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Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αποτελεί βιβλιογραφικι ζρευνα πάνω ςτο επιςτθμονικό 

αντικείμενο τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ(ΑΕ) ςαν μια από τισ μεκόδουσ του Μθ 

Καταςτροφικοφ Ελζγχου(ΜΚΕ) και υλοποιθςθ τθσ μεκόδου εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ πθγισ 

ΑΕ ςτο προγραματιςτικό περιβάλλον Matlab. τθν εργαςία γίνεται αναφορά ςτισ πιο 

διαδεδομζνεσ μεκόδουσ του ΜΚΕ, ςτα πλεονεκτιματα τθσ ΑΕ ζναντι των άλλων μεκόδων. 

Γίνεται παρουςίαςθ των τεχνικϊν τθσ ΑΕ, με βάςθ τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ, από τθν 

ςυμβατικι τεχνικι που αξιοποιεί κάποιεσ παραμζτρουσ του ςιματοσ, για τθν «ποιοτικι» 

εκτίμθςθ τθσ καταπόνθςθσ του υλικοφ, μζχρι τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ που αξιοποιοφν τισ 

υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ που προςφζρουν οι Θ/Τ δίνοντασ τθ δυνατότθτα για μια 

περιςςότερο «ποςοτικι» εκτίμθςθ του μεγζκουσ και του είδουσ τθσ αςτοχίασ. Γίνεται 

αναφορά ςτθ κεωρία τθσ διάδοςθσ των κυμάτων ςε λεπτζσ πλάκεσ, ακρογωνιαίο λίκο τθσ 

επεξεργαςίασ των ςθμάτων με πιο εξελιγμζνεσ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ ςτο πεδίο του 

χρόνου και τθσ ςυχνότθτασ. Παρουςιάηεται θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ τθσ διάδοςθσ των 

κυμάτων ςτα ςφνκετα υλικά, των προβλθμάτων που παρουςιάηει θ τεχνικι τθσ ΑΕ ςε 

αυτά, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των νευρωνικϊν δικτφων, ςτθν χωρίσ επίβλεψθ 

αναγνϊριςθ του είδουσ τθσ αςτοχίασ ςε ςφνκετα υλικά. Γίνεται αναφορά ςτον 

μεταςχθματιςμό κυματιδίου ςαν τεχνικι ανάλυςθσ των κυματομορφϊν τθσ ΑΕ. Σζλοσ 

παρουςιάηεται το πρόβλθμα του εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ, όπου 

υλοποιείται θ μζκοδοσ που αξιοποιεί τουσ χρόνουσ άφιξθσ του ςιματοσ ςτουσ αιςκθτιρεσ 

για τον υπολογιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ. Αναφζρονται οι ςθμαντικότερεσ και πιο 

πρόςφατεσ εργαςίεσ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ και ςχολιάηονται οι τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το είδοσ και τθν κζςθ τθσ 

αςτοχίασ.  
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Ειςαγωγι  

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αποτελεί βιβλιογραφικι ζρευνα πάνω ςτο επιςτθμονικό 

αντικείμενο τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ(ΑΕ) ςαν μια από τισ μεκόδουσ του Μθ 

Καταςτροφικοφ Ελζγχου(ΜΚΕ) και υλοποίθςθ τθσ μεκόδου εντοπιςμοφ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ 

ςε επίπεδθ επιφάνεια χρθςιμοποιϊντασ τριγωνικι διάταξθ αιςκθτιρων, ςε 

προγραμματιςτικό περιβάλλον Matlab. το κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά ςτισ μεκόδουσ 

του ΜΚΕ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα τόςο ςτο εργαςτθριακό πείραμα όςο και ςε 

πρακτικά προβλιματα και μικρι περιγραφι τουσ. το κεφάλαιο 2 γίνεται ςφγκριςθ των 

παραπάνω μεκόδων, αναδεικνφονται τα πλεονεκτιματα τθσ ΑΕ ζναντι των άλλων , οι 

δυςκολίεσ να εφαρμοςτεί κακολικά ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ. Γίνεται ανάλυςθ των 

ςυμβατικϊν μεκόδων τθσ ΑΕ όπωσ θ ανάλυςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ςιματοσ, θ 

παραμετρικι ανάλυςθ και θ ανάλυςθ ςυχνότθτασ. Παρουςιάηονται οι λόγοι τθσ 

αδυναμίασ των ςυμβατικϊν μεκόδων να παράγουν αξιόπιςτα αποτελζςματα κφρια ςτα 

ςφνκετα υλικά και προτείνεται θ τεχνικι τθσ ανάλυςθσ όλθσ τθσ κυματομορφισ του 

ςιματοσ. το κεφάλαιο 3 γίνεται θ παρουςίαςθ τθσ κεωρίασ τθσ διάδοςθσ των κυμάτων 

ςε λεπτζσ πλάκεσ, ακρογωνιαίο λίκο τθσ ανάλυςθσ των κυματομορφϊν του ςιματοσ τθσ 

ΑΕ. το κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται οι ςθμαντικότερεσ εργαςίεσ τθσ διεκνοφσ 

βιβλιογραφίασ που πάνω ςτθν ανάλυςθ των κυματομορφϊν για τθ διάκριςθ των 

διαφόρων μθχανιςμϊν αςτοχίασ που δθμιουργοφνται ςτα ςφνκετα υλικά κατά τθν 

καταπόνθςθ τουσ και γίνεται μια μικρι αναφορά ςτισ ιδιότθτεσ των ςφνκετων υλικϊν. το 

κεφάλαιο 5 παρουςιάηεται θ τεχνικι τθσ ανάλυςθσ των κυματομορφϊν χρθςιμοποιϊντασ 

το μεταςχθματιςμό κυματιδίου, όπου γίνεται αναφορά ςτο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 

τεχνικισ. το κεφάλαιο 6 παρουςιάηεται ςυνοπτικά δφο εργαςίεσ που επεξεργάηονται τισ 

παραμζτρουσ του κφματοσ αξιοποιϊντασ νευρωνικά δίκτυα και αλγόρικμουσ 

ομαδοποίθςθσ για τθν κατθγοριοποίθςθ των παραμζτρων αυτϊν ςε αντίςτοιχεσ 

κλάςεισ(μθχανιςμοφσ αςτοχίασ). το κεφάλαιο 7 παρουςιάηεται θ τεχνικι του εντοπιςμοφ 

τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ χρθςιμοποιϊντασ το κεωρθτικό υπόβακρο 

που παρουςιάηεται ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Παρουςιάηεται θ τεχνικι του 

εντοπιςμοφ ςε μία διάςταςθ ςε δφο και ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. το κεφάλαιο αυτό 

αναλφεται ο κϊδικασ του προγράμματοσ ςε περιβάλλον Matlab που πραγματοποιεί τον 

εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ ΑΕ χρθςιμοποιϊντασ τουσ χρόνουσ άφιξθσ των τριϊν 

αιςκθτιρων που είναι τοποκετθμζνοι ςε τριγωνικι διάταξθ ςτο επίπεδο, παρουςιάηονται 

γραφικά τα αποτελζςματα τισ μεκόδου, εξετάηεται θ απόδοςθ τθσ ςε ςχετικό ςφάλμα 

κατά τθ μζτρθςθ των χρόνων άφιξθσ.  το κεφάλαιο 8 γίνεται μια γενικι περιγραφι του 

εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςιμερα για τθν τεχνικι τθσ ανάλυςθσ των ςθμάτων τθσ 

Ακουςτικισ Εκπομπισ. Σζλοσ ςτο κεφάλαιο 9 γίνεται αναφορά ςτο πρόβλθμα του 

κορφβου ςτισ μετριςεισ των ςθμάτων τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ, ςτθν επίλυςθ του 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ανάλυςθ όλθσ τθσ κυματομορφισ του ςιματοσ. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Κεφάλαιο 1- Μθ Καταςτρεπτικόσ Ζλεγχοσ 

Ο Μθ Καταςτρεπτικόσ Ζλεγχοσ(ΜΚΕ) ι Non Destructive Testing(NDT) αποτελεί μια  

ευρεία ομάδα τεχνικϊν ανάλυςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιςτιμθ και τθ 

βιομθχανία για να αξιολογιςουν τισ ιδιότθτεσ ενόσ υλικοφ, ενόσ τμιματοσ ι ενόσ 

ςυςτιματοσ χωρίσ πρόκλθςθ ηθμίασ [1]. ε αντίκεςθ με τον Καταςτρεπτικό Ζλεγχο, 

ο ΜΚΕ είναι μια αξιολόγθςθ χωρίσ να προκαλεί ηθμιά, πίεςθ ι καταςτροφι του 

αντικειμζνου δοκιμισ. Θ καταςτροφι του αντικειμζνου δοκιμισ κακιςτά ςυνικωσ 

τθν καταςτρεπτικι δοκιμι δαπανθρότερθ και αυτό είναι επίςθσ ακατάλλθλθ ςε 

πολλζσ περιςτάςεισ. O ΜΚΕ διαδραματίηει ζναν κρίςιμο ρόλο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ 

οικονομικϊσ αποδοτικότερθσ λειτουργίασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ αξιοπιςτίασ των 

εγκαταςτάςεων, με το επακόλουκο όφελοσ. Ο ΜΚΕ χρθςιμοποιείται ςε ζνα ευρφ 

φάςμα των βιομθχανικϊν περιοχϊν και χρθςιμοποιείται ςχεδόν ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο ςτον κφκλο παραγωγισ ι ηωισ πολλϊν ςυςτατικϊν. Οι επικρατοφςεσ 

εφαρμογζσ είναι ςτθν αεροδιαςτθμικι, τθν θλεκτρικι παραγωγι, τθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία, ςτον ςιδθρόδρομο, ςτισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ 

πετροχθμικϊν και ςτισ ςωλθνϊςεισ. Θ πιο διαδεδομζνθ εφαρμογι ΜΚΕ 

χρθςιμοποιείται ςτον ζλεγχο τθσ αντοχισ των ςυγκολλιςεων, όπου υπάρχει 

μεγάλοσ κίνδυνοσ αςτοχίασ τθσ ζνωςθσ με κίνδυνο τθν καταςτροφι κατά τθ 

διάρκεια τθσ λειτουργίασ. 

Οι βαςικότερεσ μζκοδοι ΜΚΕ είναι οι παρακάτω [1] 

 Ακουςτικι εκπομπι (Acoustic emission). 

 Διειςδυτικά υγρά (Liquid penetrant). 

 Δινορεφματα (Eddy current). 

 Μαγνθτικά ςωματίδια (Magnetic particle). 

 Οπτικόσ ζλεγχοσ (Visual inspection). 

 Ραδιογραφία με ακτίνεσ X ι Γ (X/Γ-Ray radiography). 

 Τπζρθχοι (Ultrasonic). 

Ακολουκεί μικρι περιγραφι τθσ κάκε μεκόδου 

1.1 Ακουςτικι Εκπομπι 

Με βάςθ τον οριςμό τθσ ASTM(American Society for Testing and Materials), θ 
Ακουςτικι Εκπομπι (ΑΕ) περιλαμβάνει τα φαινόμενα που ςχετίηονται με τθ 
δθμιουργία και μετάδοςθ ταςικϊν κυμάτων που παράγονται μζςα ςε ζνα υλικό με 
απότομθ απελευκζρωςθ ενζργειασ. Θ πθγι αυτϊν των κυμάτων μπορεί να είναι 
τοπικι μετατόπιςθ που ςυνοδεφει τθν πλαςτικι παραμόρφωςθ, ι θ ζναρξθ και 
διάδοςθ αςτοχίασ ςτο υλικό. ιματα Ακουςτικισ Εκπομπισ μπορεί να 
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δθμιουργθκοφν και κατά τθν τιξθ του υλικοφ και τθν αλλαγι φάςεωσ, λόγω 
κερμικϊν τάςεων. 

1.2 Διειςδυτικά Τγρά 

Θ επικεϊρθςθ διειςδυτικϊν χρωςτικϊν ουςιϊν  (Liquid Ppenetrant Inspection-LPI), 
είναι μια ευρζωσ εφαρμοςμζνθ και χαμθλοφ κόςτουσ μζκοδοσ επικεϊρθςθσ που 
χρθςιμοποιείται για να εντοπίςει ατζλειεσ ςτθν επιφάνεια μθ πορωδϊν υλικϊν 
όπωσ μζταλλα, πλαςτικά, ι κεραμικά. Θ μζκοδοσ LPI χρθςιμοποιείται για να 
ανιχνεφςει ατζλειεσ ςε επιφάνεια που ζχει υποςτεί ςφυρθλάτθςθ και ςυγκόλλθςθ 
όπωσ οι ρωγμζσ, ι και ρωγμζσ που προζρχονται από καταπόνθςθ ςτα υλικά. 

1.3 Δινορεφματα 

Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι ρευμάτων Faucault χρθςιμοποιείται για να ανιχνεφςει 
τισ ρωγμζσ ςτα αγϊγιμα υλικά. Θ διάταξθ περιλαμβάνει ζνα πθνίο που διαρρζεται 
από ρεφμα και τοποκετείται κοντά ςτο δοκίμιο, το οποίο είναι θλεκτρικά αγϊγιμο. 
Σο εναλλαςςόμενο ρεφμα ςτθ ςπείρα παράγει μεταβαλλόμενο μαγνθτικό πεδίο που 
δθμιουργεί ρεφματα Faucault ςτθν επιφάνεια του δοκιμίου. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα 
δεφτερο πθνίο ανιχνεφουμε τισ ρωγμζσ που προκαλοφν μια αλλαγι ςτο ρεφμα 
Faucault και μια αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθ φάςθ και το εφροσ του μετρθμζνου 
ρεφματοσ.  

1.4 Μαγνθτικά ωματίδια (magnetic particles) 

Θ μαγνθτικι επικεϊρθςθ μορίων (Magnetic Particle Inspection-MPI) είναι μια μθ 
καταςτρεπτικι διαδικαςία για τθν ανίχνευςθ αςυνεχειϊν ςτθν επιφάνεια και κάτω 
από τθν επιφάνεια ςιδθροφχων υλικϊν. Σο κομμάτι μπορεί να μαγνθτιςτεί όταν 
περνά θλεκτρικό ρεφμα μζςω του αντικειμζνου δοκιμισ και ζνα μαγνθτικό πεδίο 
διαμορφϊνεται ςτο υλικό Οι μαγνθτικζσ γραμμζσ δφναμθσ είναι κάκετεσ ςτθν 
κατεφκυνςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που μπορεί να είναι είτε εναλλαςςόμενο 
ρεφμα (AC) είτε ςυνεχζσ ρεφμα (DC). Θ παρουςία μιασ αςυνζχειασ ςτο υλικό 
επιτρζπει ςτθ μαγνθτικι ροι για να διαρρεφςει. τθν περιοχι αυτι τα ςιδθροφχα 
μόρια ςιδιρου κα ςυγκεντρωκοφν δίνοντασ ζνδειξθ. Θ ζνδειξθ μπορεί ζπειτα να 
αξιολογθκεί για να κακορίςει τι προκάλεςε τθν αςυνζχεια, τι ενζργειεσ πρζπει να 
λθφκοφν [2]. 

1.5 Οπτικόσ Ζλεγχοσ 

Ο οπτικόσ ζλεγχοσ χρθςιμοποιείται για τθν εξζταςθ των επιφανειακϊν ατελειϊν και 
μπορεί να εφαρμοςτεί ςχεδόν ςε όλα τα υλικά και τισ καταςκευζσ. Ο οπτικόσ 
ζλεγχοσ πραγματοποιείται είτε με το γυμνό μάτι είτε με όργανα όπωσ μικροςκόπιο, 
ενδοςκόπιο. 

1.6 Ραδιογραφία με Ακτίνεσ X ι Γ 
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Με τθ μζκοδο τθσ ραδιογραφίασ χρθςιμοποιείται θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία 
μικροφ μικουσ κφματοσ, ςτθ μορφι ακτινϊν Χ ι Γ. Θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν 
διαφορετικι απορρόφθςθ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ, λόγω των ιδιοτιτων 
και του πάχοσ του υλικοφ. Σο ποςοςτό απορρόφθςθσ εξαρτάται κυρίωσ από το 
πάχοσ και τθν πυκνότθτα του υπό ζλεγχο αντικειμζνου. Θ ακτινοβολία που δεν 
απορροφάται καταγράφεται είτε ςε ειδικό φιλμ, είτε από ειδικοφσ αιςκθτιρεσ 
δείχνοντασ ζτςι τισ περιοχζσ φπαρξθσ βλάβθσ. Με τθ χριςθ τθσ ραδιογραφίασ είναι 
δυνατόν να καταγραφοφν μικρορωγμζσ εφόςον βρίςκονται παράλλθλα ςτθν 
εκπεμπόμενθ δζςμθ, ενϊ ανάλογα με το ποςοςτό απορρόφθςθσ μποροφν να 
βρεκοφν κενά υλικοφ. 

1.7 Τπζρθχοι 

τθν υπερθχθτικι δοκιμι (Ultrasound Testing), πολφ μικρισ διάρκειασ υπερθχθτικοί 
παλμοί με  ςυχνότθτεσ που κυμαίνονται από 0.1-15 MHZ προωκοφνται ςτα υλικά 
για να ανιχνεφςουν τισ εςωτερικζσ ρωγμζσ ι για να χαρακτθρίςουν τα υλικά. Θ 
τεχνικι επίςθσ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για να αποφαςίςει το πάχοσ του 
αντικειμζνου δοκιμισ, παραδείγματοσ χάριν, για να ελζγξει τθ διάβρωςθ 
ςωλθνϊςεων. Θ υπερθχθτικι δοκιμι εκτελείται ςυχνά ςτο χάλυβα και άλλα 
μζταλλα και κράματα. Είναι μια μορφι μθ καταςτρεπτικισ δοκιμισ που 
χρθςιμοποιείται ςε πολλζσ βιομθχανίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αεροδιαςτθμικϊν, τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και άλλων τομζων των μεταφορϊν. 

 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 1 

[1]ASTM International, ASTM Volume 03.03 Nondestructive Testing, p.23 

[2] Betz, C. E. (1985), Principles of Magnetic Particle Testing p. 234 
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Κεφάλαιο 2- Ακουςτικι Εκπομπι 

Σα ςιματα τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ (AE) δθμιουργοφνται από  τα κφματα 

τάςθσ(stress waves) που παράγονται από τθν ξαφνικι εςωτερικι ανακατανομι 

πίεςθσ των υλικϊν και  προκαλοφνται από τισ αλλαγζσ ςτθν εςωτερικι δομι. Οι 

πικανζσ αιτίεσ των αλλαγϊν ςτθν εςωτερικι-δομι είναι θ ζναρξθ και θ ανάπτυξθ 

αςτοχιϊν, θ δθμιουργία ρωγμϊν, ο μεταςχθματιςμόσ φάςθσ ςε μονολικικά υλικά 

και θ κραφςθ των ινϊν ςε ςφνκετα υλικά *3].  

Οι περιςςότερεσ από τισ πθγζσ AE προκαλοφνται από ηθμία ςτο υλικό, οπότε  θ 

ανίχνευςθ και ο ζλεγχοσ αυτϊν των εκπομπϊν χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για να 

προβλζψουν τθν υλικι αςτοχία. Οι μετριςεισ των ςθμάτων τθσ ΑΕ γίνονται μζςα 

ςτο ςυχνοτικό περιεχόμενο των 50kHz ζωσ 2MHz. ε μεγαλφτερεσ ςυχνότθτεσ, θ 

ακουςτικι εκπομπι δεν είναι αρκετά δυνατι και το υλικό/δοκίμιο λειτουργεί ςαν 

φίλτρο των υψθλϊν ςυχνοτιτων απορροφϊντασ μεγάλο μζροσ του ςιματοσ. ε 

μικρότερεσ ςυχνότθτεσ υπάρχει ζντονθ παρεμβολι από τον κόρυβο που υπάρχει 

ςτο περιβάλλον. Εκτόσ από τισ ερευνθτικζσ εφαρμογζσ, θ ΑΕ ζχει χρθςιμοποιθκεί 

ευρζωσ ςτισ βιομθχανίεσ, για τθν ανίχνευςθ ελαττωμάτων ι τθ διαρροι ςε δοχεία 

πίεςθσ, δεξαμενζσ, και  ςυςτιματα ςωλθνϊςεων. Θ AE χρθςιμοποιείται επίςθσ για 

να παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ τθσ ςυγκόλλθςθσ και τθσ διάβρωςθσ που μπορεί να 

υποςτεί αυτι. 

