αστοχιών που πιθανόν να 

αναπτύξει το δοκίμιο. 

 

6.4  Δεύτερη Σειρά Πειραμάτων 

Η δεύτερη σειρά πειραμάτων περιλαμβάνει καταπονήσεις των δοκιμίων με 

συχνότητα ταλάντωσης      για τις ίδιες τρείς διαφορετικές τιμές της μέγιστης 

εφαρμοζόμενης τάσης, όπως δείχνεται στον Πίνακα 6-VI. 
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Πίνακας 6-VI - Τιμές συχνότητας και μέγιστης  

εφαρμοζόμενης τάσης ανά πείραμα. 

Πείραμα Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση 

      

         

         

         

 

Πείραμα 4
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του 

τέταρτου πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-VΙI.  

 

Πίνακας 6-VΙI - Χαρακτηριστικά του τέταρτου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο Σχήμα 6.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για 

το τέταρτο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη 

στήλη η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι 

εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες 

μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι το δοκίμιο δεν παρουσίασε αστοχία κατά την διάρκεια του πειράματος.  
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Σχήμα 6.6 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το τέταρτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Από τις εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση παρατηρούνται οι ισόθερμες 

επιφάνειες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι εμφανές ότι αρχικά η θερμοκρασία είναι 

υψηλότερη στην κεντρική περιοχή του δοκιμίου σε σχέση με τα άκρα του. Όμως, με το 

πέρασμα κύκλων της εναλλακτικής φόρτισης η ισόθερμη επιφάνεια που φέρει την 

μέγιστη θερμοκρασία μετατοπίζεται προς τα αριστερά (όπου με βάση την γεωμετρία των 

εικόνων αντιστοιχεί στο κάτω άκρο του δοκιμίου). Επομένως και σε αυτήν την 

περίπτωση η συμπεριφορά του δοκιμίου (όπως παρουσιάζεται μέσω των εικόνων μετά 

από ανισοτροπική διάχυση) είναι όμοια με τα προηγούμενα πειράματα. Τα ίδια ισχύουν 

και για τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Πείραμα 5
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του πέμπτου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-VΙIΙ.  
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Πίνακας 6-VΙIΙ - Χαρακτηριστικά του πέμπτου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για 

το πέμπτο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη 

στήλη η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι 

εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες 

μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία. Η αρχική ρωγμή εμφανίστηκε μεταξύ της 

     και της      μέτρησης και ήταν της μορφής όπως δείχνεται στο Σχήμα 6.8. Στη 

συνέχεια του πειράματος εμφανιστήκαν και πολλές άλλες ρωγμές αλλά αυτή ήταν η 

κυριότερη σε μέγεθος.  

 

 

Σχήμα 6.7 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το πέμπτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 
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Σχήμα 6.8 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε. 

 

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση 

μοιάζουν ίδιες με τα προηγούμενα πειράματα. Επιπροσθέτως παρατηρείται για μία 

ακόμα φορά σχέση μεταξύ κηλίδων της αρχικής μέτρησης και της περιοχής όπου 

εμφανίσθηκε η πρώτη αστοχία. Ειδικότερα, στο κάτω μέρος του δοκιμίου παρατηρείται 

μία υψηλή συγκέντρωση κηλίδων τόσο σε επιφάνεια όσο και σε τιμές της φωτεινότητας 

των αντίστοιχων εικονοστοιχείων.  

 

Πείραμα 6
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του έκτου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΙX.  

 

Πίνακας 6-ΙX - Χαρακτηριστικά του έκτου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   
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Στο Σχήμα 6.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για 

το έκτο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη στήλη η 

χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι εικόνες μετά 

από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την 

εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

 

Σχήμα 6.9 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το έκτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε δύο ρωγμές σχεδόν 

ταυτόχρονα. Οι αρχικές ρωγμές εμφανίστηκαν μεταξύ της     και της     μέτρησης και 

ήταν της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 6.10. Στη συνέχεια του πειράματος 

εμφανιστήκαν και άλλες ρωγμές στη πίσω μεριά του δοκιμίου (στο πάνω μέρος των 

εικόνων) που ήταν μεγαλύτερες σε μέγεθος.  
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Σχήμα 6.10 Η μορφή και η θέση των αρχικών αστοχιών που εμφανίστηκαν. 