2.1 φγκριςθ τθσ μεκόδου τθσ ΑΕ ζναντι των άλλων. 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ τεχνικισ τθσ AE και άλλων μθ καταςτρεπτικϊν μεκόδων 

αξιολόγθςθσ είναι ότι θ AE ανιχνεφει τισ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτα υλικά, ενϊ άλλεσ 

μζκοδοι προςπακοφν να εξετάςουν τισ εςωτερικζσ δομζσ των υλικϊν. Επιπλζον, θ 

AE χρειάηεται μόνο ςαν είςοδο ζνα ι περιςςότερουσ ςχετικά μικροφσ αιςκθτιρεσ 

ςτθν επιφάνεια τθσ καταςκευισ ι του δείγματοσ που εξετάηεται ζτςι ϊςτε το δείγμα 

μπορεί να βρίςκεται ςε λειτουργία ενϊ το ςφςτθμα AE ελζγχει ςυνεχϊσ τθν 

προοδευτικι ηθμία. Άλλεσ μζκοδοι ΜΚΕ, όπωσ ο υπζρθχοσ και οι ακτίνεσ X, πρζπει 

να ζχουν πρόςβαςθ ςε ολόκλθρο  το δείγμα ι τθν καταςκευι, και επομζνωσ, το 

δείγμα πρζπει ςυχνά να αποςυναρμολογθκεί και να λθφκεί ςτο εργαςτιριο που 

εξετάηεται.  

Σο μειονζκτθμα τθσ AE είναι ότι τα ςυςτιματα AE που ζχουν εμπορικι χριςθ 

μποροφν μόνο να υπολογίςουν ποιοτικά πόςθ ηθμία είναι ςτο υλικό και περίπου 

πόςο καιρό τα ςυςτατικά κα παραμείνουν λειτουργικά και αςφαλι. Ζτςι, άλλεσ 

μζκοδοι ΜΚΕ απαιτοφνται ακόμα για να κάνουν τισ πιο λεπτομερείσ εξετάςεισ και 

να παρζχουν τα ποςοτικά αποτελζςματα. Επιπλζον, το περιβάλλον όπου βρίςκεται 

θ καταςκευι ι το δείγμα είναι γενικά πολφ κορυβϊδθ, και τα ςιματα AE είναι 

ςυνικωσ πολφ αδφνατα. Κατά ςυνζπεια, θ διάκριςθ ςθμάτων και θ μείωςθ 
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κορφβου είναι πολφ δφςκολεσ, όμωσ εξαιρετικά ςθμαντικζσ για τισ επιτυχείσ 

εφαρμογζσ AE.  

2.2 Βαςικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των ςθμάτων ΑΕ 

Σρεισ βαςικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ  των δεδομζνων που προκφπτουν από τθ μελζτθ 

του φαινομζνου τθσ ακουςτικισ εκπομπισ  ζχουν εξερευνθκεί εκτενϊσ μζχρι τϊρα, 

θ ανάλυςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ AE(AE activity analysis), ανάλυςθ παραμζτρων 

του ςιματοσ τθσ AE(AE parameter analysis) και ανάλυςθ ςυχνότθτασ AE(AE 

frequency  analysis).  

2.2.1 Ανάλυςθ τθσ Δραςτθριότθτασ τθσ ΑΕ 

Θ ανάλυςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ AE εςτιάηει ςτθ μζτρθςθ του ποςοφ των  

ςθμάτων AE που παράγονται από ζνα δοκίμιο ι καταςκευι όταν ςε αυτό αςκείται 

καταπόνθςθ. Δίνει πλθροφορίεσ για τθν ζναρξθ και τθν εξζλιξθ τθσ αςτοχίασ κατά 

τθν διάρκεια μιασ δοκιμισ ι κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του δοκιμίου.  

Ζνα καλό παράδειγμα είναι θ ανάλυςθ Felicity ratio που χρθςιμοποιείται ςιμερα 

για τον δομικό ζλεγχο δεξαμενϊν φαιμπεργκλασ, δοχείων πίεςθσ και των 

ςωλθνϊςεων. Θ ανάλυςθ αυτι βαςίηεται ςτθν αρχι Κάιηερ (Kaiser, 1950), κατά τθν  

οποία όταν φορτίηεται ζνα υλικό ςε ζνα δεδομζνο επίπεδο πίεςθσ και ζπειτα 

αποφορτίηεται, δεν κα παρατθρθκεί καμία δραςτθριότθτα ΑΕ ςτθν επόμενθ 

φόρτιςθ ζωσ ότου θ τιμι του νζου φορτίου ξεπεράςει το προθγοφμενο. Όςο όμωσ 

ςωρεφεται ηθμία ςτο υλικό θ αρχι αυτι παφει να ιςχφει και θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ 

ξεκινά από μικρότερθ τιμι του φορτίου. 

Σο φαινόμενο αυτό μπορεί να μελετθκεί με το λόγο  RAE(felicity ratio) που αποτελεί 

ζνα δείκτθ τθσ ηθμιάσ που ζχει υποςτεί το υλικό. Ο οριςμόσ του Felicity ratio 

φαίνεται ςτο χιμα 2.1.  
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χιμα 2.1: Οριςμόσ του Felicity ratio  

max

AEinit
AE

L
R

L
  

 

Κάκε φορά που το ςιμα τθσ ΑΕ ξεπερνά ζνα κατϊφλι ανίχνευςθσ καταγράφεται ζνα 

γεγονόσ. Θ γραφικι παράςταςθ καταγράφει το άκροιςμα των γεγονότων τθσ ΑΕ 

προσ τθν τιμι τθσ φόρτιςθσ του υλικοφ. Σο Felicity ratio αποτελείται από τθν 

μικρότερθ τιμι τθσ φόρτιςθσ όπου παρουςιάηεται ακουςτικι εκπομπι ( AEinitL ) 

προσ τθν τιμι τθσ πρϊτθσ μζγιςτθσ φόρτιςθσ( maxL ). 

max

AEinit
AE

L
R

L
   (2.1)  

Όςο μικρότεροσ είναι ο λόγοσ τθσ μονάδασ( 1AER  ) τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ηθμιά 

ςτο υλικό. Προφανϊσ, όταν 1AER  , το υλικό παρουςιάηει εντελϊσ τθν επίδραςθ 

Κάιηερ, που ςθμαίνει ότι το υλικό δεν ζχει υποςτεί ηθμιά.  

τθν πράξθ ζχουν κακιερωκεί όρια τθσ τάξθσ του 0,9, που ςθμαίνει ότι από αυτι 

τθν τιμι και κάτω χρειάηεται επιςκευι ι αντικατάςταςθ του καταςκευαςτικοφ 

ςτοιχείου, ανάλογα πάντα με τον τφπο του υλικοφ, τθ φφςθ τθσ καταςκευισ και το 

περιβάλλον λειτουργίασ. Θ ανάλυςθ αυτι ζχει τυποποιθκεί για διάφορα 

υλικά(CARP & ASME κϊδικεσ και πρότυπα) και αποτελεί το κφριο πεδίο τθσ 

ανάλυςθσ τθσ ΑΕ. Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι το φαινόμενο Κάιηερ ιςχφει ςχεδόν μζχρι 

πλιρουσ αςτοχίασ ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των ςφνκετων 

υλικϊν με ινϊδθ ενίςχυςθ το φαινόμενο αυτό ιςχφει μόνο για μικρζσ τιμζσ του 

επιβαλλόμενου φορτίου, πριν αρχίςουν να εμφανίηονται αξιοπρόςεκτεσ αςτοχίεσ 

ςτο υλικό [4].  

το χιμα 2.2 φαίνεται το φαινόμενο Κάιηερ κατά τθν κυκλικι καταπόνθςθ 

κεραμικϊν δειγμάτων [5]. Διακρίνεται ότι κατά τθ δεφτερθ φόρτιςθ δεν 
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παρατθρείται καμία δραςτθριότθτα ΑΕ μζχρι θ τιμι του επιβαλλόμενου φορτίου να 

ξεπεράςει τθν μζγιςτθ τιμι τθσ πρϊτθσ φόρτιςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 2.2: Σο φαινόμενο Kaiser ςε κεραμικά δείγματα(Kaolin) με φόρτιςθ ςε τρία ςθμεία. Όπωσ 

φαίνεται, δεν παρατθρείται δραςτθριότθτα ΑΕ μζχρι θ επιβαλλόμενθ φόρτιςθ να ξεπεράςει τθν 

προθγοφμενθ μζγιςτθ τιμι. 

 

2.2.2 Παραμετρικι ανάλυςθ 

Θ παραμετρικι ανάλυςθ αξιοποιεί τισ παραμζτρουσ των ςθμάτων τθσ ΑΕ όπωσ τον 

αρικμό των ςυμβάντων, το πλάτοσ του ακουςτικοφ κφματοσ, τθν ενζργεια του και τθ 

διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ. Αυτόσ ο τφποσ τθσ ανάλυςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί 

κατά κόρον για τθν εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ ηθμιάσ ςε ζνα δοκίμιο ι για τθν 

εξακρίβωςθ του είδουσ τισ αςτοχίασ ανάμεςα ςε διάφορα. Μια ςειρά μελζτεσ ζχουν 

επιδείξει επιτυχία με τθ μζκοδο αυτι όμωσ μόνο ςε εργαςτθριακό περιβάλλον, ενϊ 

θ ανάλυςθ αυτι δεν ςυναντά ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςε πρακτικά προβλιματα.  

Όταν ο αιςκθτιρασ εντοπίςει ζνα ςιμα που ξεπερνά το κατϊφλι ανίχνευςθσ, τότε 

καταγράφεται ζνασ παλμόσ(event). Σο πλάτοσ του παλμοφ κακορίηεται από το 

μζγιςτο πλάτοσ του ςιματοσ τθσ ΑΕ. Ο αρικμόσ των παλμϊν που καταγράφονται 

κατά τθ διάρκεια του ςιματοσ ονομάηεται αρικμόσ υπερβάςεων(counts). Ο χρόνοσ 

ανάμεςα ςτθν ανιοφςα παρυφι του πρϊτου παλμοφ και τθν πίπτουςα παρυφι του 

τελευταίου παλμοφ αποτελεί τθ διάρκεια(duration). Ο χρόνοσ ανάμεςα ςτθν 

ανιοφςα παρυφι του πρϊτου παλμοφ και το μζγιςτο πλάτοσ του ςιματοσ του 

ςιματοσ τθσ ΑΕ ονομάηεται χρόνοσ ανφψωςθσ(rise time). Θ περιοχι που βρίςκεται 

ανάμεςα ςτο κατϊφλι ανίχνευςθσ και τθν κυματομορφι αποτελεί τθν 

ενζργεια(energy) του ςιματοσ.  

το χιμα 2.3 απεικονίηονται οι ςθμαντικότερεσ παράμετροι των ςθμάτων ΑΕ. 
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χιμα 2.3: Χαρακτθριςτικζσ παράμετροι των ςθμάτων ΑΕ εκρθκτικοφ τφπου ςτο πεδίο του χρόνου. 

 

Κατά τθν καταπόνθςθ θ ζναρξθ και ανάπτυξθ τθσ αςτοχίασ ςτο υλικό περιγράφεται 

από τθν εξίςωςθ Paris-Εrdogan: 

 ( )mda
C K

dn
     (2.2) 

Όπου α είναι το μικοσ τθσ ρωγμισ από τθν κραφςθ του υλικοφ, n είναι ο αρικμόσ 

των κφκλων καταπόνθςθσ, ΔΚ θ τιμι του επιβαλλόμενου φορτίου, C και m 

αποτελοφν ςτακερζσ που ζχουν να κάνουν με το υλικό. φμφωνα με μελζτεσ ο 

εκκετικόσ όροσ m είναι 3 για το ατςάλι και 4 για το αλουμίνιο *6].  

Θ εξίςωςθ (2) ςυνικωσ χρθςιμοποιείται ςτθν λογαρικμικι μορφι τθσ: 

log( ) log log
da

C m
dn

     (2.3)  

Αρκετζσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει με ςκοπό να ςυνδζςουν 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ ΑΕ όπωσ τον χρόνο ανφψωςθσ, αρικμό 

υπερβάςεων, πλάτοσ, ενζργεια κ.α. με τθ ςυμπεριφορά του υλικοφ κατά τθ 

φόρτιςθ. Μια παρόμοια εξίςωςθ με τθν (3) δίνει τον ρυκμό του αρικμοφ των 

υπερβάςεων ςυναρτιςει τισ τιμισ του φορτίου που εφαρμόηεται.  

( )
d

B
dn


       (2.4) 

ι 
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log( ) log log
d

B
dn


  

   
(2.5) 

Όπου θ δθλϊνει τον αρικμό των υπερβάςεων(αρικμόσ που το πλάτοσ του ςιματοσ 

ξεπερνά ζνα κατϊφλι ανίχνευςθσ) και Β, ρ είναι ςτακερζσ που ζχουν να κάνουν με 

τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ.  

Αξιοποιϊντασ τισ εξιςϊςεισ (2) και (4) είναι δυνατό να ςυνδεκεί το μζγεκοσ τθσ 

ρωγμισ 
da

dn
 με τον ρυκμό των υπερβάςεων 

d

dn


 από τισ μετριςεισ τθσ ΑΕ που 

λαμβάνουμε, αποφεφγοντασ ζτςι πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ.  

Με βάςθ τθν εξίςωςθ (3) θ ανάλυςθ τθσ ανάπτυξθσ των ρωγμϊν ςυχνά 

παρουςιάηεται γραφικά με τθν τιμι log( )
da

dn  
ςυναρτιςει του log όπωσ φαίνεται 

και ςτθν παρακάτω γραφικι παράςταςθ, ςτο χιμα 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 2.4: Βαςικι ςχζςθ του log( )
da

dn  
ςυναρτιςει του log  

 

τθν περιοχι I θ ρωγμι δεν ζχει ακόμα αρχίςει να δθμιουργείται, τουλάχιςτον μζχρι 

θ  τιμι του φορτίου(ΔΚ) να ξεπεράςει το κατϊφλι ανίχνευςθσ ανεξάρτθτα από τουσ 

επιβαλλόμενουσ κφκλουσ φόρτιςθσ. Ωςτόςο μόλισ ξεκινιςει να αναπτφςςεται θ 

ρωγμι, ο ρυκμόσ μεταβολισ αυξάνει γριγορα με τθν αφξθςθ του ΔΚ. τθν περιοχι II 

το μζγεκοσ τθσ ρωγμισ είναι πλζον είναι μετριςιμο, και θ γραφικι παράςταςθ είναι 

ςχεδόν γραμμικι. τθν περιοχι III το μζγεκοσ τθσ ρωγμισ αυξάνει ραγδαία και το 

υλικό οδθγείται γριγορα ςτθν ολοκλθρωτικι αςτοχία. 

Μια ςθμαντικι εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ ζχει να κάνει με τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ θλεκτροχθμικισ (γαλβανικισ) διάβρωςθσ που παρατθρείται ςε 
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ςυςτιματα ςωλθνϊςεων αλλά και ςε μεταλλικζσ δεξαμενζσ καυςίμων. Θ 
θλεκτρομθχανικι διάβρωςθ προκαλείται όταν δφο διαφορετικά μζταλλα είναι 
γαλβανικά ςυνδεδεμζνα και ταυτόχρονα εμβαπτιςμζνα ςε ζνα θλεκτρολφτθ. Μζςω 
τθσ γαλβανικισ ςφνδεςθσ είναι δυνατι θ ροι θλεκτρονίων από τθν άνοδο ςτθν 
κάκοδο, ενϊ θ παρουςία του θλεκτρολφτθ(νερό) βοθκάει ςτθ μεταφορά ιόντων 
από και προσ το μζταλλο. Θ διαδικαςία τθσ θλεκτροχθμικισ διάβρωςθσ 
περιγράφεται από τισ παρακάτω εξιςϊςεισ. 

Fe(s) → Fe2+(aq) + 2 e– (2.6)  

O2 + 2 H2O + 4e– → 4 OH–   (2.7) 

Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται όταν τα ιόντα υδροξειδίου αντιδροφν με τα ιόντα 

ςιδιρου και δθμιουργοφν το οξείδιο του ςιδιρου, τθ γνωςτι ςκουριά. 

Οι περιςςότερεσ εργαςίεσ ςε εργαςτθριακό επίπεδο εξετάηουν το φαινόμενο 

παρουςία ιόντων χλωρίου εφαρμόηοντασ θλεκτρικι πόλωςθ ανάμεςα ςτθν άνοδο 

και κάκοδο. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ(ο αρικμόσ των 

γεγονότων) ζχει ςυνδεκεί με το βακμό διάβρωςθσ. 

τθν εργαςία του ο Φραγκονζη μελετά το παραπάνω φαινόμενο πολϊνοντασ τθν 
άνοδο και κάκοδο(200mV/m2) ατςάλινθσ πλάκασ μζςα ςε διάλυμα NaCl 3% με pH 2 
[7]. Σα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ ζδειξαν ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 
δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ ςτα αρχικά ςτάδια  τθσ διάβρωςθσ. Θ δραςτθριότθτα γίνεται 
ςθμαντικι όταν θ διάβρωςθ διαδίδεται, όπου χαρακτθριςτικι είναι θ παρουςία 
κθλίδων ςτθν επιφάνεια του μετάλλου(pits), όπου κατά το ςχθματιςμό τουσ 
δθμιουργοφνται φυςαλίδεσ υδρογόνου, φαινόμενο που γεννά τθν ΑΕ. Όντωσ τα 
πρϊτα 1500sec μετά τθν ζναρξθ τθσ διάβρωςθσ, θ καταγραφι των γεγονότων τθσ 
ΑΕ είναι χαμθλι όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 2.5. Μετά το χρονικό αυτό διάςτθμα 
θ δραςτθριότθτα αυξάνει ςθμαντικά και ο αρικμόσ των γεγονότων φτάνει τα 0,3 με 
0,4 γεγονότα το δευτερόλεπτο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2.5: Θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ παρουςιάηει κακυςτζρθςθ και αυξάνεται με τθν διάδοςθ τθσ διάβρωςθσ 
ςτο υλικό(αρικμόσ ςυμβάντων προσ το χρόνο) 
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τον παρακάτω πίνακα (χιμα 2.6) καταγράφονται τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω 
εργαςίασ όςον αφορά τθν κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ΑΕ και 
τθν ζκταςθ τθσ διάβρωςθσ με τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε ζνα ατςάλινο 
φφλλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
χιμα2.6: Θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ παρουςιάηει κακυςτζρθςθ και αυξάνεται με τθν διάδοςθ τθσ διάβρωςθσ ςτο 

υλικό 

 
Θ εξάπλωςθ των κθλίδων ςυνδζεται με τα ςιματα τθσ ΑΕ που ζχουν μεγαλφτερο 
χρόνο ανόδου και αυξθμζνο αρικμό ςυμβάντων, ενϊ το πλάτοσ των ςθμάτων 
παραμζνει ςτακερό ανεξάρτθτα αν οι κθλίδεσ μόλισ εμφανίηονται ι αν 
διευρφνονται και βακαίνουν. Με βάςθ τα παραπάνω οι παράμετροι, χρόνοσ ανόδου 
και αρικμόσ ςυμβάντων είναι χαρακτθριςτικοί για τθν ζκταςθ και το βάκοσ τθσ 
διάβρωςθσ [8]. 

2.2.3 Ανάλυςθ υχνότθτασ 

H Ανάλυςθ ςυχνότθτασ αξιοποιεί τον ταχφ μεταςχθματιςμό Fourier (Fast Fourier 

Transform) για να υπολογίςει το φάςμα ςυχνοτιτων του ςιματοσ τθσ ΑΕ. Αυτι θ 

προςζγγιςθ αξιοποιείται κφρια για τθν διάκριςθ του είδουσ τθσ αςτοχίασ, με βάςθ 

τθ κεωρία που αναφζρει ότι διαφορετικά είδθ αςτοχιϊν παράγουν ςιματα με 

διαφορετικό ςυχνοτικό περιεχόμενο. Θ ανάλυςθ αυτι επίςθσ χρθςιμοποιείται και 

ςτα ςφνκετα υλικά(composites) που αποτελοφνται από προςμίξεισ διαφόρων 

υλικϊν. Πειράματα ζχουν δείξει ότι κατά τθν καταπόνθςθ κάκε υλικό αφινει 

ςυγκεκριμζνο αποτφπωμα ςτο φάςμα ςυχνοτιτων. Ζτςι από το φάςμα ςυχνοτιτων 

των ςθμάτων ΑΕ του ςφνκετου υλικοφ μποροφμε να ςυμπεράνουμε από ποια υλικά 

ζχει ςυντεκεί. Γνωρίηοντασ ποιο από αυτά κα επθρεαςτεί πρϊτο από τθν φόρτιςθ, 

μποροφμε να γνωρίηουμε ςε ποιεσ ηϊνεσ το ςφνκετο υλικό κα εμφανίςει πρϊτα 

αςτοχία *9].  

Ο Παπαδάκθσ πραγματοποιϊντασ εκτατικι καταπόνθςθ ςε δοκίμια ςφνκετου 
υλικοφ (γυαλί/ πολυπροπυλζνιο). Κάκε δοκίμιο καταςκευάςτθκε με διαφορετικό 
προςανατολιςμό των ινϊν ϊςτε να προςομοιωκοφν οι επικυμθτοί μθχανιςμοί 
αςτοχίασ. Απζδειξε ότι κάκε διαφορετικόσ μθχανιςμόσ αςτοχίασ παρουςιάηει ζνα 
ιδιαίτερο αποτφπωμα ςτο φάςμα των ςυχνοτιτων [10]. Για τθ  διαδικαςία τθσ 
ανάλυςθσ αξιοποιεί το γράφθμα τθσ ιςχφσ του ςιματοσ προσ τθ ςυχνότθτα (power 
spectrum). τθ ςυνζχεια οι ςυχνότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ υψθλότερεσ κορυφζσ 
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τθσ ιςχφοσ παρουςιάηονται ςτο γράφθμα του φάςματοσ. Σο πρόγραμμα που 
χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία ανιχνεφει τισ ςυχνότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ πζντε 
μεγαλφτερεσ κορυφζσ ιςχφοσ όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2.7: Θ κυματομορφι του ςιματοσ ΑΕ (α) ςτο πεδίο του χρόνου(πλάτοσ/χρόνοσ) και (β) ςτο πεδίο τθσ 
ςυχνότθτασ(ιςχφσ/ ςυχνότθτα). 

 

Θ κατανομι τθσ ιςχφσ ςτο πεδίο των ςυχνοτιτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

δείχνει αρκετζσ κορυφζσ, θ μεγαλφτερθ των οποίων είναι ςτα 280kHz και θ δεφτερθ 

μικρότερθ ςτα 236kHz. Σο χιμα 2.8 παρουςιάηει τθν κατανομι των γεγονότων τθσ 

ΑΕ ανάλογα τθν ςυχνότθτα και τθν καταπόνθςθ. Θ πυκνότθτα ςτο γράφθμα 

ςυνδζεται με το ποςό των μικρομθχανικϊν γεγονότων ςτο εςωτερικό του δοκιμίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2.8: Θ κατανομι των γεγονότων  του ςιματοσ ΑΕ ςφνκετου υλικοφ με προςανατολιςμό ινϊν 45
ο
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χιμα 2.9: Θ κατανομι των γεγονότων του ςιματοσ ΑΕ ςφνκετου υλικοφ με προςανατολιςμό ινϊν 90
ο
  

 

Θ εξζταςθ των δειγμάτων μετά τθν καταπόνθςθ(οπτικόσ ζλεγχοσ) βοικθςε τθν 

αντιςτοίχθςθ των αποτελεςμάτων που παρουςιάςτθκαν παραπάνω με τθν 

μθχανικι βλάβθ ςτο εςωτερικό του ςφνκετου υλικοφ. Αποδείχτθκε ότι για τθν κφρια 

ςυχνότθτα των 100kHz ευκφνεται θ χαλάρωςθ των ινϊν από τθ μιτρα(debonding). 

Για τισ ςυχνότθτεσ 200kHz και 300kHz ευκφνεται θ αποκόλλθςθ των ινϊν από το 

πλζγμα τθσ μιτρασ. Οι δφο μεγαλφτερεσ ςυχνότθτεσ 420kHz και 520kHz ςυνδζονται 

με τθ κραφςθ των ινϊν του υλικοφ. Επίςθσ οι ςυχνότθτεσ αυτζσ διαφζρουν από 

υλικό ςε υλικό, όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 2.9 όπου λόγω του προςανατολιςμοφ των 

ινϊν θ πλειοψθφία των γεγονότων παρουςιάηεται ςτθ βαςικι ςυχνότθτα 100kHz, 

προϊδεάηοντασ ότι αντιςτοιχεί ςε ζνα μθχανιςμό αςτοχίασ(debonding). Θ παραπάνω 

διαπίςτωςθ αποδεικνφει ότι οι παραπάνω ςυχνότθτεσ μποροφν να αποτελζςουν 

παράγοντα διάκριςθσ για το υλικό που υπόκειται καταπόνθςθ. 

2.3 Βαςικζσ αδυναμίεσ τθσ παραδοςιακισ τεχνικισ τθσ ανάλυςθσ ΑΕ 

Οι παραπάνω τεχνικζσ με βαςικι αυτι τθσ παραμετρικισ ανάλυςθσ ζχουν δείξει ότι    
θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ μπορεί να ςυςχετιςτεί με τθν μθ-γραμμικι καμπφλθ 
τάςθσ/αςτοχίασ. Αυτι θ προςζγγιςθ παραμζνει επιτυχισ ιδιαίτερα ςε εφαρμογζσ 
όπου θ δραςτθριότθτα τθσ ακουςτικισ εκπομπισ αξιοποιείται ςαν ςθμάδι τθσ 
απαρχισ τθσ αςτοχίασ.  

Εντοφτοισ υπάρχουν περιοριςμοί. Οι παράμετροι που ςυλλζγει το ςφςτθμα 
αποτελοφνται από τθν υπζρκεςθ τιμϊν που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ πθγζσ και 
μποροφν να οδθγιςουν ςε λανκαςμζνα αποτελζςματα. Για παράδειγμα, ςτα 
ςφνκετα υλικά θ ικανότθτα να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςε ςιματα που γεννά το 
ράγιςμα τθσ μιτρασ του υλικοφ ι θ κραφςθ των ινϊν ζχουν αποτελζςει αντικείμενο 
αξιοςθμείωτθσ ςυηιτθςθσ ςτθν βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Επίςθσ θ 
παραπάνω τεχνικι δεν δίνει τθ δυνατότθτα να εξαχκοφν εμπειρικά ςυμπεράςματα 
ανάμεςα ςτισ τιμζσ των παραμζτρων τθσ ακουςτικισ εκπομπισ και τισ αντίςτοιχεσ 
πθγζσ τθσ αςτοχίασ. Ζχει αποδειχκεί ότι το ποςό τθσ ακουςτικισ δραςτθριότθτασ 
και οι τιμζσ των παραμζτρων είναι ζντονα εξαρτθμζνεσ από το ιςτορικό 
καταπόνθςθσ του δείγματοσ, από τθ γεωμετρία και το υλικό καταςκευισ. Για 
παράδειγμα οι τιμζσ των παραμζτρων τθσ ΑΕ ςε μία ατςάλινθ ράβδο κα είναι 
τελείων διαφορετικζσ από τισ τιμζσ ςε μια ατςάλινθ δεξαμενι υγρϊν καυςίμων με 
τθν ίδια καταπόνθςθ. *11]   
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Σζλοσ, ο εντοπιςμόσ τθσ πθγισ και τθσ κζςθσ τθσ εκπομπισ με τον παραδοςιακό 
τρόπο ανάλυςθσ τθσ AE είναι πολφ δφςκολοσ ζωσ αδφνατοσ. Προκφπτει λοιπόν, ότι 
οι παράμετροι που μελετάει θ παραμετρικι ανάλυςθ είναι ανεπαρκείσ για τθν 
διάκριςθ ανάμεςα ςτα διάφορα είδθ αςτοχιϊν. Θ ανάγκθ να εξαχκοφν ακόμα 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από τισ κυματομορφζσ των ςθμάτων τθσ ΑΕ, 
δθμιοφργθςε μια νζα τεχνικι αξιοποιϊντασ τθν ιδθ γνωςτι κεωρία τθσ διάδοςθσ 
των κυμάτων ςε ςτερεά, δθλαδι τθν επίδραςθ τθσ κίνθςθσ τθσ πθγισ, τθν διάδοςθσ 
των κυμάτων και τθσ μετατροπισ(transduction).  

Θ νζα αυτι τεχνικι, αξιοποιϊντασ τθν κεωρία τθσ διάδοςθσ των κυμάτων ςε λεπτζσ 
πλάκεσ ζλυςε τθ βαςικι αδυναμία των παραδοςιακϊν μεκόδων ανάλυςθσ, των 
ςθμάτων τθσ AE, να αποτυπϊςουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ πθγζσ εκπομπισ 
[12+. Κατ' αρχάσ, θ πραγματικι κυματομορφι που παράγεται από μία αςτοχία ςτο 
υλικό αποτελείται από πολλζσ ςυχνότθτεσ. Οι αιςκθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν παραδοςιακι ανάλυςθ αντιλαμβάνονται μόνο ζνα μικρό εφροσ ςυχνοτιτων 
τθσ κυματομορφισ αυτισ, με αποτζλεςμα ζνα μεγάλο μζροσ του πραγματικοφ 
κφματοσ που παράγεται από μια αςτοχία να μθν μπορεί να ανιχνευκεί. τθν 
παραμετρικι ανάλυςθ οι παράμετροι που μελετοφνται και προζρχονται από αυτοφσ 
τουσ αιςκθτιρεσ δεν μποροφν να παρουςιάςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 
κάκε κυματομορφισ που είναι απαραίτθτα για τθ διάκριςθ των διάφορων τφπων 
αςτοχιϊν ι ακόμα και ανεπικφμθτων κορφβων από τισ ςυςκευζσ δοκιμισ. 
Δεφτερον, για υλικά/δοκίμια ςχετικά μικρϊν διαςτάςεων, υπάρχουν διαταραχζσ 
από τα είδωλα του κφματοσ που δθμιουργοφν οι αςτοχίεσ μζςα ςτο υλικό, πολλζσ 
φορζσ τόςο ζντονεσ που καλφπτουν το αρχικό ςιμα. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τα 
κεραμικά υλικά. Με τθν παραδοςιακι ανάλυςθ ΑΕ δεν υπάρχει τρόποσ να γίνει 
διάκριςθ μεταξφ του πραγματικοφ ςιματοσ που παράγεται από μία αςτοχία και των 
διαταραχϊν από τα είδωλα του κφματοσ. Επιπλζον, τα ςιματα τθσ ΑΕ διαχζονται 
ςτο υλικό, με τρόπο ϊςτε διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ να ταξιδεφουν με διαφορετικζσ 
ταχφτθτεσ, δθμιουργϊντασ ςφάλματα  ςτον εντοπιςμό τθσ πθγισ τθσ ακουςτικισ 
εκπομπισ με τον παραδοςιακά τρόπο.  

Ανακεφαλαιϊνοντασ, οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 
παραδοςιακι ανάλυςθ παραμζνει μια τεχνικι που μελετά τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του φαινομζνου τθσ ΑΕ. Τπάρχει λοιπόν ανάγκθ για πιο ποςοτικι 
προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςε κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ διάδοςθσ κυμάτων ςε υλικά. Θ 
πρόςφατθ πρόοδοσ ςτθν τεχνολογία υπολογιςτϊν και θ ενςωμάτωςθ τθσ κεωρίασ 
τθσ «διάδοςθσ κυμάτων ςε λεπτζσ πλάκεσ (thin plates)» ζχει δϊςει ϊκθςθ ςτθν 
ανάλυςθ όλου του ςιματοσ για τθν μελζτθ του φαινομζνου τθσ ΑΕ. Θ 
παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων του ςιματοσ ζχει δϊςει τθ κζςθ ςτθν 
ανάλυςθ τθσ ίδιασ τθσ κυματομορφισ του που ψθφιοποιείται και μελετάται.  Αυτό 
που είναι ςθμαντικό είναι οι «τρόποι» (modes) που διαδίδεται το ςιμα και πωσ 
αυτοί διακρίνονται από τισ διαταραχζσ που δθμιουργοφν τα είδωλα του κφματοσ.  
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Κεφάλαιο 3- Βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ  τθσ διάδοςθσ 

κυμάτων ςε πλάκεσ   

3.1 Οι τρόποι διάδοςθσ των κυμάτων ςε λεπτζσ πλάκεσ 

Θ κεωρία τθσ διάδοςθσ των κυμάτων ςε πλάκεσ μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν 
ανάλυςθ τθσ ΑΕ, αφοφ θ διάδοςθ κυμάτων ςτα ςφνκετα υλικά ςε πλάκεσ πάχουσ 
μικρότερεσ από 2.5mm και ςε ςυχνότθτεσ μικρότερεσ από 1MHz μπορεί να 
περιγραφεί χρθςιμοποιϊντασ τθν κλαςςικι κεωρία διάδοςθσ κυμάτων ςε πλάκεσ. Ο 
Γκόρμαν ιταν ο πρϊτοσ που αςχολικθκε με τθν εφαρμογι τθσ κεωρίασ των πλακϊν 
ςτο φαινόμενο τθσ ακουςτικισ εκπομπισ [1]. Με βάςθ τθ κεωρία του τα μθχανικά 
κφματα διαδίδονται μζςα ςτισ πλάκεσ με δφο τρόπουσ(modes), τον ςυμμετρικό ι 
εκτατικό τρόπο (symmetric or extensional  mode) και τον αντιςυμμετρικό ι 
καμπτικό τρόπο(antisymmetric or flexural  mode). Θ ταλάντωςθ των μορίων μζςα 
ςτο υλικό γίνεται παράλλθλα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διάδοςθσ του κφματοσ, για τον 
εκτατικό τρόπο, ενϊ για τον καμπτικό τρόπο κάκετα.  Οι ταχφτθτεσ διάδοςθσ των 
δφο τρόπων μποροφν να υπολογιςτοφν ςφμφωνα με τθ κεωρία. Θ ταχφτθτα 
διάδοςθσ για τον εκτατικό τρόπο ταλάντωςθσ, για ιςότροπα υλικά ςφμφωνα με τον 
[2+, δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 

                    (3.1)      για τον εκτατικό τρόπο 

 

 

 

 (3.2)  για τον καμπτικό τρόπο 

 

 

όπου Ε είναι το μζτρο ελαςτικότθτασ, p είναι θ πυκνότθτα, ν: ο λόγοσ Poisson, h: το 
πάχοσ του υλικοφ και τζλοσ ω είναι θ κυκλικι ςυχνότθτα. 

Ο εκτατικόσ τρόποσ διαδίδεται γενικά ςε υψθλότερθ ταχφτθτα και είναι μθ-

διαςκορπιςτικόσ (non-dispersive), που ςθμαίνει ότι όλο το ςυχνοτικό περιεχόμενο 

αυτοφ του τρόπου ταξιδεφει με τθν ίδια ταχφτθτα.  

Ο καμπτικόσ τρόποσ διαδίδεται ςε χαμθλότερθ ταχφτθτα και είναι διαςκορπιςτικόσ 

(dispersive), δθλαδι θ ταχφτθτα του κφματοσ είναι ανάλογθ τθσ τετραγωνικισ ρίηασ 

τθσ ςυχνότθτασ, που ςθμαίνει ότι τα τμιματα υψθλότερθσ ςυχνότθτασ διαδίδονται 

γρθγορότερα από τα τμιματα χαμθλότερθσ ςυχνότθτασ. τθν πράξθ, αυτό κα 

οδθγιςει ςε μια βακμιαία μείωςθ του εφρουσ του καμπτικοφ τρόπου όπωσ 

διαδίδεται, εξαιτίασ του χωρικοφ χωριςμοφ των διαφορετικϊν τμθμάτων 

ςυχνότθτασ.  

το χιμα 3.1 παρουςιάηονται οι δφο τρόποι διάδοςθσ των μθχανικϊν κυμάτων. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 3.1: Οι δφο τρόποι διάδοςθσ των κυμάτων πίεςθσ ςε πλάκεσ. 

 

3.2 Εξαςκζνθςθ 

Για να γίνει ςωςτά θ καταγραφι και ανάλυςθ των κυμάτων τθσ ΑΕ είναι απαραίτθτο 

να γνωρίηουμε πόςο ζχει εξαςκενιςει το ςιμα κατά τθ διάδοςθ του ςτο μζςο. Θ 

γνϊςθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των αιςκθτιρων ςε 

μεγάλεσ επιφάνειεσ ι περίπλοκεσ καταςκευζσ. Θ εξαςκζνθςθ μπορεί να οφείλεται 

είτε ςτθ γεωμετρία του μζςου μετάδοςθσ, είτε ςτθν τριβι/απορρόφθςθ/ανάκλαςθ, 

είτε ςτα φαινόμενα διαςκορπιςμοφ. Οι βαςικότεροι παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθν 

εξαςκζνθςθ του ςιματοσ αναλφονται παρακάτω. 

Κατά τθν δθμιουργία τθσ αςτοχίασ και οι δφο τρόποι είναι δυνατό να ανακλαςτοφν 

ςτθν επιφάνεια του υλικοφ και το εντοπιςμζνο ςιμα να αποτελείται, πζρα από το 

κακαρά εκτατικό και καμπτικό μζροσ που διαδίδεται ευκφγραμμα από τθν πθγι τθσ 

ΑΕ προσ τον αιςκθτιρα, και από ζνα μζροσ ανακλάςεων. Γενικά το εκτατικό μζροσ 

που διαδίδεται ευκφγραμμα κα φτάςει γρθγορότερα ςτον αιςκθτιρα, αφοφ 

διαδίδεται με μεγαλφτερθ ταχφτθτα. Θ ευκφγραμμθ διάδοςθ και οι ανακλάςεισ 

φαίνονται ςτο χιμα 3.2 
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χιμα 3.2: χθματικι αναπαράςταςθ τθσ ευκφγραμμθσ διάδοςθσ του κφματοσ και των ανακλάςεων που 

διαδίδονται από τθν πθγισ τθσ ΑΕ προσ τον αιςκθτιρα 

 

Θ παρουςία οριακϊν επιφανειϊν παρουςιάηει ζνα ακόμα φαινόμενο αυτό τθσ 

αλλαγισ του τρόπου τθσ διάδοςθσ του κφματοσ(mode conversion). Κατά τθν 

ανάκλαςθ ςε μία επιφάνεια, ζνα κφμα που διαδίδεται με εκτατικό τρόπο μπορεί να 

καταλιξει ςε ζνα ανεςτραμμζνο εκτατικό τμιμα και ζνα καμπτικό. Αντίςτοιχα ζνα 

κφμα που διαδίδεται με καμπτικό τρόπο μετά από ανάκλαςθ μπορεί να καταλιξει 

ςε ζνα ανεςτραμμζνο καμπτικό τμιμα και ζνα εκτατικό. Επίςθσ θ αλλθλεπίδραςθ 

του κφματοσ με δομικζσ ατζλειεσ μπορεί να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία νζων τφπων 

κυμάτων, όπωσ κφματα τφπου Rayleigh, Lamb κλπ. 

Ζνα επίςθσ φαινόμενο που παρουςιάηεται οφείλεται ςτθν ανιςοτροπία του υλικοφ. 

Οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ ενόσ ςφνκετου υλικοφ είναι ζντονα εξαρτθμζνεσ από τθν 

κατεφκυνςθ που διαδίδεται το κφμα. Αυτό οδθγεί ςτθ δθμιουργία φαινομζνων κατά 

τθ διάδοςθ που διαφζρουν από διεφκυνςθ ςε διεφκυνςθ. Για παράδειγμα ςε ζνα 

υλικό που αποτελείται από ςτρϊςεισ ςφνκετου υλικοφ, το κφμα διαδίδεται γενικά 

γρθγορότερα κατά τθ διεφκυνςθ τθσ ίνασ, ςε αντίκεςθ με διεφκυνςθ κάκετθ ςτθν 

ίνα. Σα φαινόμενα τθσ εξαςκζνθςθσ και τθν διαςκόρπιςθσ παρουςιάηουν επίςθσ 

ζντονθ εξάρτθςθ από τθν διεφκυνςθ τθσ διάδοςθσ. αν αποτζλεςμα θ διεφκυνςθ 

τθσ διάδοςθσ του κφματοσ τθσ ΑΕ κα ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτο ςχιμα τθσ 

κυματομορφισ που κα φτάςει ςτον αιςκθτιρα.   

Σα κφματα που γεννιοφνται από μία ςτακερι πθγι, διαδίδονται ςαν ςφαιρικι 

επιφάνεια με ακτίνα που αυξάνει και κζντρο τθν πθγι τθσ εκπομπισ. Θ εξαςκζνθςθ 

που οφείλεται ςτθ γεωμετρία του μζςου οφείλεται ςτθν αρχι διατιρθςθσ τθσ 

ενζργειασ, όπου θ ενζργεια του κφματοσ παραμζνει ςτακερι κατά τθ διάδοςθ, 

οπότε το πλάτοσ του κφματοσ κα μειϊνει αντιςτρόφωσ ανάλογα με τθν απόςταςθ 

που ζχει διανφςει το κφμα. 

/A k r    (3.3) 
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Όπου Α το πλάτοσ του κφματοσ, k ο ςυντελεςτισ εξαςκζνθςθσ και r θ απόςταςθ. 