 

Και σε αυτό το πείραμα ισχύουν τα ίδια με όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα 

πειράματα. Δηλαδή, η συμπεριφορά του δοκιμίου όπως παρουσιάζεται μέσω των 

εικόνων της ανισοτροπικής διάχυσης μπορεί να μην είναι ίδια αλλά παρόλα αυτά μπορεί 

να προβλεφθεί η αριστερή ρωγμή που αναπτύχθηκε μέσω της πρώτης εικόνας του 

μετασχηματισμού Top-hatHot. Η πρόβλεψη σηματοδοτείται με την παρουσία της υψηλής 

συγκέντρωσης κηλίδων στο κάτω-αριστερά τμήμα της πρώτης μέτρησης.  

 

6.5  Τρίτη Σειρά Πειραμάτων

Η τρίτη σειρά πειραμάτων περιλαμβάνει καταπονήσεις των δοκιμίων με συχνότητα 

ταλάντωσης       για τις τρείς διαφορετικές τιμές της μέγιστης εφαρμοζόμενης τάσης, 

όπως δείχνεται στον Πίνακα 6-Χ. 

 

Πίνακας 6-Χ - Τιμές συχνότητας και μέγιστης  

εφαρμοζόμενης τάσης ανά πείραμα. 

Πείραμα Συχνότητα 

     

Μέγιστη Τάση 
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Πείραμα 7
ο
  

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του έβδομου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΧI.  

 

Πίνακας 6-ΧI - Χαρακτηριστικά του έβδομου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία. Η αρχική 

ρωγμή εμφανίστηκε μεταξύ της      και της      μέτρησης και ήταν της μορφής που 

δείχνεται στο Σχήμα 6.11.  
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Σχήμα 6.11 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε. 
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Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου 

για το έβδομο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη 

στήλη η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι 

εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες 

μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

 

Σχήμα 6.12 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το έβδομο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπικό ή διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

 

Η μέχρι τώρα ανάλυση επιβεβαιώνεται και από αυτό το πείραμα. Η έντονη 

συγκέντρωση φωτεινών κηλίδων στο δεξιό τμήμα της αρχικής εικόνας μετά από τον 

μετασχηματισμό Top-hatHot δε μπορεί παρά να σηματοδοτεί την εμφάνιση αστοχίας. 
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Πείραμα 8
ο
  

 

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του όγδοου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΧIΙ.  

 

Πίνακας 6-ΧIΙ - Χαρακτηριστικά του όγδοου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   

      

                           

 

Στο Σχήμα 6.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου 

για το όγδοο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη 

στήλη η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι 

εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες 

μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία. Η αρχική ρωγμή εμφανίστηκε μεταξύ της 

     και της      μέτρησης και ήταν της μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 6.13.  
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Σχήμα 6.13 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε. 
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Σχήμα 6.14 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το όγδοο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Και σε αυτό το πείραμα παρατηρείται η αναμενόμενη, πλέον, συμπεριφορά. Η 

αρχική αστοχία που εμφανίστηκε σηματοδοτείται από την έντονη συγκέντρωση κηλίδων 

της αρχικής εικόνας μετά από τον μετασχηματισμό Top-hatHot. 

 

Πείραμα 9
ο
  

 

Τα  χαρακτηριστικά του δοκιμίου που αξιολογήθηκε για την διεξαγωγή του ένατου 

πειράματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-ΧΙIΙ.  

 

Πίνακας 6-ΧΙIΙ - Χαρακτηριστικά του ένατου αξιολογούμενου δοκιμίου 

Μέσο Πλάτος 

     

Μέσο Πάχος 

     

Μέγιστη Τάση      

      

Μέση Δύναμη 

     

Πλάτος   
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Στο Σχήμα 6.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου 

για το ένατο πείραμα. Παρατηρούνται τα εξής χαρακτηριστικά αφενός α) στην πρώτη 

στήλη η χρονική επιλογή των εικόνων (αύξων αριθμός frame) καθώς επίσης και οι 

εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση και β) στη δεξιά στήλη οι αντίστοιχες εικόνες 

μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι το δοκίμιο παρουσίασε αστοχία. Στο Σχήμα 6.15 παρατηρείται η έντονη 

συγκέντρωση κηλίδων στην περιοχή που θα εμφανιστεί η αρχική αστοχία. Κατά τα άλλα 

η συμπεριφορά αυτού του δοκιμίου διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα 

προηγούμενα δοκίμια όπως φαίνεται μέσα από τις εικόνες μετά από ανισοτροπική 

διάχυση.  