τισ λεπτζσ πλάκεσ μπορεί θ διάδοςθ του κφματοσ γίνεται ςε δφο διαςτάςεισ, ςαν 

ζνα κφκλο που αυξάνει τθν ακτίνα του, με κζντρο τθν πθγι τθσ εκπομπισ. Ζτςι με 

βάςθ τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ το πλάτοσ του ςιματοσ κα μειϊνεται 

αντιςτρόφωσ ανάλογα με τθν τετραγωνικι ρίηα τθσ απόςταςθσ, ϊςτε να διατθρθκεί 

θ ενζργεια κατά τθ διαδρομι. 

/A k r    (3.4) 

Ο παράγοντασ εξαςκζνθςθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τθν ςυχνότθτα και 

εξαρτάται από το υλικό, με αποτζλεςμα το υλικό να παίηει το ρόλο του φίλτρου 

αποκόπτοντασ ςυγκεκριμζνεσ ςυχνότθτεσ του κφματοσ. 

Επίςθσ εξαςκζνθςθ δθμιουργείται ςτα όρια του μζςου με διάχυςθ τθσ ενζργειασ 

του ςιματοσ ςε ςυνορεφων υλικό μζςο.  

Οι Hamstadt και Downs απζδειξαν ότι θ εξαςκζνθςθ που οφείλεται ςτθν 

τριβι/απορόφθςθ εξαρτάται από το ςυχνοτικό μζροσ τθσ κυματομορφισ που 

διαδίδεται κάκε φορά. Σο περιεχόμενο του κφματοσ που αντιςτοιχεί ςε μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα εξαςκενεί πολφ περιςςότερο από ότι το αντίςτοιχο μζροσ με τθ 

μικρότερθ. 

Σζλοσ θ εξαςκζνθςθ λόγο τθσ διαςκορπιςτικισ φφςθσ του ςιματοσ οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ ταξιδεφουν με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςτο 

μζςο. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα ζνα αρχικό ςιμα εκρθκτικοφ τφπου να «απλϊςει» 

όςο διαδίδεται. Θ βαςικι επίπτωςθ αυτοφ του είδουσ τθσ εξαςκζνθςθσ είναι ότι οι 

τρόποι που είναι διαςκορπιςτικοί, όπωσ ο καμπτικόσ τρόποσ εξαςκενοφν πολφ 

περιςςότερο με τθν απόςταςθ ςε ςχζςθ με τουσ μθ-διαςκορπιςτικοφσ τρόπουσ. 

ε ςυνεχι μζςα θ εξαςκζνθςθ τθσ ενζργειασ του ςιματοσ ςε ζνα μονοπάτι 

διάδοςθσ από τθν πθγι ςτον αιςκθτιρα μπορεί να περιγραφεί από τον νόμο τθσ 

απορρόφθςθσ ωσ εξισ 

0( ) kxE x E e     (3.5) 

Όπου 

Ε(x) είναι θ ενζργεια του ςιματοσ ςυναρτιςει τθσ απόςταςθσ x από τθν πθγι (V2·s) 

Ε0 είναι θ ενζργεια ςτθν πθγι(V2·s), 

k είναι ο παράγοντασ εξαςκζνθςθσ(m-1) 

x θ απόςταςθ πθγισ-αιςκθτιρα (m) 

θ εξαςκζνθςθ των ςθμάτων ΑΕ είναι ςυχνά μετριςιμθ, με το πλάτοσ να δίνεται ςε 

λογαρικμικι κλίμακα από τθ ςχζςθ  

 (3.6)
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Όπου Ai είναι το μζγιςτο πλάτοσ του ςιματοσ ςτον αιςκθτιρα ςε απόςταςθ x από 

τθν πθγι, Α0 είναι το μζγιςτο πλάτοσ του ςιματοσ ςτθν κζςθ τθσ πθγισ. Σο πλάτοσ 

του ςιματοσ μπορεί να υπολογιςτεί ςε βολτ αρκεί να ο εξοπλιςμόσ να ζχει 

ρυκμιςτεί και βακμονομθκεί κατάλλθλα. Ζτςι θ εξαςκζνθςθ μπορεί να υπολογιςτεί 

ςε dB ανά μζτρο με βάςθ τθν παρακάτω ςχζςθ 

 

 (3.7)
 

 

Όπου  

α είναι ο ςυντελεςτισ εξαςκζνθςθσ (dB/m) 

A1 είναι το πλάτοσ του ςιματοσ ςτον αιςκθτιρα #1 (V) 

A2 είναι το πλάτοσ του ςιματοσ ςτον αιςκθτιρα #2 (V) 

D είναι θ απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ (m) 

3.3 Προςομοίωςθ πθγϊν Ακουςτικισ εκπομπισ 

Προκειμζνου να διαμορφωκοφν κατάλλθλα και να βακμονομθκοφν ο εξοπλιςμόσ 
και οι αιςκθτιρεσ, είναι απαραίτθτοσ ζνασ τρόποσ που με ακρίβεια και 
επαναλθπτικότθτα κα παράγει τα ςιματα τθσ ΑΕ. Αυτό ιςχφει τόςο για τθν 
παραμετρικι ανάλυςθ όςο και για τθν ανάλυςθ κυματομορφϊν. Μζχρι ςιμερα ζχει 
ερευνθκεί πλικοσ τεχνικϊν προςομοίωςθσ πθγϊν ΑΕ περιλαμβάνοντασ το πάςιμο 
Μφτθσ Μολυβιοφ(Pencil Lead Break) ι τριχοειδϊν αγγείων γυαλιοφ(Glass Capillary), 
Πιεηοθλεκτρικι Γεννιτρια Παλμϊν, πθγζσ ςπινκθριςμϊν(Spark Source), παλμικι 
γεννιτρια λζιηερ(Pulsed Laser generator). 

Για τθν προςομοίωςθ τθσ πθγισ είναι επικυμθτόσ ζνασ γριγοροσ χρόνοσ ανόδου για 
να αναπαραγάγει το μεγάλο εφροσ ηϊνθσ ςυχνοτιτων των ςθμάτων που 
παρατθροφνται από τα πραγματικά γεγονότα AE. Επίςθσ, θ κατευκυντικότθτα τθσ 
κίνθςθσ τθσ πθγισ είναι επίςθσ ςθμαντικι για τθν ακριβι προςομοίωςθ πθγισ. 
Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για υλικά με ςφνκετθ γεωμετρία ςτθν οποία τα ςιματα 
διαδίδονται με τουσ τρόπουσ που αναφζραμε παραπάνω και όπου θ 
κατευκυντικότθτα τθσ κίνθςθσ τθσ πθγισ ζχει επιπτϊςεισ ςτο πλάτοσ του κάκε 
τρόπου διάδοςθσ. Δεδομζνου ότι οι δφο τρόποι διαδίδονται με διαφορετικζσ 
ταχφτθτεσ, ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά διαςποράσ, εξαςκζνθςθσ. Ζτςι μια 
ακατάλλθλθ προςομοίωςθ τθσ πθγισ τθσ AE κατά τθ διάρκεια τθσ βακμονόμθςθσ 
μπορεί να οδθγιςει ςε λάκοσ αποφάςεισ ςχετικά με τον προςδιοριςμό κζςθσ 
αιςκθτιρων, ςε λανκαςμζνθ κζςθ τθσ πθγισ, και τθν μθ ακριβι ερμθνεία των 
αποτελεςμάτων τθσ δοκιμισ[3].  
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3.3.1 πάςιμο Μφτθσ Μολυβιοφ (Pencil Lead break) 

Σο ςπάςιμο μφτθσ μολυβιοφ είναι πικανϊσ θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται με 
ευρφτθτα ςιμερα λόγω τθσ απλότθτασ, τθσ δυνατότθτασ αναπαραγωγισ, και τθσ 
καλισ απόκριςθσ ςτο πεδίο του χρόνου. Εντοφτοισ θ επίδραςθ του 
προςανατολιςμοφ τθσ πθγισ βάηει εμπόδια για τθν αξιοποιιςει του ςε όλεσ τισ 
εφαρμογζσ. Σο ΜΜ  ςτθν επιφάνεια τθσ πλάκασ γεννοφν ςιματα με μεγάλο 
καμπτικό μζροσ, προςομοιάηοντασ πθγζσ με προςανατολιςμό κάκετα ςτο επίπεδο 
τθσ πλάκασ, όπωσ θ αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων των ςφνκετων υλικϊν. Σο ΜΜ ςτο 
χείλοσ τθσ πλάκασ γεννά ςιματα με μεγαλφτερο εκτατικό μζροσ, προςομοιάηοντασ 
πθγζσ με προςανατολιςμό ςτο επίπεδο τθσ πλάκασ, όπωσ το ράγιςμα τθσ μιτρασ 
ενόσ ςφνκετου υλικοφ ι θ κραφςθ των ινϊν του. ε πολλζσ όμωσ εφαρμογζσ όπωσ 
ςτα δοχεία υψθλισ πίεςθσ, ςτισ ςωλθνϊςεισ και ςτθν αεροναυπθγικι το να βρεκεί 
θ άκρθ τθσ επίπεδθσ πλάκασ που κζλουμε να εξετάςουμε δεν είναι δυνατό, άρα 
κακιςτά τθ μζκοδο μθ εφαρμόςιμθ ςε όλα τα πραγματικά προβλιματα. 

Ο Gorman πρϊτοσ παρουςίαςε τον τθν τεχνικι αναγνϊριςθσ των δφο βαςικϊν 
τρόπων τθσ διάδοςθσ των κυμάτων, πραγματοποιϊντασ πειράματα κραφςθσ τθσ 
μφτθσ ενόσ μολυβιοφ πάνω ςε πλάκεσ αλουμινίου και ςφνκετων υλικϊν [1+. Σο 
πάςιμο Μφτθσ Μολυβιοφ(ΜΜ) (με ςυνικθ διάμετρο μφτθσ 0.5mm) ςτθν 
επιφάνεια μιασ καταςκευισ παράγει ξαφνικι απελευκζρωςθ δφναμθσ με ζναν μζςο 
χρόνο ανφψωςθσ που ανζρχεται ςε 2.5μsec. Σο ΜΜ ωσ προςομοίωςθ πθγισ ΑΕ 
προτάκθκε αρχικά από τον Nielsen.  το παρακάτω χιμα 3.3 φαίνεται θ κζςθ και 
το μζγεκοσ τθσ μφτθσ του μολυβιοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 3.3: Θζςθ και μζγεκοσ τθσ μφτθσ μολυβιοφ. Πθγι Hsu-Nielsen 

Με βάςθ τα πειράματα με τθν προςομοίωςθ τθσ πθγισ ΑΕ εξιχκθ το πιο 
ενδιαφζρον ςτοιχείο τθσ δουλειάσ του Γκόρμαν ότι τα ςχετικά πλάτθ των δφο 
τρόπων διάδοςθσ του κφματοσ είναι εξαρτθμζνα από τον προςανατολιςμό τθσ 
πθγισ. Για παράδειγμα για πθγζσ ακουςτικισ εκπομπισ που ο προςανατολιςμόσ τθσ 
πθγισ είναι κάκετα ςτο επίπεδο τθσ πλάκασ, ο καμπτικόσ τρόποσ διάδοςθσ είναι 
κυρίαρχοσ. Ζνα ςιμα μιασ τζτοιασ πθγισ μπορεί εφκολα να προςομοιωκεί με το 
ΜΜ ςτθν επιφάνεια τθσ πλάκασ.  

Για πθγζσ αςτοχίασ με προςανατολιςμό παράλλθλα ςτο επίπεδο τθσ πλάκασ, το 
ςιμα τθσ ακουςτικισ εκπομπισ αποτελείται από ζνα μεγάλο μζροσ εκτατικοφ 
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τρόπου και ελάχιςτα καμπτικοφ. ιματα τζτοιου είδουσ μποροφν επίςθσ να 
προςομοιωκοφν από το ΜΜ. Ωςτόςο θ μφτθ του μολυβιοφ πρζπει να ςπάςει ςτθν 
άκρθ τθσ πλάκασ και όχι ςτθν επιφάνεια τθσ. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ προτείνει ότι 
τα ςχετικά πλάτθ των δφο τρόπων περιζχουν πλθροφορία για τον προςανατολιςμό 
τθσ πθγισ.  

το χιμα 3.4 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του Γκόρμαν και του 
Πρόςερ *4+. υγκεκριμζνα φαίνονται οι κυματομορφζσ, όπωσ καταγράφονται από 
ζναν αιςκθτιρα ςυντονιςμοφ μικροφ φάςματοσ(150kHz ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ με 
100-300 kHz ηωνοδιαβατό φίλτρο), κατά το ΜΜ αρχικά ςτθν επιφάνεια και ςτθν 
άκρθ τθσ πλάκασ ενόσ ςφνκετου υλικοφ γραφίτθ/εποξειδικισ ρθτίνθσ 16 ςτρϊςεων 
με διαςτάςεισ 0,5m κατά μικοσ των ινϊν και 0,381 κάκετα ςτισ ίνεσ. Σο ςιμα 
εντοπίςτθκε  ςε απόςταςθ 0,106m από τθν πθγι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 3.4: 

(α) Κυματομορφι από ΜΜ ςτθν επιφάνεια 
πλάκασ ςφνκετου υλικοφ, προςομοιάηοντασ πθγζσ 
ΑΕ με κατευκυντικότθτα κάκετα ςτο επίπεδο του 
δοκιμίου, όπωσ αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων κα.  

 

(β) Κυματομορφι από ΜΜ ςτθν άκρθ πλάκασ 
ςφνκετου υλικοφ, που προςομοιάηει πθγζσ ΑΕ με 
κατευκυντικότθτα παράλλθλα ςτο επίπεδο του 
δοκιμίου, όπωσ κραφςθ ίνασ ι ράγιςμα μιτρασ. 

Ο Γ. Πρόςερ ζκανε ζνα βιμα παραπάνω δίνοντασ περιςςότερα ςτοιχεία που 
ενιςχφουν τθν παραδοχι αυτι *5+. Κάνοντασ πειράματα ςε λεπτζσ πλάκεσ 
αλουμινίου πζρα από το ΜΜ ςτθν επιφάνεια τθσ πλάκασ (90ο) και ςτθν άκρθ 
τθσ(0ο), πραγματοποίθςε ςχιςμζσ ςτθν επιφάνεια τθσ πλάκασ ϊςτε να επιτραπεί το 
ΜΜ και ςε άλλεσ γωνίεσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ. τθν εργαςία του κατζγραψε 
ςιματα που προερχόταν από πθγζσ με προςανατολιςμό 30ο και 60ο ςε ςχζςθ με το 
επίπεδο τθσ πλάκασ. Απζδειξε ότι πθγζσ που ο προςανατολιςμόσ τουσ 
αντιςτοιχοφςε ςε μεγαλφτερεσ γωνίεσ προκαλοφςαν ςιματα με εκτατικό μζροσ 
μεγάλου πλάτουσ. 
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Επίςθσ ο Γκόρμαν απζδειξε ότι οι διαφορετικζσ ταχφτθτεσ του εκτατικοφ και του 
καμπτικοφ τρόπου μποροφν να οδθγιςουν ςε λάκθ ςτον εντοπιςμό τθσ πθγισ τθσ 
ακουςτικισ εκπομπισ. Για τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ τθσ ακουςτικισ εκπομπισ με 
βάςθ τθν παραδοςιακι τεχνικι τθσ ΑΕ υπάρχει θ παραδοχι για μία ενιαία τιμι τθσ 
ταχφτθτασ διάδοςθσ. τθν περίπτωςθ όπου ζχουμε πολλαπλζσ ταχφτθτεσ διάδοςθσ, 
θ τεχνικι αυτι μπορεί να οδθγιςει ςε λανκαςμζνα αποτελζςματα, εξαρτϊμενα από 
ποιοσ τρόποσ κα ςκανδαλίςει το κφκλωμα χρονιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν 
μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ τθ πθγισ από τθν αςτοχία. 

3.3.2 πάςιμο Σριχοειδοφσ αγγείου 

Θ δεφτερθ πιο χρθςιμοποιθμζνθ πθγι ςπαςίματοσ είναι το ςπάςιμο τριχοειδοφσ 
αγγείου γυαλιοφ. Σο τριχοειδζσ αγγείο τοποκετείται με τον άξονά του παράλλθλο 
ςτθν επιφάνεια τθσ καταςκευισ. το τριχοειδζσ αγγείο αςκείται από μια δφναμθ 
μζχρι να ςπάςει. Ο χρόνοσ ανφψωςθσ τθσ δφναμθσ ανζρχεται όπωσ και ςτο ΜΜ ςε 
2.5 μsec. Σα πλεονεκτιματα ςπαςίματοσ τριχοειδοφσ γυαλιοφ ζναντι του ΜΜ είναι 
το αυξανόμενο εφροσ φάςματοσ που δθμιουργείται ςε ςφντομο χρόνο ανφψωςθσ 
και θ καλφτερθ επαναλθπτικότθτα. Εντοφτοισ, τα ςπαςίματα τριχοειδοφσ γυαλιοφ 
είναι πολφ πιο περίπλοκα και απαιτείται μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από το 
ΜΜ για να επαναλθφκοφν. Θ κυματομορφι του ςιματοσ που παράγει το ςπάςιμο 
γυάλινου τριχοειδοφσ αγγείου παρουςιάηεται ςτο χιμα 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 3.5: Κυματομορφι από το ςπάςιμο γυάλινου τριχοειδοφσ αγγείου ςτθν επιφάνεια πλάκασ αλουμινίου 
2mm.  
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Κεφάλαιο 4- Η ανάλυςθ κυματομορφϊν ςτα ςφνκετα υλικά 

Μεγάλο ερευνθτικό ενδιαφζρον ςτθν ανάλυςθ των ςθμάτων ΑΕ αποτελεί θ μελζτθ 

του φαινομζνου κατά τθν καταπόνθςθ ςφνκετων υλικϊν. Σα ςφνκετα υλικά λόγω 

τθσ υψθλισ αντοχισ και ακαμψίασ ταυτόχρονα με τθ χαμθλι πυκνότθτα τα κάνουν 

ελκυςτικά ςτθν αξιοποίθςθ τουσ ευρφτερα. Εντοφτοισ εξαιτίασ τθσ ανομοιογζνειασ 

που παρουςιάηουν και τθσ ανιςοτροπικισ φφςθσ τουσ, ο ΜΚΕ με ςυμβατικζσ 

μεκόδουσ όπωσ οι υπζρθχοι, θ παραδοςιακι τεχνικι τθσ ΑΕ κα είναι πολφ 

δφςκολοσ. υγκεκριμζνα οι παράμετροι από τα ςιματα τθσ ΑΕ ςτα ςφνκετα υλικά 

είναι δφςκολο αποτυπϊςουν τθν πραγματικότθτα ςε ςχζςθ με ιςοτροπικά υλικά 

όπωσ τα μζταλλα, εξ αιτίασ των πολλϊν  ταυτόχρονων μθχανιςμϊν που αποτελοφν 

πθγζσ αςτοχίασ(ράγιςμα τθσ μιτρασ, αποςτρωματοποίθςθ, κραφςθ ίνασ κ.α.) και 

υπερκζτουν τα ςιματα τουσ. Ο Γκόρμαν απζδειξε ότι τα ςιματα ΑΕ ςτα ςφνκετα 

υλικά διαδίδονται με βάςθ τθ κεωρία λεπτϊν πλακϊν. 

4.1 Ιδιότθτεσ των ςφνκετων υλικϊν 

Σα ςφνκετα υλικά ζχουν ςαν κφρια ςυςτατικά τουσ ίνεσ υψθλισ αντοχισ και 

υψθλοφ μζτρου ελαςτικότθτασ(πχ άνκρακα, γυαλιοφ, πολυπροπυλενίου, 

αραμιδίου) ςε παχφρευςτθ μιτρα. Θ μιτρα αυτι μπορεί να είναι οποιοδιποτε 

υλικό από μια μεγάλθ ποικιλία φυςικϊν και τεχνιτϊν υλικϊν. υνικωσ όμωσ είναι 

μια εποξειδικι ρθτίνθ. ε αυτι τθ μορφι τόςο οι ίνεσ όςο και θ μιτρα διατθροφν τισ 

φυςικζσ και χθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ, ενϊ παράλλθλα παράγουν ζνα ςυνδυαςμό 

ιδιοτιτων, που δεν είναι δυνατό να επιτευχκεί με κανζνα από τα ςυςτατικά 

ςτοιχεία από μόνο του. Θ ςυγκόλλθςθ των ινϊν πάνω ςτο υλικό τθσ μιτρασ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα το ςφνκετο υλικό να ζχει μεγαλφτερθ αντοχι κατά τον εφελκυςμό και 

δυςκαμψία. Σα ςφνκετα υλικά λόγω των παραπάνω ιδιοτιτων τουσ αξιοποιοφνται 

ςε ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. τθν αεροναυπθγικι για 

τθν καταςκευι ελίκων, ακόμα και ολόκλθρου του πλαιςίου μικρότερων 

αεροςκαφϊν. τθν οικοδομι, ςτθν ενίςχυςθ δομικϊν καταςκευϊν 

χρθςιμοποιϊντασ τα γνωςτά ινοπλιςμζνα πολυμερι (fiber reinforced polymer-FRP), 

ςτισ διαςτθμικζσ καταςκευζσ, και τουσ ρομποτικοφσ βραχίονεσ. Ζτςι μελζτεσ που 

ερευνοφν τισ μεκόδουσ ΜΚΕ αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία δεδομζνου ότι 

επιδιϊκουν να βελτιϊςουν τθν αξιοπιςτία και τθν αςφάλεια αυτϊν των μεκόδων.  

4.2 Σα είδθ τθσ αςτοχίασ ςτα ςφνκετα υλικά 

Είναι πολφ ςθμαντικό να μετρθκεί το μζγεκοσ τθσ αςτοχίασ και να προβλεφκεί θ 

αντοχι ςτθν καταπόνθςθ. Θ αςτοχία των ςφνκετων υλικϊν μπορεί να επζλκει με 

ζνα από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ. 

 Αςτοχία των ινϊν(fiber fracture) 
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 Αςτοχία τθσ μιτρασ(matrix cracking) 

 Αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων(delamination) 

4.2.1 Η αςτοχία των ινϊν 

Θ αςτοχία των ινϊν μπορεί να προζλκει κυρίωσ από τθν υπζρβαςθ των μθχανικϊν 
φορτίων τα οποία μπορεί να φζρει ζνα δομικό ςτοιχείο καταςκευαςμζνο από 
ςφνκετα υλικά. Θ αςτοχία τουσ μπορεί να επζλκει με κάποιον από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ. Σθν αποκόλλθςθ ινϊν από τθν μιτρα. Κυρίαρχθ αιτία αυτισ τθσ αςτοχία 
είναι θ εξαςκζνθςθ των δεςμϊν τθσ διεπιφάνειασ μεταξφ ινϊν και μιτρασ εξαιτίασ 
του φορτίου που επιβάλλεται. το χιμα 4.1 παρουςιάηεται θ ίνα 1 ςτθν άκρθ τθσ 
ρωγμισ. Εάν δεν ςυμβεί αποκόλλθςθ των ινϊν από τθν μιτρα τότε ζνα μεγάλο 
μζροσ τθσ τάςθσ μεταφζρεται ςτισ ίνεσ ζωσ ότου προκλθκεί θ αςτοχίασ τουσ. Αυτόσ 
είναι ο δεφτεροσ τρόποσ αςτοχίασ  που απεικονίηεται με τθν ίνα 2 ι τθν ίνα 4 όπου 
ζχει επζλκει θ κραφςθ. Όταν ςυμβεί θ αποκόλλθςθ μιασ ίνασ από τθ μιτρα ι 
ενζργεια παραμόρφωςθσ τθσ ίνασ και λόγω τριβισ καταναλϊνεται ωσ κερμότθτα. 
Αυτόσ ό τφποσ αςτοχίασ απεικονίηεται με τθν ίνα 3 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 4.1: χθματικι αναπαράςταςθ του τρόπου αςτοχίασ ενόσ δομικοφ υλικοφ ενιςχυμζνο με ςφνκετα υλικά. 

 

4.2.2 Η αςτοχία τθσ μιτρασ 

Θ αςτοχία τθσ μιτρασ περιγράφεται από ζνα ςφνκετο μθχανιςμό ο οποίοσ 
επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ. Κακϊσ τα ςφνκετα υλικά είναι ανιςότροπα, 
μία από τισ κυριότερεσ αιτίεσ για τθν αςτοχία τθσ μιτρασ είναι θ φόρτιςθ τθσ 
καταςκευισ ςε διεφκυνςθ διαφορετικι από αυτιν των ινϊν. Ζνασ ακόμθ λόγοσ για 
τθν αςτοχία τθσ μιτρασ είναι θ βακμιαία υποβάκμιςθ των ιδιοτιτων τθσ λόγω τθσ 
ζκκεςθσ ςε ακραίεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σα πολυμερι τα οποία και 
αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των μθτρϊν είναι πολφ ευαίςκθτα ςτθν 
απορρόφθςθ υγραςίασ και παρουςιάηουν ζντονθ βιςκοελαςτικι ςυμπεριφορά[1].  

4.2.3 Η διαςτρωματικι αςτοχία 

Θ διαςτρωματικι αςτοχία περιγράφει τθ κραφςθ των ςφνκετων υλικϊν παράλλθλα 
ςτισ ςτρϊςεισ που αποτελοφν τθ ςφνκετθ πολφςτρωτθ δομι. Ο τφποσ αυτόσ 
αςτοχίασ είναι ίςοσ ο ςυνθκζςτεροσ ςτα ςφνκετα υλικά και οφείλεται ςτο γεγονόσ 
ότι τα ςφνκετα παρουςιάηουν μικρι διαςτρωματικι αντίςταςθ ςτθ διάδοςθ τθσ 
ρωγμισ, θ οποία ελζγχεται κυρίωσ από τισ ιδιότθτεσ τθσ μιτρασ του υλικοφ. Θ 
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αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων μπορεί να εμφανιςτεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 
φόρτιςθσ όπωσ: ελαφρά υπερφόρτιςθ κατά τθ λειτουργία, κρουςτικά φορτία 
χαμθλισ ταχφτθτασ και χτυπιματα από κραφςματα μικρισ μάηασ. Γενικότερα 
εμφανίηεται ςε περιπτϊςεισ όπου μόνο ζνα πεπεραςμζνο ποςό ενζργειασ 
διατίκεται για τθ δθμιουργία βλάβθσ[1]. 

4.3 Οι δφο βαςικοί τρόποι διάδοςθσ των κυμάτων μζςα ςε ςφνκετα 
υλικά  

Θ κυματομορφι από τθ κραφςθ τθσ μφτθσ μολυβιοφ ςτθν άκρθ ενόσ ςφνκετου 
υλικοφ που λαμβάνεται από δφο αιςκθτιρεσ παρουςιάηεται ςτο χιμα 4.2 [2]. 
Διακρίνεται αρχικά το μζροσ του κφματοσ με τον κακαρά εκτατικό τρόπο διάδοςθσ 
και ςτθ ςυνζχεια τον κακαρά καμπτικό τρόπο με τθν υπζρκεςθ του εκτατικοφ. 
Ακολουκείται από το μζροσ του κφματοσ όπου κυρίαρχο ρόλο παίηουν οι 
διαταραχζσ από τα είδωλα του.  

Σο χιμα 4.2(γ) δείχνει τθν καμπφλθ διαςποράσ ξεχωριςτά για τον εκτατικό και τον 
καμπτικό τρόπο με βάςθ τθ κεωρία πλακϊν για ζνα ςφνκετο υλικό. Θ ταχφτθτα του 
εκτατικοφ τρόπου μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται θ ςυχνότθτα(χιμα  4.2γ). Ο 
αιςκθτιρασ αιςκάνεται πρϊτα τον εκτατικό τρόπο που αργότερα υπερτίκεται με 
τον καμπτικό. τθ ςυνζχεια οι διαταραχζσ από τα είδωλα κυριαρχοφν ςτθν 
κυματομορφι κακϊσ υπερτίκενται ςτο αρχικό ςιμα. Σο μζροσ τθσ κυματομορφισ 
που περιζχει τθν πλθροφορία για το είδοσ τθσ αςτοχίασ και τθν κζςθ τθσ πθγισ τθσ 
ΑΕ είναι το αρχικό όπου το κφμα διαδίδεται κακαρά με εκτατικό και καμπτικό 
τρόπο. Επίςθσ ο εκτατικόσ τρόποσ ζχει υψθλό ςυχνοτικό περιεχόμενο ςε ςχζςθ με 
τον καμπτικό τρόπο. 
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χιμα 4.2: Κυματομορφι ςιματοσ από κραφςθ μφτθσ μολυβιοφ πάνω ςε πλάκα, (α) όπωσ 

λαμβάνεται από τον αιςκθτιρα 1, (β) όπωσ λαμβάνεται από τον αιςκθτιρα 2 και (γ) θ καμπφλθ 

διαςποράσ τθσ ταχφτθτασ για τουσ δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ . 
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4.4 Προςδιοριςμόσ του είδουσ και τθσ κζςθσ τθσ αςτοχίασ ςτα 
ςφνκετα υλικά 

Θ ανάλυςθ κυματομορφϊν επιτρζπει τoν πιο εφκολο προςδιοριςμό των ςθμάτων 

που προκαλοφν αςτοχίεσ ςε ςφνκετα υλικά τα οποία  προςομοιάηουν τα 

χαρακτθριςτικά των λεπτϊν πλακϊν. Από τθν ανάλυςθ αυτϊν των κυματομορφϊν 

μποροφμε να εξάγουμε χριςιμα ςυμπεράςματα για το είδοσ τθσ αςτοχίασ και τθ 

κζςθ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ. Από τθν κυματομορφι μποροφμε να ταυτοποιιςουμε τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κάκε τρόπου και το ποςό τθσ ενζργειασ που 

μεταφζρει με το αντίςτοιχο γεγονόσ που προκάλεςε το ςιμα τθσ ΑΕ. Με βάςθ τα 

παραπάνω γίνεται πιο εφκολοσ ο διαχωριςμόσ των διαφόρων ειδϊν αςτοχίασ που 

ςυμβαίνουν ςτα ςφνκετα υλικά κατά τθ φόρτιςθ τουσ. Σα βαςικά είδθ αςτοχίασ ςτα 

ςφνκετα υλικά είναι το ράγιςμα τθσ μιτρασ (matrix cracking) ι θ κραφςθ των ινϊν. 

Αποτελεί κακοριςτικισ ςθμαςίασ ο προςδιοριςμόσ του ενόσ ι άλλου είδουσ τθσ 

αςτοχίασ για τον προςδιοριςμό τθσ λειτουργικότθτασ του υλικοφ για τθν επικυμθτι 

χριςθ.  

Σο πλάτοσ του ςιματοσ αξιοποιείται για τον προςδιοριςμό των δφο τφπων αςτοχιϊν 
[3]. ε πειράματα που πραγματοποίθςαν οι Surgeon και Weves με εφελκυςμό και 
καμπτικι καταπόνθςθ ςε ςτρϊςεισ από ινοπλιςμζνα πολυμερι άνκρακα(CFRP), 
βρζκθκε από τθν ανάλυςθ των κυματομορφϊν τθσ ΑΕ που γζννθςαν οι αςτοχίεσ, ότι 
το ράγιςμα τθσ μιτρασ προκαλεί ςιματα με μεγαλφτερο πλάτοσ(«κορυβϊδθ» 
γεγονότα) ςε ςχζςθ με τθ κραφςθ των ινϊν(«μθ-κορυβϊδθ» γεγονότα), αφοφ θ 
επιφάνεια που δθμιουργείται από τθ ρωγμι ςτθ μιτρα είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε 
ςχζςθ με τθν κραφςθ κάποιασ ίνασ ι μιασ μικρορωγμισ ςτο πλζγμα.  

Θ ενζργεια του ςιματοσ(το εμβαδό κάτω από τθν κυματομορφι) αξιοποιείται 

επίςθσ. Όπωσ αναφζρεται ςτθν βιβλιογραφία τα γεγονότα με τθ ίδια ενζργεια 

αντιςτοιχοφν ςε παρόμοιου είδουσ αςτοχίεσ. Σο πλάτοσ του ςιματοσ και θ ενζργεια 

αξιοποιείται για το διαχωριςμό των ςθμάτων, όμωσ δεν δίνει επαρκείσ πλθροφορίεσ 

για τον προςδιοριςμό τθσ πθγισ τθσ ακουςτικισ εκπομπισ. 

 Ζτςι αξιοποιείται και θ κυματομορφι του ςιματοσ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ που 

προκφπτει από τον μεταςχθματιςμό Fourier του αρχικοφ ςιματοσ. Από πειράματα 

που πραγματοποίθςε ο G. Morscher για να διαπιςτϊςει τθν αντοχι ςφνκετων 

κεραμικϊν υλικϊν(SiC/SiC) προκφπτει ότι το υψθλό ςυχνοτικό περιεχόμενο, που 

αντιςτοιχεί ςε χαμθλι φόρτιςθ προκαλείται από ράγιςμα τθσ μιτρασ, τόςο για τα 

«κορυβϊδθ» όςο και για τα «μθ- κορυβϊδθ» γεγονότα τα οποία αντιςτοιχοφν ςτθ 

δθμιουργία και τθν διαςφνδεςθ των μικρορωγμϊν [2]. Μπορεί θ αςτοχία ςτθ μιτρα 

να ςυμβαίνει ςε χαμθλότερθ φόρτιςθ όμωσ θ επιφάνεια τθσ αςτοχίασ 

καταλαμβάνει μεγαλφτερθ περιοχι από αυτι που προκαλεί θ κραφςθ μιασ ίνασ. 

Μικρό ςυχνοτικό περιεχόμενο που αντιςτοιχεί ςε υψθλι φόρτιςθ προζρχεται από 

μικρισ διαμζτρου κραφςθ ινϊν. Από το φάςμα των ςυχνοτιτων μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε ότι οι κορυφζσ του πλάτουσ ςε χαμθλό ςυχνοτικό περιεχόμενο 
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αντιςτοιχοφν ςτον καμπτικό τρόπο διάδοςθσ. Σο μζγεκοσ των κορυφϊν αυτϊν είναι 

ενδεικτικό του βάκουσ που βρίςκεται θ αςτοχία μζςα ςτο υλικό. Κορυφζσ μεγάλου 

πλάτουσ αντιςτοιχοφν ςε γεγονότα κοντά ςτθν επιφάνεια, ενϊ κορυφζσ μικροφ 

πλάτουσ αντιςτοιχοφν ςε γεγονότα βακφτερα ςτο υλικό.  

Σζλοσ ο λόγοσ E/F δθλαδι ο λόγοσ τθσ μζγιςτθσ κορυφισ του εκτατικοφ τρόπου(Ε) 

προσ τθ μζγιςτθ κορυφι του καμπτικοφ τρόπου(F) αξιοποιείται για τον 

προςδιοριςμό του είδουσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ. ε πειράματα που πραγματοποίθςαν οι 

Surgeon και Weves βρζκθκε ότι ο λόγοσ E/F για τθν περίπτωςθ του ραγίςματοσ τθσ 

μιτρασ είναι κοντά ςτο 3, άρα το καμπτικό μζροσ είναι μικρότερο, ςτθν περίπτωςθ 

τθσ κραφςθσ ινϊν ο λόγοσ είναι 0.51, που ςθμαίνει ότι ο καμπτικόσ τρόποσ είναι 

κυρίαρχοσ. 

τθν εργαςία τουσ οι Γκόρμαν και Πρόςςερ ανζδειξαν ότι μποροφν να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για το είδοσ τθσ αςτοχίασ με βάςθ τθν αναγνϊριςθ τθσ 

κατευκυντικότθτασ τθσ πθγισ. Για παράδειγμα το ράγιςμα τθσ μιτρασ του ςφνκετου 

υλικοφ γεννά κίνθςθ που είναι βαςικά παράλλθλθ ςτο επίπεδο του δοκιμίου. Αυτό 

φαίνεται και ςτο χιμα 4.3 που παρουςιάηει τθν πλάγια όψθ του δοκιμίου(πλάκα 

αλουμινίου). Όπωσ φαίνεται θ κίνθςθ του μετϊπου τθσ ρωγμισ είναι παράλλθλο με 

το επίπεδο του δοκιμίου. Σοιουτοτρόπωσ θ ρωγμι τθσ μιτρασ του ςφνκετου υλικοφ 

κα παράγει ςιματα ΑΕ που ο εκτατικόσ τρόποσ διάδοςθσ κα είναι κυρίαρχοσ. Σο 

ίδιο ιςχφει και για τθν κραφςθ ινϊν που γεννά ςιματα με κυρίαρχο εκτατικό μζροσ. 

 

 

 

 

 

 

χιμα 4.3:  χθματικι Απεικόνιςθ τθσ κίνθςθσ τθσ πθγισ παράλλθλα με το επίπεδο του δοκιμίου, που 

δθμιουργεί το ράγιςμα τθσ μιτρασ του ςφνκετου υλικοφ. 

 

Θ αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων ςε ςφνκετο υλικό αποτελεί αςτοχία που γεννά κίνθςθ 

βαςικά κάκετθ ςτο επίπεδο του δοκιμίου. Σο παραπάνω απεικονίηεται ςτο χιμα 

4.4. Σοιουτοτρόπωσ θ αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων γεννά ςιματα που ο καμπτικόσ 

τρόποσ διάδοςθσ είναι κυρίαρχοσ. Σο ίδιο ιςχφει και για τθν αποκόλλθςθ ινϊν από 

τθ μιτρα που γεννοφν αντίςτοιχα ςιματα με μεγάλο καμπτικό μζροσ. 
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χιμα 4.4: χθματικι απεικόνιςθ τθσ κίνθςθσ τθσ πθγισ κάκετα ςτο επίπεδο του δοκιμίου, που δθμιουργείται 

από τθν αποκόλλθςθ των ςτρϊςεων του ςφνκετου υλικοφ 

 

Με βάςθ τα παραπάνω θ πλθροφορία που περιζχεται ςτθν κυματομορφι για τθν 

κατευκυντικότθτα τθσ πθγισ μπορεί να αξιοποιθκεί με δφο τρόπουσ. Εάν είναι 

γνωςτι θ φφςθ του μθχανιςμοφ τθσ αςτοχίασ, τότε μπορεί να πραγματοποιθκεί μια 

ποιοτικι πρόβλεψθ για το κυματικό περιεχόμενο των ςθμάτων τθσ ΑΕ. Εάν δεν 

υπάρχουν πλθροφορίεσ από τα πριν, τότε το κυματικό περιεχόμενο μπορεί να 

αξιοποιθκεί για να κακοριςτεί το είδοσ τθσ αςτοχίασ ςτο υλικό. 
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Κεφάλαιο 5- Η ανάλυςθ των ςθμάτων τθσ ΑΕ 

χρθςιμοποιϊντασ τον Μεταςχθματιςμό Κυματιδίου 

τθν ςυμβατικι μζκοδο εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ τθσ ΑΕ, τα γεγονότα τθσ ΑΕ 
εντοπίηονται βάςθ των χρόνων άφιξθσ ςτουσ αιςκθτιρεσ, γνωρίηοντασ τισ 
αποςτάςεισ ανάμεςα ςτουσ αιςκθτιρεσ και τθ βαςικι ταχφτθτα διάδοςθσ του 
κφματοσ. Σα ςυςτιματα καταγραφισ των ςθμάτων αυτϊν ςυνικωσ κακορίηουν 
τουσ χρόνουσ άφιξθσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα κατϊφλι. Για παράδειγμα θ πρϊτθ 
υπζρβαςθ του κατωφλίου μπορεί να οριςτεί ςαν ο χρόνοσ που θ κυματομορφι για 
πρϊτθ φορά περνά το κατϊφλι αυτό. Λόγω όμωσ τθσ διαςκορπιςτικισ φφςθσ των 
κυμάτων, το ςχιμα τθσ κυματομορφισ αλλάηει με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται 
λάκθ. Για τθ διάδοςθ κυμάτων ςε διςκορπιςτικά μζςα θ ακρίβεια του εντοπιςμοφ 
τθσ κζςθσ τθσ ΑΕ μπορεί να βελτιωκεί χρθςιμοποιϊντασ τον χρόνο άφιξθσ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ ςυχνότθτασ του κφματοσ. Θ ανάλυςθ Fourier ζχει χρθςιμοποιθκεί 
εκτενϊσ για τθν ανάλυςθ διαςκορπιςτικϊν κυμάτων. Μακθματικά ςτο ςυνεχι 
μεταςχθματιςμό Fourier το ςιμα αναλφεται ςε άπειρο αρικμό θμιτονοειδϊν 
ςυναρτιςεων με διαφορετικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ θ κάκε μία. Σο αποτζλεςμα 
του μεταςχθματιςμοφ είναι οι ςυντελεςτζσ Fourier οι οποίοι όταν 
πολλαπλαςιαςτοφν με θμίτονα κατάλλθλθσ ςυχνότθτασ και ακροιςτοφν δίνουν το 
αρχικό ςιμα. 