 

 

Σχήμα 6.15 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το ένατο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot. 

 

Η αρχική ρωγμή εμφανίστηκε μεταξύ της     και της     μέτρησης και ήταν της  

μορφής που δείχνεται στο Σχήμα 6.16.    
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Σχήμα 6.16 Η μορφή και η θέση της αρχικής αστοχίας που εμφανίστηκε. 

 

6.6  Μία σύγκριση 

Στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας είχε χρησιμοποιηθεί μία διαφορετική μέθοδος 

για την ανάδειξη των φωτεινών κηλίδων του μετασχηματισμού Top-hatHot. Είχε 

αξιοποιηθεί μία μέθοδος "image stretching" η οποία βέβαια δεν είναι γραμμική 

διαδικασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα παραπλανητικές εικόνες όπου οδηγούσαν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα, διότι τονίζονταν λανθασμένα οι διάφορες περιοχές του 

δοκιμίου.  

Για παράδειγμα στο Σχήμα 6.17 παρουσιάζεται μία εικόνα η οποία έχει υποστεί 

image stretching. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το    πείραμα.  

Παρατηρείται λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας προσφέρει πιο 

έντονες κηλίδες και γραμμές στα περιεχόμενα του μετασχηματισμού Top-hatHot. Πιο 

συγκεκριμένα η έντονη συγκέντρωση κηλίδων στο μέσο της εικόνας δεν σηματοδοτούν 

κάποια αστοχία αλλά είναι αποτέλεσμα λανθασμένης επεξεργασίας. Για αυτό και οι 

εικόνες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες πολλαπλασιάστηκαν με μία 

σταθερά με τιμή 100 έτσι ώστε να γίνουν εμφανείς οι λεπτομέρειες του 

μετασχηματισμού Top-hatHot χωρίς να τονιστούν περιοχές της εικόνες σε βαθμό που θα 

επιφέρει παρερμήνευση των αποτελεσμάτων.  
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Σχήμα 6.17 Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου για το έκτο πείραμα. Αριστερή στήλη: Οι 

μετρήσεις που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία και οι εικόνες μετά από ανισοτροπική διάχυση. Δεξιά 

στήλη: Οι αντίστοιχες εικόνες μετά από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Top-hatHot υφιστάμενες 

image stretching. 
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Μέσω της ανάλυσης που ακολούθησε τις θερμικές εικόνες που αποκτήθηκαν κατά 

την διάρκεια των πειραμάτων κατέστη σαφές ότι είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι 

αστοχίες που μπορεί να αναπτύξει το σύνθετο υλικό. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μία 

σύνδεση μεταξύ της γεωγραφικής θέσης ορισμένων φωτεινών κηλίδων που υπάρχουν 

στις αρχικές μετρήσεις και τις περιοχές όπου εμφανίστηκαν οι αστοχίες στα εκάστοτε 

πειράματα.  

Προτείνεται η περαιτέρω μελέτης της συμπεριφοράς της ροής της θερμότητας στα 

ίδια υλικά προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν. Επίσης, η 

μελέτη αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει δοκίμια τα οποία θα είναι όλα ίδια μεταξύ τους 

και δεν θα παρουσιάζουν ατέλειες. Τέλος, προτείνεται να εξακριβωθεί η σχέση που 
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εντοπίστηκε μεταξύ των φωτεινών κηλίδων στην αρχική κατάσταση του δοκιμίου με τις 

περιοχές όπου το ίδιο δοκίμιο εμφάνισε αστοχία.  

Φωτεινές κηλίδες πάντα εμφανίζονται στις μετρήσεις σηματοδοτώντας εμπόδια 

ακόμα και αν αυτές οι κηλίδες δεν αντιπροσωπεύουν αστοχίες. Επομένως, προτείνεται 

ακόμα να γίνει περεταίρω μελέτη που να αφορά την ταξινόμηση των κηλίδων σε ύποπτες 

για εμφάνιση αστοχίας ή όχι.  
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