υνικωσ ςτθν ανάλυςθ των ςθμάτων τθσ ΑΕ χρθςιμοποιείται ο Γριγοροσ 
Μεταςχθματιςμόσ Fourier (Fast Fourier Transform-FFT). Με βάςθ αυτι τθ μζκοδο το 
ςυχνοτικό περιεχόμενο του ςιματοσ μπορεί να αποκτθκεί και να χρθςιμοποιθκεί 
για ταυτοποίθςθ του είδουσ τθσ αςτοχίασ. Παρόλα αυτά, θ πλθροφορία για το είδοσ 
τθσ αςτοχίασ ςτο πεδίο του χρόνου δεν μπορεί να αποτυπωκεί. Από τθν άλλθ θ 
ανάλυςθ που αξιοποιεί το Μεταςχθματιςμό Κυματιδίου(ΜΚ) μπορεί να 
αποτυπϊςει τόςο τθν πλθροφορία για το είδοσ τθσ αςτοχίασ τόςο ςτο πεδίο του 
χρόνου όςο και ςτθ ςυχνότθτα. 

5.1 υνεχισ Μεταςχθματιςμόσ Κυματιδίου 

Ο Μεταςχθματιςμόσ Κυματιδίου(ΜΚ) αναλφει το ςιμα ςε ζνα άκροιςμα υπό 
κλίμακα και μετατοπιςμζνων χρονικά μθτρικϊν ςυναρτιςεων. Σο αποτζλεςμα του 
ΜΚ είναι ςυντελεςτζσ ςυναρτιςει τθσ κλίμακασ και τθσ κζςθσ(ςυχνότθτα-χρόνοσ). Ο 
ςυνεχισ ΜΚ μίασ ςυνάρτθςθσ ( )f t ορίηεται ωσ εξισ 

*1
( )( , ) ( ) ( )

t b
Wf b a f t dt

aa






     (5.1) 

 
Όπου α>0, ορίηεται ωσ κλίμακα(scale) του μεταςχθματιςμοφ, b είναι θ χρονικι 

μετατόπιςθ(time shift) του μεταςχθματιςμοφ και * είναι ο ςυηυγισ του  . 

Ο λόγοσ 1/a ζχει χαρακτθριςτικά ςυχνότθτασ. Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 5.1, όςο 
μικρότερθ είναι θ κλίμακα, τόςο πιο ‘‘μαηεμζνο’’ είναι το κυματίδιο και οι 
λεπτομζρειεσ του μεταβάλλονται ραγδαία, με αποτζλεςμα να ζχουμε υψθλι 
ςυχνότθτα. Αντίκετα όταν θ κλίμακα είναι μεγάλθ το κυματίδιο ‘‘απλϊνει’’ και οι 
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λεπτομζρειεσ του μεταβάλλονται αργά με αποτζλεςμα να ζχουμε μικρότερθ 
ςυχνότθτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 5.1 Θ ζννοια τθσ κλίμακασ ςτο ΜΚ. (α) θ μθτρικι ςυνάρτθςθ κυματιδίου ςτο πεδίο του χρόνου ςε τρεισ 
περιπτϊςεισ διαφορετικισ κλίμακασ και (β) ο αντίςτοιχοσ μεταςχθματιςμόσ Fourier ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ 

 
 
το χιμα 5.2 παρουςιάηεται επίςθσ θ ζννοια τθσ χρονικισ μετατόπιςθσ(shift). 
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χιμα 5.2: Θ ζννοια τθσ χρονικισ μετατόπιςθσ(shift). 
 
 

 
Θ ςυνάρτθςθ ( )t ονομάηεται μθτρικι ςυνάρτθςθ κυματιδίου και ικανοποιεί τθν 

παρακάτω ςυνκικθ 
2

( )
d











       (5.2) 

Όπου ( ) είναι ο μεταςχθματιςμόσ Fourier τθσ ( )t . Αυτό λοιπόν, που ςτθν 

ουςία κάνει ο ΜΚ είναι θ ςφγκριςθ κατά τμιματα τθσ ( )f t  με τθ μθτρικι 

ςυνάρτθςθ ςε διαφορετικι κλίμακα και μετατόπιςθ. 

Ζνα κυματίδιο(μθτρικι ςυνάρτθςθ) αποτελεί ζνα περιοριςμζνθσ διάρκειασ κφμα 

εντοπιςμζνο ςτο χρόνο όπου θ μζςθ τιμι του είναι ίςθ με το μθδζν. Αντί να 

ταλαντεφεται για πάντα μειϊνεται πολφ γριγορα ςτο μθδζν όπωσ φαίνεται και ςτο 

χιμα 5.3. Πρακτικά μπορεί να προζλκει από τθν επαναλθπτικό φιλτράριςμα ενόσ 

κφματοσ ϊςτε το αποτζλεςμα να αποτελεί ορκογϊνιο ςιμα.  

Παρόλο που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν οποιεςδιποτε ςυναρτιςεισ που να 

ικανοποιοφν τθν παραπάνω ςυνκικθ, το κυματίδιο Gabor χρθςιμοποιείται ςυνικωσ 

ςτθν ανάλυςθ ςθμάτων ΑΕ, αφοφ παρζχει τθν πιο ακριβι ανάλυςθ χρόνου-

ςυχνότθτασ. Θ ςυνάρτθςθ Gabor παρουςιάηεται ςτο χιμα# και ορίηεται ωσ εξισ 

 

2
20 0

04

( / )1
( ) exp exp( )

2
g t t i t

  




 
     

 
 (5.3) 

 

και ο μεταςχθματιςμόσ Fourier τθσ είναι 
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2

0
04

0

( / )2
( ) exp ( )

2
g

  
  



 
      

 
 (5.4) 

Όπου 0  και γ είναι κετικζσ ςτακερζσ. τθν βιβλιογραφία ςυνικωσ το γ ορίηεται ωσ

2 / ln 2 5.336        (5.5) 

 

χιμα 5.3: Θ ςυνάρτθςθ Gabor ςτο πεδίο του χρόνου και ο μεταςχθματιςμόσ Fourier τθσ ςυνάρτθςθσ. 

 

 

Θ ςυνάρτθςθ Gabor μπορεί να κεωρθκεί ςαν ςυνάρτθςθ Γκαουςιανοφ παρακφρου 

γφρω από το χρονικό ςθμείο t=0 και ο μεταςχθματιςμόσ τθσ τοποκετθμζνοσ γφρω 

από τθ ςυχνότθτα ω=ω0. Θ ςυνάρτθςθ ( )
t b

a


  είναι τοποκετθμζνθ γφρω από το 

ςθμείο t=b και θ ςυνάρτθςθ του μεταςχθματιςμοφ Fourier exp( ) ( )ga ib a      

είναι τοποκετθμζνθ γφρω από τθ ςυχνότθτα ω=ω0/a. Ο ΜΚ ( )( , )Wf b a  

χρθςιμοποιϊντασ το κυματίδιο Gabor αναπαριςτά το κομμάτι εκείνο τθσ ( )f t  γφρω 

από το ςθμείο t=b και ω=ω0/a. υνικωσ ω0=2π ϊςτε ο λόγοσ 1/a να είναι ίςoσ με τθ 

ςυνικθ ςυχνότθτα 2 /f   .  

Θ ανάλυςθ Fourier κατακερματίηει το ςιμα ςε θμιτονοειδι κφματα διαφορετικισ 

ςυχνότθτασ. Αντίςτοιχα ο ΜΚ κατακερματίηει το ςιμα ςε χρονικϊσ μετατοπιςμζνεσ 

και διαφορετικισ κλίμακασ εκδόςεισ του αρχικοφ ςιματοσ.  

Τπάρχει μεγάλο εφροσ μθτρικϊν ςυναρτιςεων κυματιδίου με διαφορετικζσ 

ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά. Σο μεγαλφτερο πλεονζκτθμα των κυματιδίων είναι θ 

ζμφυτθ ιδιότθτα να πραγματοποιεί τοπικι ανάλυςθ με μεταβαλλόμενθ ακρίβεια. Ο 

ΜΚ επεξεργάηεται τισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ με μικρι ανάλυςθ και τισ μεγάλεσ 

ςυχνότθτεσ με μεγάλθ ανάλυςθ όπωσ φαίνεται και ςτο αντίςτοιχο χιμα #. Σο 

μεταβαλλόμενο παράκυρο που δθμιουργείται από τον ΜΚ αντιπροςωπεφει τθν 

ανάλυςθ του μεταςχθματιςμοφ, που αναπαρίςταται από ορκογϊνια 

παραλλθλόγραμμα ςτο επίπεδο του χρόνου/ςυχνότθτασ όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 

5.4.  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα5.4: Μεταςχθματιςμόσ κυματιδίου-ανάλυςθ ςτο χρόνο και τθ ςυχνότθτα. 

 

Επομζνωσ ο ΜΚ αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τθν ανάλυςθ ςθμάτων εκρθκτικοφ 

τφπου, ι κορφβου υψθλισ ςυχνότθτασ. 

5.2 Διακριτόσ Μεταςχθματιςμόσ Κυματιδίου 

θμαντικό εργαλείο για τθν ανάλυςθ ςθμάτων τθσ ΑΕ είναι και ο διακριτόσ 

ΜΚ(Discrete Wavelet Transform), δθλαδι ο μεταςχθματιςμόσ με κλίμακα και 

χρονικι μετατόπιςθ που ζχουν διακριτζσ τιμζσ, βαςιηόμενεσ ςε δυνάμεισ του 2. Ο 

διακριτόσ ΜΚ δίνει αποτελζςματα πολφ πιο γριγορα και ζχει όμοια ακρίβεια με 

αυτι του ςυνεχι.  

το ςυνεχι ΜΚ ζνα ςιμα χωρίηεται ςτθ προςζγγιςθ και ςτθ λεπτομζρεια. 

Προςζγγιςθ κεωρείται το περιεχόμενο του ςιματοσ που ζχει χαμθλι ςυχνότθτα. Θ 

προςζγγιςθ ςτθ ςυνζχεια χωρίηεται ςε μια δευτζρου επιπζδου προςζγγιςθ και 

λεπτομζρεια όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 5.5. Αυτι θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται όςεσ φορζσ επικυμοφμε, αυξάνοντασ προφανϊσ και το 

υπολογιςτικό κόςτοσ.  
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χιμα 5.5: Επαναλθπτικι διαδικαςία ανάλυςθσ του ςιματοσ τθσ ΑΕ με τθ μζκοδο του διακριτοφ ΜΚ 

 

 

Μακθματικά θ διαδικαςία αυτι περιγράφεται από το διακριτό ΜΚ που εκφράηεται 

από τθν παρακάτω εξίςωςθ 

*( , ) 2 ( ) (2 )j jDW j k f t t k dt




     (5.6) 

Όπου ( , )DW j k  είναι οι ςυντελεςτζσ του μεταςχθματιςμοφ,j είναι το επίπεδο του 

μεταςχθματιςμοφ και αντιπροςωπεφει το πεδίο τθσ ςυχνότθτασ του ςιματοσ και k  

που αντιπροςωπεφει το χρονικό πεδίο. f(t) είναι το ςιμα που αναλφεται και ψ(t) 

είναι θ μθτρικι ςυνάρτθςθ κυματιδίου. Θ αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ δίνεται από τον 

τφπο  

           (5.7) 

 
 

Όπου c  είναι ςτακερά εξαρτϊμενθ αποκλειςτικά από τθν ψ.  

Θ παραπάνω ςυνάρτθςθ είναι θ ραχοκοκαλιά τθσ μεκόδου και θ ουςία τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ των κυματιδίων ςτθν ανάλυςθ των ςθμάτων τθσ ΑΕ. Δθλϊνει ότι 
ζνα ςιμα μπορεί να αποςυντεκεί από τον διακριτό ΜΚ ςε επιμζρουσ κφματα που 
αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικά επίπεδα, και ότι το άκροιςμα αυτϊν των ςθμάτων 
αποτελεί το αρχικό ςιμα ειςόδου. Σα επίπεδα του αποςυντεκθμζνου ςιματοσ 
δθμιουργοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε κάκε επίπεδο να αντιςτοιχεί ςε 
ςυγκεκριμζνο εφροσ ςυχνότθτασ του καταγεγραμμζνου ςιματοσ.  

τθ ςυνζχεια ακολουκοφν κυματομορφζσ και ςχολιαςμόσ τθσ εργαςίασ του Θ.Χ. 
Λοφτα-Β. Κωςτόπουλου με αντικείμενο τθν επεξεργαςία ςθμάτων ΑΕ με ΜΚ *1]. 
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χιμα 5.6: Αποςφνκεςθ ζξι επιπζδων ενόσ ςιματοσ ΑΕ (mV vs ms). 

 

το χιμα 5.6 περιγράφεται το αποτζλεςμα τθσ αποςφνκεςθσ του αρχικοφ ςιματοσ 

τθσ ΑΕ χρθςιμοποιϊντασ ζξι επίπεδα και το κυματίδιο db20 τθσ οικογζνειασ 

Daubechies. τθν πραγματικότθτα θ αποςφνκεςθ είναι αποτζλεςμα μιασ 

επανειλθμμζνθσ διαδικαςίασ φιλτραρίςματοσ του ςιματοσ με ηωνοδιαβατό φίλτρο. 

Θ αντίςτροφι διαδικαςία είναι ιδιαίτερα ακριβισ και θ πλιρθσ αναςφνκεςθ του 

ςιματοσ είναι εφικτι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 5.7: Μεταςχθματιςμόσ   Fourier των αποςυντεκθμζνων επιπζδων (mV vs kHz). 
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Σο χιμα 5.7 δείχνει, για ζνα τυπικό ςιμα ΑΕ, τθσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων για κάκε ζνα 

από τα επίπεδα αποςφνκεςθσ. Θ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικι ιδιότθτα του ΜΚ να 

αποςυνκζτει και να διοχετεφει το αποτζλεςμα ςε διαφορετικά κανάλια ςυχνοτιτων 

είναι φανερό από τα δφο αυτά γραφιματα. Σο επίπεδο 0 που αποτελεί τθν 

προςζγγιςθ A6 του ςιματοσ αντιςτοιχεί ςτο μικρότερο ςυχνοτικό περιεχόμενο, ενϊ 

τα επίπεδα 1-6 αποτελοφν τισ λεπτομζρειεσ D1-D6, και αντιςτοιχοφν ςε 

μεγαλφτερεσ ςυχνότθτεσ μζχρι τα 2MHz.  

 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 5 

[1] T.H. Loutas, V. Κostopoulos, C. Ramirez-Jimenez , M. Pharaoh, Damage evolution 
in center-holed glass/polyester composites under quasi-static loading using 
time/frequency analysis of acoustic emission monitored waveforms p1370-1373 
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Κεφάλαιο 6- Νευρωνικά Δίκτυα 

Θ ανάλυςθ των ςθμάτων τθσ ΑΕ είναι περιςςότερο πολφπλοκθ ςτα ςφνκετα υλικά 
από ότι ςτα απλά. Κατά τθν κυκλικι φόρτιςθ του δείγματοσ, θ δραςτθριότθτα τθσ 
ΑΕ είναι ζντονθ ακόμα και με τθν ζναρξθ τθσ φόρτιςθσ όπου θ τιμι του φορτίου 
είναι ιδιαίτερα χαμθλι. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζνασ αρικμόσ μικρορωγμϊν 
που προχπιρχαν αρχίηουν να αναπτφςςονται με αποτζλεςμα να παράγουν ςιματα 
ΑΕ. Δεδομζνου του κορφβου που υπάρχει ςτο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δφςκολο 
να διακρικοφν τα διάφορα είδθ τθσ αςτοχίασ που περιγράψαμε ςτο κεφάλαιο #, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυμβατικζσ μεκόδουσ (π.χ. κατανομι του πλάτουσ τθσ 
κυματομορφισ προσ το επιβαλλόμενο φορτίο). Αντικζτωσ θ χρθςιμοποίθςθ ενόσ 
διανφςματοσ διαφόρων παραμζτρων επιτρζπει τθν τεχνικι τθσ αναγνϊριςθσ 
προτφπων χωρίσ επίβλεψθ, με ςτόχο τθν αναγνϊριςθ των μθχανιςμϊν τθσ 
αςτοχίασ, ξεπερνϊντασ το πρόβλθμα τθσ εκπαίδευςθσ που παρουςιάηεται ςτθν 
αναγνϊριςθ προτφπων με επίβλεψθ.  

τθν εργαςία τουσ οι Φιλιππίδθσ, Νικολαΐδθσ, Αναςταςόπουλοσ *1], 
χρθςιμοποιϊντασ ςυμβατικοφσ αλγόρικμουσ ομαδοποίθςθσ (clustering algorithms) 
και νευρωνικά δίκτυα απζδειξαν ότι είναι δυνατό να εξαχκοφν ζγκυρα 
αποτελζςματα, όςον αφορά τθν αναγνϊριςθ των διάφορων μθχανιςμϊν τθσ 
αςτοχίασ. Σο ςφςτθμα καταγραφισ, καταγράφει επτά χαρακτθριςτικά του ςιματοσ 
τθσ ΑΕ: Χρόνοσ Ανφψωςθσ(Rise Time), υμβάντα(Counts),Ενζργεια(Energy), 
Διάρκεια(Duration), Πλάτοσ(Amplitude), Μζςθ υχνότθτα(Average Frequency), 
ςυμβάντα κορυφϊν(Counts to Peak). Με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των χαρακτθριςτικϊν 
τθσ κυματομορφισ ακόμα 15 χαρακτθριςτικά παράγονται από αυτά που παρζχει το 
ςφςτθμα καταγραφισ, ϊςτε το διάνυςμα προτφπων(pattern vector) να 
περιλαμβάνει ςυνολικά 21 χαρακτθριςτικά. 
 Ζνα ετ επτά χαρακτθριςτικϊν με μικρι ςυςχζτιςθ επιλζγεται τελικά για τθν 
ομαδοποίθςθ. Οι παράγοντεσ ςυςχζτιςθσ είναι μικρότεροι από 0,67. τθ ςυνζχεια 
τα διανφςματα προτφπων όλων των ετ δεδομζνων κανονικοποιοφνται, εξάγοντασ 
και διαιρϊντασ με τθν μζςθ τιμι του κάκε χαρακτθριςτικοφ. 
Για τθν κατθγοριοποίθςθ των διανυςμάτων ςε προκακοριςμζνεσ κλάςεισ 
χρθςιμοποιείται τα νευρωνικό δίκτυο Kohonen. Με βάςθ τθ κεωρία θ 
κατθγοριοποίθςθ διανυςμάτων n-διαςτάςεων ςε  m επικυμθτζσ κλάςεισ, το 
επίπεδο ειςόδου και εξόδου ζχουν μζγεκοσ n,m. Σα δφο επίπεδα είναι 
ςυνδεδεμζνα, ενϊ οι ςυνδζςεισ που καταφτάνουν ςτον κόμβο x του επιπζδου 
εξόδου φζρουν βάρθ που ςχθματίηουν ακροιςτικά τισ ςυντεταγμζνεσ του κζντρου 
ομαδοποίθςθσ τθσ κλάςθσ x. Ζνα τζτοιο νευρωνικό δίκτυο παρουςιάηεται γραφικά 
ςτο χιμα 6.1. 
Αρχικά οι ςυντεταγμζνεσ του κζντρου ομαδοποίθςθσ κάκε κλάςθσ ορίηονται τυχαία. 
Μόλισ ζνα διάνυςμα ειςάγεται ςτο επίπεδο ειςόδου, κάκε τιμι του διανφςματοσ 
περνά ςτθν αντίςτοιχθ ςφνδεςθ και ςυγκρίνεται με το βάροσ τθσ ςφνδεςθσ αυτισ. Θ 
διαφορά παρουςιάηεται ςτουσ κόμβουσ του επιπζδου εξόδου, όπου θ ρίηα του 
ακροίςματοσ των τετραγϊνων  όλων των ειςερχόμενων διαφορϊν υπολογίηεται και 
αξιοποιείται ςαν παράγοντασ ςφγκριςθσ για τθν επιλογι τθσ νικιτριασ κλάςθσ. Ο 
νικθτισ κόμβοσ ςτο επίπεδο εξόδου δείχνει τθν κλάςθ τθσ οποίασ το διάνυςμα 
αναφοράσ απζχει λιγότερο από το διάνυςμα ςτο επίπεδο ειςόδου. Μόλισ ζνα 
διάνυςμα ειςόδου ζχει τοποκετθκεί ςε αντίςτοιχθ κλάςθ το διάνυςμα αναφοράσ 
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μετακινείται πιο κοντά ςτισ ςυντεταγμζνεσ του διανφςματοσ αυτοφ. Σα βάρθ κάκε 
ςφνδεςθσ που ςυνδζονται με τον νικθτι κόμβο ρυκμίηονται ςφμφωνα με τον τφπο 

( )i iw t d    (6.1) 

Όπου ( )t  είναι ο όροσ που αντιςτοιχεί ςτο ρυκμό εκπαίδευςθσ(κζρδοσ) και 

μειϊνεται με το χρόνο, όπου 0< ( )t <1. 1,...,i n  είναι θ διάςταςθ του 

διανφςματοσ ειςόδου, t  είναι ο αρικμόσ επανάλθψθσ, που αυξάνεται με τθν 

ειςαγωγι των διανυςμάτων ειςόδου και id είναι θ i οςτι διαφορά ανάμεςα ςτο 

διάνυςμα αναφοράσ και ειςόδου. Θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για κάκε 
ςετ δεδομζνων και για προκακοριςμζνο αρικμό επαναλιψεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
χιμα 6.1: Σοπολογία ενόσ τυπικοφ νευρωνικοφ δικτφου(Multi-Layer-Perception) 

 
 
Ο αλγόρικμόσ K-Means πραγματοποιεί τθν κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων 
ειςόδου ελαχιςτοποιϊντασ το άκροιςμα των τετραγϊνων των αποςτάςεων 
ανάμεςα ςε κάκε ςτοιχείο και το κζντρο τθσ αντίςτοιχθσ κλάςθσ. Από τον οριςμό 
του ο αλγόρικμόσ κατθγοριοποίθςθσ K-Means  δεν επθρεάηεται από τθν ςειρά με 
τθν οποία παρουςιάηονται τα διανφςματα δεδομζνων. Λόγο όμωσ τθσ τυχαίασ 
επιλογισ των αρχικϊν κζντρων τθσ κάκε κλάςθσ, υπάρχει το ενδεχόμενο να 
οδθγθκεί ςε μθ προβλεπόμενθ λειτουργία, εξ αιτίασ τθσ ςφγκλθςθσ ςε τοπικά 
ελάχιςτα του τετραγϊνου του ςφάλματοσ. Για αυτό το λόγο ο  αλγόρικμοσ 
εφαρμόηεται οριςμζνεσ φορζσ ςτο ίδιο ςετ δεδομζνων και θ τελικι 
κατθγοριοποίθςθ επιλζγεται με βάςθ το απόλυτο ελάχιςτο του τετραγωνικοφ 
ςφάλματοσ. Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν αναγνϊριςθ προτφπων των 
ςθμάτων τθσ ΑΕ φαίνεται ςτο γράφθμα του χιματοσ 6.2 
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χιμα 6.2: Διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ τεχνικισ αναγνϊριςθσ προτφπων για τθν 
επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων ΑΕ 

 
τθν εργαςία τουσ οι Κωςτόπουλοσ και Λοφτασ εφαρμόηουν τθν τεχνικι τθσ 
αναγνϊριςθσ προτφπων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων από κφματα ΑΕ ςε 
ςφνκετα υλικά [2]. Σα αποτελζςματα τθσ παραπάνω επεξεργαςίασ παρουςιάηονται 
ςε δφο γραφιματα που εικονίηουν τθν εξζλιξθ των κλάςεων που προζκυψαν, ςτο 
επίπεδο του ςυςςωρευμζνου αρικμοφ ςυμβάντων προσ το χρόνο και τθσ 
ςυςςωρευμζνθσ ενζργειασ προσ το χρόνο. Με βάςθ τα γραφιματα αυτά και τθν 
γνϊςθ των μθχανιςμοφ των αςτοχιϊν ςτα ςφνκετα υλικά μπορεί να εξαχκεί 
αξιόπιςτο ςυμπζραςμα για το ποια κλάςθ αντιςτοιχεί ςε ποιο είδοσ αςτοχίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 6.3:  Χρονικι Εξζλιξθ των κλάςεων για το υλικό Carbon/Carbon woven laminate. 
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χιμα 6.4: υςςωρευμζνθ ενζργεια των κλάςεων για το υλικό Carbon/Carbon woven laminate. 

Με βάςθ και το χιμα 6.3 και 6.4 φαίνεται ότι θ κλάςθ #1 είναι κυρίαρχθ ςτουσ 

πρϊτουσ κφκλουσ τθσ φόρτιςθσ και ιδιαίτερα ςτον 3ο και 4ο κφκλο, τόςο από άποψθ 

αρικμοφ ςυμβάντων(κατζχει το 40,7% των ςυμβάντων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

φόρτιςθσ) όςο και ενεργειακά. Επίςθσ θ δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ ςτουσ δφο πρϊτουσ 

κφκλουσ είναι μικρι που ςθμαίνει ότι θ κλάςθ #1 αφορά κατά βάςθ γεγονότα που 

προζρχονται από τθν εκτενι ρθγμάτωςθ τθσ μιτρασ που λαμβάνει χϊρα ςτα αρχικά 

ςτάδια τθσ φόρτιςθσ. Θ κλάςθ #4, αντίκετα, κυριαρχεί ςτα τελευταία ςτάδια τθσ 

φόρτιςθσ και ειδικά ςτον τελευταίο κφκλο φόρτιςθσ όπου ςτθν ουςία μονοπωλεί τθ 

δραςτθριότθτα τθσ ΑΕ αρικμθτικά και ενεργειακά(κατζχει το 19,7% των 

ςυμβάντων). υνεπϊσ ςχετίηεται με τθν αςτοχία μεμονωμζνων ινϊν που λαμβάνει 

χϊρα προσ το τζλοσ τθσ ηωισ  του δοκιμίου. Θ κλάςθ #3 είναι αυτι με τθ 

χαμθλότερθ ενζργεια και ενεργοποιείται  κατά κφριο λόγο κατά τθν 

αποφόρτιςθ(κατζχει το 12,7% των ςυμβάντων). Περιλαμβάνει λοιπόν τα φαινόμενα 

push-in των ινϊν κακϊσ και κάποια περιοριςμζνου αρικμοφ αρχικά ςυμβάντα ΑΕ 

κατά τθν ελαςτικι παραμόρφωςθ του δοκιμίου. Σζλοσ θ κλάςθ #2 που εμφανίηεται 

μετά τα 250sec, αποδίδεται ςε διεπιφανειακά φαινόμενα(κατζχει το 26,8% των 

ςυμβάντων τθσ ΑΕ) ξεκινϊντασ από τθν αςτοχία του διεπιφανειακοφ δεςμοφ και 

ακολουκεί θ τριβι και θ  εξόλκευςθ των αςτοχοφντων ινϊν. Ενιςχυτικό του 

ςυμπεράςματοσ αυτοφ είναι θ παράλλθλθ εξζλιξθ τθσ κλάςθσ #2 τόςο κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτεταμζνθσ ρθγμάτωςθσ τθσ μιτρασ(κλάςθ #1) όςο κατά τθν απλι και 

πολλαπλι αςτοχία τθσ ενιςχυτικισ φάςθσ(κλάςθ #4). 

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 6 

[1] Damage characterization of carbon/carbon laminates using neural network 
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p.05-08, 12 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Κεφάλαιο 7- Εντοπιςμόσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ. 

Ζνα από τα κφρια πλεονεκτιματα τθσ τεχνικισ τθσ ΑΕ είναι ότι πζρα από τθν 

πλθροφορία για τθν ζκταςθ τθσ αςτοχίασ ςε ζνα υλικό, δίνει τθ δυνατότθτα του 

χωρικοφ εντοπιςμοφ τθσ πθγισ τθσ αςτοχίασ. Θ παραδοςιακι μζκοδοσ εντοπιςμοφ 

τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ γίνεται, ςυγκρίνοντασ τουσ χρόνουσ άφιξθσ ενόσ 

γεγονότοσ που γεννά ςιματα ΑΕ, που καταγράφουν οι αιςκθτιρεσ. Θ μζκοδοσ αυτι 

απαιτεί καλι γνϊςθ τθσ κζςθσ των αιςκθτιρων και τθσ ταχφτθτασ διάδοςθσ των 

μθχανικϊν ςθμάτων μζςα ςτα υλικά. Όταν ο εντοπιςμόσ γίνεται ςε μία διάςταςθ, θ 

μζκοδοσ υπολογίηει τθν κζςθ τθσ πθγισ  κατά μικοσ τθσ γραμμισ ανάμεςα ςτουσ 

δφο αιςκθτιρεσ. Ο εντοπιςμόσ ςε δφο διαςτάςεισ απαιτεί τρείσ αιςκθτιρεσ, ενϊ ςε 

τρεισ διαςτάςεισ πάνω από τζςςερισ.  

Σο κρίςιμο ηιτθμα για τον υπολογιςμό τθσ κζςθσ τθσ ακουςτικισ εκπομπισ είναι ο 
υπολογιςμόσ των χρόνων άφιξθσ ενόσ ςιματοσ. Θ παραδοςιακι τεχνικι τθσ ΑΕ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ παραμζτρουσ τισ κυματομορφισ κακορίηει τουσ χρόνουσ 
άφιξθσ βαςιςμζνθ ςε ζνα κατϊφλι ανίχνευςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο χρόνοσ άφιξθσ 
ενόσ ςιματοσ ΑΕ είναι ο χρόνοσ που το ςιμα περνά ζνα κατϊφλι για πρϊτθ φορά. Θ 
κεϊρθςθ αυτι δεν παίρνει υπ’ όψιν τθσ το ςυχνοτικό περιεχόμενο ι τον τρόπο 
διάδοςθσ του ςιματοσ, και ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να προςδιορίςει ποιο 
ςυχνοτικό μζροσ του κφματοσ ανιχνεφει πρϊτα ο αιςκθτιρασ και χρθςιμοποιεί για 
τον εντοπιςμό του χρόνου καταγραφισ. 

 Για παράδειγμα ςτον εντοπιςμό ςε μία διάςταςθ αν ο εντοπιςμόσ των χρόνων 
άφιξθσ γίνει με τθν καταγραφι του εκτατικοφ τρόπου ςτον ζνα αιςκθτιρα και του 
καμπτικοφ τρόπου ςτον άλλο, τότε το αποτζλεςμα είναι λανκαςμζνο αφοφ οι δφο 
τρόποι διαδίδονται με διαφορετικι ταχφτθτα μζςα ςτο υλικό άρα κα φτάςουν ςε 
διαφορετικι ςτιγμι. Οι εργαςίεσ των Ziola και Gorman (1991) και των Surgeon and 
Wevers (1999) οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι για να πραγματοποιθκεί ακριβισ 
καταγραφι των χρόνων άφιξθσ πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ο τρόποσ που διαδίδεται 
το ςιμα τθσ ΑΕ. 

Ζτςι αξιοποιϊντασ τθν ανάλυςθ κυματομορφϊν πλζον είναι δυνατό να κακοριςτοφν 
και να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικζσ ταχφτθτεσ για διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςε 
αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι τεχνικι ανάλυςθσ που χρθςιμοποιεί μια 
κακοριςμζνθ ταχφτθτα. Παίρνοντασ υπ’ όψιν τουσ τρόπουσ διάδοςθσ των κυμάτων 
είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ χρθςιμοποιϊντασ ζνα μόνο 
αιςκθτιρα, απλά καταγράφοντασ τουσ χρόνουσ άφιξθσ του εκτατικοφ και του 
καμπτικοφ τρόπου ςτον αιςκθτιρα αυτό [1]. Σζλοσ ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ τθσ 
πθγισ είναι δυνατό να κακοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ τθσ 
ετεροςυςχζτιςθσ τθσ κυματομορφισ που παράγει θ αςτοχία με ζνα θμίτονο 
κακοριςμζνθσ ςυχνότθτασ που μεταβάλλεται από ζνα παλμό Γκαουςιανισ 
κατανομισ [2]. 

 

7.1 Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε μια διάςταςθ 
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7.1.1 Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε μια διάςταςθ παίρνοντασ υπ’ όψιν μια 

ςυχνότθτα διάδοςθσ του κφματοσ. 

Δφο αιςκθτιρεσ είναι αρκετοί για να υπολογιςτεί θ κζςθ τθσ πθγισ όταν θ 
κατεφκυνςθ και θ ταχφτθτα του κφματοσ είναι γνωςτά. Σο μοντζλο που 
χρθςιμοποιείται φαίνεται ςτο χιμα 7.1. Μια ςυνικθσ εξίςωςθ που 
χρθςιμοποιείται για τον γραμμικό εντοπιςμό κζςθσ είναι θ [3] 

1
( )

2
x D tV      (7.1) 

Όπου  D θ απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ 

 V θ ςτακερι ταχφτθτα του κφματοσ 

 Δt θ διαφορά των χρόνων άφιξθσ του ςιματοσ ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ 

 xi θ απόςταςθ τθσ πθγισ, με αρχι τθν κζςθ του αιςκθτιρα Si 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 7.1: απλοποιθμζνο μοντζλο εντοπιςμοφ κζςθσ τθσ πθγισ ςε μία διάςταςθ 

7.1.2 Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε μία διάςταςθ  χρθςιμοποιϊντασ τθν 

ςυνάρτθςθ τθσ ετεροςυςχζτιςθσ. 

Με βάςθ τθ κεωρία τθσ διάδοςθσ των κυμάτων ςε λεπτζσ πλάκεσ ο εκτατικόσ 
τρόποσ διάδοςθσ περιζχει υψθλότερο ςυχνοτικό περιεχόμενο ςε ςχζςθ με τον 
καμπτικό τρόπο, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο κεφάλαιο 3. Θ παραδοςιακι τεχνικι του 
εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ, που περιγράφθκε παραπάνω, χρθςιμοποιεί 
αιςκθτιρεσ ευρζωσ φάςματοσ ϊςτε να διακρίνει και τουσ δφο τρόπουσ 
αποκόπτοντασ ςτθ ςυνζχεια τον καμπτικό τρόπο με ζνα υψθπερατό φίλτρο. τθ 
ςυνζχεια το ςιμα ενιςχφεται ζτςι ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να καταγράφει ωσ άφιξθ του 
ςιματοσ τθν πρϊτθ κετικι παρυφι που ξεπερνά ζνα οριςμζνο κατϊφλι. Ενϊ θ 
τεχνικι αυτι είναι ακριβισ για δείγματα μικροφ μεγζκουσ, είναι ακατάλλθλθ για 
μεγαλφτερεσ καταςκευζσ όπου ο εκτατικόσ τρόποσ εξαςκενεί ςθμαντικά με τθν 
απόςταςθ. Από τθν άλλθ θ αξιοποίθςθ του καμπτικοφ τρόπου δθμιουργεί 
δυςκολίεσ αφοφ το ςχιμα τθσ κυματομορφισ αλλάηει λόγο τθσ διαςποράσ, όπωσ 
αναφζρεται και ςτο κεφάλαιο 3. 
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Για να ξεπεραςτεί το παραπάνω πρόβλθμα ζπρεπε να βρεκεί ζνασ τρόποσ που κα 
επζτρεπε τον εντοπιςμό των ςθμείων ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ των κυματομορφϊν, 
ϊςτε να μποροφν να ςυγκρικοφν ςθμεία με τθν ίδια φάςθ κατά τθν άφιξθ τθσ 
κυματομορφισ ςτουσ αιςκθτιρεσ. Με βάςθ τθ νζα τεχνικι κα μποροφςε να 
εξαλειφτεί όχι μόνο το πρόβλθμα τθσ καταγραφισ των χρόνων άφιξθσ, αλλά πλζον 
κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και ο καμπτικόσ τρόποσ διάδοςθσ των κυμάτων για 
τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ ΑΕ.  

Σο τελευταίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε μεγαλφτερεσ καταςκευισ, αφοφ λόγω τθσ 
εξαςκζνθςθσ μόνο οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ που περιζχει ο καμπτικόσ τρόποσ κα 
ταξιδζψουν ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ πριν εξαςκενιςουν ςθμαντικά, ι ςε 
εργαςτθριακζσ δοκιμζσ με κροφςθ(impact) όπου λόγω τθσ κίνθςθσ τθσ πθγισ 
παράγεται ζνα μεγάλο καμπτικό μζροσ και ελάχιςτο ι κακόλου εκτατικό μζροσ. 

Θ βαςικι τεχνικι που εγκαινίαςε ο Gorman και Ziola είναι θ μζκοδοσ εντοπιςμοφ 
ενόσ κακοριςμζνου ςθμείου φάςθσ των κυματομορφϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ςυνάρτθςθ τθσ ετεροςυςχζτιςθσ. Θ ςυνάρτθςθ τθσ ετεροςυςχζτιςθσ είναι θ 
παρακάτω: 

 

(7.2) 

 

όπου χ είναι το θμίτονο ςυγκεκριμζνθσ ςυχνότθτασ και y είναι θ μετατόπιςθ του 
καμπτικοφ τρόπου διάδοςθσ του κφματοσ. Ετεροςυςχετίηοντασ τισ κυματομορφζσ 
που λαμβάνουν οι αιςκθτιρεσ με ζνα θμίτονο ςυγκεκριμζνθσ ςυχνότθτασ, 
απομονϊνεται ζνα ςυγκεκριμζνο ςυχνοτικό περιεχόμενο του ςιματοσ. Πλζον με 
βάςθ τα παραπάνω μπορεί να κακοριςτεί θ διαφορά των χρόνων άφιξθσ, 
απαραίτθτθ για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ ΑΕ.  

τθν εργαςία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςαν πθγι τθσ ΑΕ ΜΜ πάνω ςε πλάκα 
αλουμινίου απζδειξε ότι εάν απομονϊςουμε μια ςυχνότθτα τθσ κυματομορφισ που 
λαμβάνουν οι αιςκθτιρεσ, τότε θ διαφορά των χρόνων άφιξθσ λόγω τθσ διάδοςθσ 
αυτοφ του ςυχνοτικοφ περιεχομζνου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον 
εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ ακουςτικισ εκπομπισ. το παρακάτω ςχιμα 7.1 φαίνονται 
τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του Gorman.  τθν εικόνα (a) μπορεί να 
παρατθρθκεί ςτα 50μs ο εκτατικόσ τρόποσ διάδοςθσ που ακολουκείται από τον 
καμπτικό που ξεκινά ςτα 100μs. Ο καμπτικόσ τρόποσ παρουςιάηει τα 
χαρακτθριςτικά που περιγράφουν οι εξιςϊςεισ ςτο κεφάλαιο 3, που δθλϊνουν ότι θ 
ταχφτθτα αυξάνεται ανάλογα με τθν τετραγωνικι ρίηα τθσ κυκλικισ ςυχνότθτασ. 
Σοιουτοτρόπωσ το υψθλότερο ςυχνοτικό περιεχόμενο που περιζχει ο καμπτικόσ 
τρόποσ ταξιδεφει πιο γριγορα με αποτζλεςμα να είναι τοποκετθμζνο ςτθν αρχι του 
κφματοσ. Σο ςχιμα (b) παρουςιάηει τθν μετατόπιςθ του καμπτικοφ τρόπου για 
πθγζσ ςε απόςταςθ 305 και 610 mm από τον αιςκθτιρα. Σο ςχιμα (d) παρουςιάηει 
το διαμορφωμζνο θμίτονο που χρθςιμοποιείται ςτθ ςυνάρτθςθ τθσ 
ετεροςυςχζτιςθσ. Σο αποτζλεςμα τθσ ετεροςυςχζτιςθσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 
(d). Θ διαφορά των χρόνων άφιξθσ είναι θ χρονικι απόςταςθ ανάμεςα ςτισ κορυφζσ 
που παρουςιάηει το αποτζλεςμα τθσ ετεροςυςχζτθςθσ και ςθμειϊνονται ςτο 
ςχιμα.  
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τθν εργαςία του οι Ziola και  Gorman απζδειξαν ότι θ νζα τεχνικι παρουςιάηει 
ςθμαντικά μικρότερο ςφάλμα, ςχεδόν μθδενικό, ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι τεχνικι 
[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα :7.2 Θ ανάλυςθ των κυματομορφϊν με τθ ςυνάρτθςθ τθσ ετεροςυςχζτιςθσ. 

7.1.3 Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε μία διάςταςθ με τθ χριςθ ενόσ αιςκθτιρα.  

Όπωσ περιγράφθκε παραπάνω θ χρθςιμοποίθςθ δφο αιςκθτιρων κακιςτά δυνατι 
τον γραμμικό εντοπιςμό κζςθσ τθσ πθγισ  τθσ ΑΕ. τισ εργαςίεσ τουσ ο Surgeon και 
Weves παρουςίαςαν πωσ παίρνοντασ υπ’ όψιν τουσ τρόπουσ διάδοςθσ των 
κυμάτων τθσ ΑΕ είναι δυνατό να μειωκοφν οι αιςκθτιρεσ που είναι απαραίτθτοι για 
τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ. Μελετϊντασ τα ςιματα που προζκυψαν από 
καμπτικι και εκτατικι φόρτιςθ ςε φφλλα από ςφνκετα υλικά(CFRP) απζδειξαν ότι 
είναι δυνατόσ ο γραμμικόσ εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ με τθ χριςθ ενόσ μόνο 
αιςκθτιρα *4]. 
τθν εργαςία τουσ χρθςιμοποιικθκαν και οι δφο τρόποι διάδοςθσ ςτθν ανάλυςθ 
των κυματομορφϊν. Κάκε αςτοχία γεννά ζνα ςιμα που περιζχει τουσ δφο βαςικοφσ 
τρόπουσ, τον εκτατικό και τον καμπτικό. Μιασ και οι δφο τρόποι παράγονται ςτο 
ίδιο ςθμείο, αλλά διαδίδονται με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ, κα φτάςουν ςτον 
αιςκθτιρα ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ διαφορά των χρόνων 
άφιξθσ ανάμεςα ςτον εκτατικό και τον καμπτικό τρόπο και γνωρίηοντασ τθν 
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ταχφτθτα διάδοςθσ των τρόπων αυτϊν- θ οποία δίνεται από τθν κλαςςικι κεωρία 
τθσ διάδοςθσ των κυμάτων ςε λεπτζσ πλάκεσ των Gorman και Ziola- είναι δυνατόσ ο 
υπολογιςμόσ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ.  
Μετρϊντασ τθν μζγιςτθ(VH)  και τθν ελάχιςτθ ταχφτθτα(VL) διάδοςθσ και τθν 
διαφορά ανάμεςα ςτουσ χρόνουσ άφιξθσ των δφο τρόπων θ απόςταςθ τθσ πθγισ 
από τον αιςκθτιρα S1 δίνεται από τον τφπο [5]: 

( )H L

H L

V V
x t

V V
 


    (7.3)  

7.2 Εντοπιςμόσ κζςθσ πθγισ ςε δφο διαςτάςεισ 

Συπικά, ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ ςε μια επιφάνεια δφο 
διαςτάςεων, χρθςιμοποιεί τρεισ αιςκθτιρεσ τοποκετθμζνουσ ςτισ κορυφζσ ενόσ 
ιςόπλευρου τριγϊνου. Θ κζςθ είναι το ςθμείο τομισ των δφο υπερβολϊν όπωσ 
φαίνεται και ςτο χιμα 21. Σρεισ αιςκθτιρεσ (S1, S2, S3) είναι τοποκετθμζνοι ςτισ 
κζςεισ  (x1, y1), (x2, y2) and (x3, y3) αντίςτοιχα και καταγράφουν τουσ αντίςτοιχουσ 
χρόνουσ άφιξθσ (t1, t2,t3), ενόσ γεγονότοσ. Για τον εντοπιςμό τθσ πθγισ ςτθ κζςθ 
(xs, ys), αξιοποιοφνται δφο χρόνοι άφιξθσ, ο ζνασ ανάμεςα ςτουσ αιςκθτιρεσ S1 και 
S2, Δt1=t2-t1 και ςτουσ αιςκθτιρεσ S1 και S3, Δt2=t3-t1 , θ ταχφτθτα διάδοςθσ του 
ςιματοσ και θ απόςταςθ πθγισ-αιςκθτιρα  που φαίνονται ςτο χιμα 21, 
χρθςιμοποιοφνται για να ορίςουν τισ δφο υπερβολζσ, θ τομι των οποίων είναι θ 
κζςθ τθσ πθγισ. Θ απόςταςθ ανάμεςα ςτον αιςκθτιρα S1 και τθν πθγι (xs, ys) 
δίνεται από τον τφπο 
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          (7.4) 

 

και θ απόςταςθ ανάμεςα ςτον αιςκθτιρα S2 και τθν πθγι δίνεται από τον τφπο   
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          (7.5)
 

 

όπου  1 2 1 2 1 1( )d d c t t t c       
 (7.6)  

και  2 3 1 3 1 2( )d d c t t t c       
 (7.7) 

Di θ απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ και κ, κ1, κ3 είναι οι γωνίεσ που 
ορίηονται ςτο χιμα 7.3.  

Για δεδομζνουσ τουσ χρόνουσ άφιξθσ Δt1 και Δt2 μποροφν να υπολογιςτοφν τα δ1 
και δ2. Ζτςι γνωρίηοντασ τθν γωνία κ, μποροφν να υπολογιςτοφν τα d1 και d2 με 
βάςθ τισ εξιςϊςεισ (7.4) και (7.5) οπότε και δφο πικανζσ λφςθσ για τθ κζςθ τθσ 
πθγισ τθσ ΑΕ χρθςιμοποιϊντασ τισ εξιςϊςεισ 
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1 1 cossx x d    (7.8) 

1 1 sinsy y d    (7.9) 

Μποροφμε να επαναλάβουμε τθν διαδικαςία, μεταβάλλοντασ τθν γωνία κ μζχρι να 

ελαχιςτοποιθκεί θ διαφορά ανάμεςα ςε δφο διαδοχικoφσ υπολογιςμοφσ των 

ςυντεταγμζνων τθσ κζςθ τθσ πθγισ. Πρακτικά θ επαναλθπτικι μζκοδοσ ςυνεχίηεται 

μζχρι θ διαφορά δφο ςυνεχόμενων υπολογιςμϊν να είναι μικρότερθ από 1mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 7.3: χθματικι αναπαράςταςθ τθσ διάταξθσ τριϊν αιςκθτιρων για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ 

ΑΕ. 

 

7.2.1 Σριγωνικι διάταξθ αιςκθτιρων, καταγραφι των χρόνων άφιξθσ 

για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ Ακουςτικισ εκπομπισ. Τλοποιθςθ τθσ 

μεκόδου ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον Matlab.  

Θ μζκοδοσ που περιγράφθκε προθγουμζνωσ υλοποιείται ςτο παρϊν υποκεφάλαιο 

με ςτόχο να αξιολογθκεί θ απόδοςθ τθσ ςε δεδομζνα είςοδου που περιζχεουν 

ςφάλμα, μιασ και θ καταγραφι των χρόνων άφιξθσ τθσ Ακουςτικισ Εκπομπισ 

αντικειμενικά περιζχει ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ, ανάλογα βζβαια και με τα 

χαρακτθριςτικά τθσ διάταξθσ που καταγράφει τα ςιματα.  
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τον παραπάνω κομμάτι κϊδικα παρουςιάηεται θ ςυνάρτθςθ                             
function [x_src,y_src]=source_location(tmdif_1,tmdif_2), που υπολογίηει 
τθ κζςθ του ςθμείου τθσ πθγισ τθσ ΑΕ δίνοντασ ωσ ζξοδο τθν τετμθμζνθ και 
τεταγμζνθ του ςθμείου(x_src,y_src),με είςοδο τθν διαφορά των χρόνων άφιξθσ 
ανάμεςα ςτουσ αιςκθτιρεσ S1-S2 και S1-S3 αντίςτοιχα(tmdif_1,tmdif_2). τθ 
ςυνζχεια υπολογίηει τισ γωνίεσ (theta_1,theta_3) που ςχθματίηουν οι αιςκθτιρεσ 
S1-S2,  S1-S3 και τισ αντίςτοιχεσ αποςτάςεισ (dist_1, dist_2) ανάμεςα ςτουσ 
αιςκθτιρεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ cart2pol. τον βρόγχο που 
ακολουκεί παίρνουν τιμζσ τα ςτοιχεία του πίνακα d_1(i) και d_2(i) που 
αντιςτοιχοφν ςτθν απόςταςθ κάκε ςθμείου τθσ καμπφλθσ, πάνω ςτθν οποία 
βρίςκεται το ςθμείο πθγισ τθσ ακουςτικισ εκπομπισ, υπολογίηεται θ διαφορά τουσ 
για κάκε γωνία theta και καταχωρείται ςτον πίνακα diff. Σο ςθμείο τομισ των δφο 
καμπυλϊν, άρα και το ςθμείο πθγισ τθσ ΑΕ είναι το ςθμείο όπου θ διαφορά diff 
είναι ελάχιςτθ. τθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ τετμθμζνθ και τεταγμζνθ του ςθμείου 
ςτο επίπεδο xy. Σζλοσ ακολουκεί κομμάτι τθσ ςυνάρτθςθσ που ςχεδιάηει γραφικά 
τισ δφο καμπφλεσ, τισ κζςεισ των αιςκθτιρων και του ςθμείου τθσ πθγισ τθσ ΑΕ.  
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χιμα 7.4: Γραφικι αναπαράςταςθ των καμπυλϊν d_1 και d_2, και του ςθμείου τθσ πθγισ ΑΕ(ςθμείο τομισ) και 
τισ τριγωνικισ διάταξθσ των αιςκθτιρων S1,S2,S3. 

 
 
Σο γράφιμα που αποτυπϊνει τα παραπάνω ςτοιχεία ςτο επίπεδο xy απεικονίηει το 
χιμα 7.4. Όπωσ φαίνεται οι καμπφλεσ δεν παρουςιάηουν τθν αναμενόμενθ μορφι 
τθσ υπερβολισ, που αναμζνεται να ζχουν. Σο πιο ςθμαντικό ςτοιχείο όμωσ είναι ότι 
το ςθμείο που παρουςιάηεται ςαν ςθμείο τθσ πθγισ τθσ ΑΕ δεν αντιςτοιχεί ακριβϊσ 
ςτο ςθμείο τομισ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ ακρίβεια που κακορίηεται από 
τθ μεταβλθτι acur ζχει μικρι τιμι (10) πράγμα που ςθμαίνει ότι το βιμα που 
αυξάνει τθ γωνία theta είναι μεγάλο, αυξάνοντασ το περικϊριο για ςφάλμα ςτον 
υπολογιςμό. Γενικά μετά από πολλζσ επαναλιψεισ, αλλάηοντασ τθν μεταβλθτι acur 
επιβεβαιϊκθκε θ παραπάνω διαπίςτωςθ, αφοφ μεγαλφτερθ τιμι φζρνει καλφτερο 
αποτζλεςμα και το ςθμείο ταυτίηεται με το ςθμείο τομι για acur=100. 
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το παραπάνω κομμάτι κϊδικα παρουςιάηεται θ main ςυνάρτθςθ του 
προγράμματοσ. Αρχικά ορίηεται θ τιμι των χρόνων άφιξθσ (tmdif_1, tmdif_2)και 
ο αρικμόσ των «μετριςεων» των νζων χρόνων καταγραφισ iter. Θ λογικι είναι ότι 
ςε κάκε μζτρθςθ υπάρχει ςφάλμα και ο ςτόχοσ είναι για δεδομζνο ςφάλμα ςτθν 
είςοδο να καταγράψουμε το ςφάλμα ςτθν ζξοδο, δθλαδι τθν απόκλιςθ από το 
ςθμείο με κεωρθτικά «μθδενικι» τιμι ςφάλματοσ. Εδϊ ο αρικμόσ των 
επαναλιψεων ορίηεται από τθν μεταβλθτι iter και παίρνει τθν τιμι 100. Αρχικά 
το πρόγραμμα καλεί τθν ςυνάρτθςθ source_location με τθν εντολι 
[x_srce,y_srce]=source_location(tmdif_1,tmdif_2)και υπολογίηει το ςθμείο 
τθσ πθγισ τθσ ΑΕ (x_srce,y_srce) με κεωρθτικά «μθδενικό» ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ. 
τθ ςυνζχεια ζνασ πίνακασ 200 ςτοιχείων rand_matrix παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 1 , 
από τθν ςυνάρτθςθ rand(2*iter,1)που αντιςτοιχουν ςτο ποςοςτό του ςφάλματοσ 
επί τθσ αρχικισ τιμισ. Ακολουκεί ο βρόγχοσ μζςα ςτον οποίο οι πίνακεσ 
tmdif_er_1 και tmdif_er_2  με τουσ νζουσ χρόνουσ καταγραφισ παίρνουν τισ 
τιμζσ τουσ. Επίςθσ ςε κάκε επανάλθψθ καλείται θ ςυνάρτθςθ function που 
υπολογίηει τα νζα ςθμεία (x_srce_er,y_srce_er),υπολογίηεται θ απόςταςθ τουσ 
από το ςθμείο με «μθδενικό» ςφάλμα και αποκθκεφεται ςαν ςτοιχείο ςτον πίνακα 
dist. τθ ςυνζχεια το πρόγραμμα υπολογίηει με τθ ςυνάρτθςθ mean το μζςο όρο 
όλων των ςθμείων που προκφπτουν. Σζλοσ δθμιουργεί το ιςτόγραμμα τθσ 
ςυχνότθτασ τθσ ευκλείδιασ απόςταςθσ των ςθμείων, από το ςθμείο με «μθδενικό» 
ςφάλμα, προσ το μζγεκοσ τθσ απόςταςθσ και προςκζτει ςτο  γράφθμα του 
χιματοσ 7.4 τισ κζςεισ των ςθμείων που προκφπτουν, κακϊσ και το μζςο όρο των 
ςθμείων. Σο γράφθμα παρουςιάηεται ςτο χιμα 7.5. 
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χιμα 7.5: Γραφικι αναπαράςταςθ του ςθμείου τθσ κζςθσ ΑΕ και των ςθμείων που προκφπτουν από τθν είςοδο 

ςφάλματοσ ςτθ μζτρθςθ των χρόνων άφιξθσ. 

 

Από το παραπάνω χιμα αξίηει να παρατθριςουμε ότι θ κατανομι των ςθμείων 

που προκφπτουν από τθν «εςφαλμζνθ μζτρθςθ» των χρόνων άφιξθσ εκτείνεται 

αυξθτικά πάνω ςε μία εφκεία γραμμι, που ςθμαίνει ότι υπάρχει λάκοσ ςτθν 

εξίςωςθ του κϊδικα που υπολογίηει τα νζα ςθμεία, λάκοσ που όμωσ δεν ζγινε 

δυνατό να εντοπιςτεί. Κανονικά τα ςθμεία αναμζνεται να βρίςκονται γφρω από το 

ςθμείο με μθδενικό ςφάλμα(κόκκινθ τελεία). Σο παραπάνω ζχει ςαν αποτζλεςμα το 

ιςτόγραμμα τθσ ςυχνότθτασ προσ το μζγεκοσ των αποςτάςεων απο το ςθμείο με 

«μθδενικό» ςφάλμα  να αποτελεί ςχεδόν ςτακερι κατανομι, ίδια δθλαδι με τθν 

κατανομι του ςφάλματοσ ςτθν είςοδο που παραγει θ ςυνάρτθςθ rand. Αυτό δεν 

ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα γιατί όπωσ φαίνεται και από τθν Εξίςωςθ 7.4 

θ ςχζςθ που ςυνδζει τθν καμπφλθ και κατ’ επζκταςθ το ςθμείο τθσ πθγισ τθσ ΑΕ 

ζχει μθ γραμμικι ςχζςθ με τουσ χρόνουσ άφιξθσ. Όπωσ παρουςιάηεται και ςτθν 

εργαςία που αξιοποιεί τθν παραπάνω μζκοδο [6], θ κατανομι των ςθμείων 

κοντφτερα ςτο ςθμείο με «μθδενικό» ςφάλμα ζχει μεγαλφτερθ ςυχνότθτα, ενϊ τα 

ςθμεία που βρίςκονται μακρυά από αυτό , εμφανίηονται ςχετικά ςπάνια, πράγμα 

που κακιςτά τθ μζκοδο αποδοτικι, αφοφ αποςβαίννει το ςφάλμα τθσ ειςόδου. 
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χιμα 7.6: Ιςτόγραμμα που παρουςιάηει τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των αποςτάςεων των νζων ςθμείων ωσ προσ 

το ςθμείο με μθδενικό ςφάλμα. 

Σζλοσ αξίηει να αναφερκεί ότι ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ οι δειγματολθψία πολλϊν 

χρόνων καταγραφισ, διαφορετικϊν λόγο του ςφάλματοσ που περιζχουν, 

ςυνεπάγεται και αντίςτοιχα πολλά υποψιφια ςθμεία πθγισ τθσ ΑΕ. Σο παραπάνω 

πρόβλθμα μπορεί να λυκεί με τον υπολογιςμό του μζςου όρου των ςυντεταγμζνων, 

πράγμα που υπολογίηει το παραπάνω προβλθμα με τθ ςυνάρτθςθ mean. Βζβαια τα 

παραπάνω προβλιματα δεν δίνουν τθ δυνατότθτα να γίνει αυτό εφκολα αντιλθπτό 

από τα παραπάνω γραφιματα. Λόγω τθσ ςτακερισ κατανομισ των ςθμείων δεξιά 

και αριςτερά του ςθμείου με κεωρθτικά «μθδενικό» ςφάλμα ο μζςοσ όροσ που 

προκφπτει αντιςτοιχεί με το ςθμείο αυτό, με αποτζλεςμα να ςυμπίπτουν γραφικά. 

 

7.3 Εντοπιςμόσ κζςθσ πθγισ υπολογίηοντασ τθν ενζργεια του ςιματοσ 

Επίςθσ μπορεί να αξιοποιθκεί και θ ενζργεια του ςιματοσ για τον εντοπιςμό τθσ 
κζςθσ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ. Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιείται κατά βάςθ ςε ςυνεχι 
ςιματα και όχι εκρθκτικοφ τφπου, αξιοποιϊντασ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ. Θ 
ενζργεια του ςιματοσ υπολογίηεται, αναλφοντασ το ολοκλιρωμα ςε ςειρά  

2 ( )i

t

E V t dt        (7.10) 
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Όπου V είναι το πλάτοσ του μικουσ κφματοσ τθν χρονικι ςτιγμι t. Θ τεχνικι αυτι 
είναι ανεξάρτθτθ των χρόνων άφιξθσ και τθσ ταχφτθτασ διάδοςθσ του κφματοσ, 
εξαρτάται όμωσ από τον ςυντελεςτι εξαςκζνθςθσ k ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ 
το κεϊρθμα τθσ απορρόφθςθσ 

0

kxE E e       (7.11) 

όπου Ε είναι θ ενζργεια του ςιματοσ ςτον αιςκθτιρα, Ε0 είναι θ ενζργεια τθσ πθγισ 
και x είναι θ απόςταςθ πθγισ αιςκθτιρα. Θ παραπάνω ςχζςθ μπορεί να γραφτεί 
και ςτθ λογαρικμικι τθσ μορφι 

0ln lnE E kx      (7.12) 

Από τθν εξίςωςθ (6) θ απόςταςθ πθγισ-αιςκθτιρα di μπορεί να υπολογιςτεί με 
βάςθ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν διαφορά ενζργειασ του ςιματοσ ςτθν πθγι και ςτον 
αιςκθτιρα και τον ςυντελεςτι εξαςκζνθςθσ 

0ln ln i
i

E E
d

k


     (7.13) 

τθ ςυνζχεια αξιοποιϊντασ τισ ενεργειακζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ αιςκθτιρεσ 

S1, S2 και S1,S3 δφο υπερβολζσ μποροφν να υπολογιςτοφν χρθςιμοποιϊντασ τισ 

εξιςϊςεισ (6), (7)  

1 2
1 1 2

ln lnE E
d d

k



      (7.14) 

1 3
2 3 1

ln lnE E
d d

k



      (7.15) 

7.4 Εντοπιςμόσ κζςθσ με βάςθ τθν ανάλυςθ του Μεταςχθματιςμοφ 
κυματιδίου 

Για τθν μελζτθ των διαςκορπιςτικϊν ςθμάτων και τθν ανάλυςθ ςτο πεδίο του 

χρόνου-ςυχνότθτασ κεωροφμε δφο αρμονικζσ κυματομορφζσ με ίςο πλάτοσ και 

ελάχιςτα διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ, ω1 και ω2  που διαδίδονται ςτθν κατεφκυνςθ 

του άξονα x. Σο παραπάνω κφμα κα περιγράφεται από τθν εξίςωςθ 

1 1 2 2( ) ( )
( , )

i k x t i k x t
u x t e e

    
                (7.16) 

κζτοντασ  1 2
( ) / 2

c
k k k   ,  1 2

( ) / 2
c

     

και 1 2
( ) / 2k k k   ,  1 2

( ) / 2      

θ εξίςωςθ (16) μπορεί να γραφεί  

  (7.17) 

 

( )
( , ) 2cos( ) c ci k x t

u x t kx t e
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Σο ςιμα που προκφπτει αποτελείται από δφο μζρθ. Σον φορζα του κυματιδίου που 

αναπαρίςταται από τον εκκετικό όρο και διαδίδεται με ταχφτθτα cp=ωc/kc. Από τθν 

άλλθ, το διαμορφωμζνο κφμα δίνεται από το ςυνθμίτονο το οποίο διαδίδεται με 

ταχφτθτα cg=Δω/Δk όταν το Δk→0. Αν χρθςιμοποιιςουμε τθν ςυνάρτθςθ Gabor ςαν 

μθτρικι ςυνάρτθςθ, ο ΜΚ τθσ u(x,t) δίνεται από το τφπο 

1 2( ) ( )

1 2( )( , , ) { ( ) ( )}
i k x b i k x b

g gWu x a b a e a e a
     

    , (7.18) 

Οπότε το πλάτοσ του ΜΚ δίνεται από 

 

(7.19) 

 

 

Αν κεωριςουμε το Δω τόςο μικρό ϊςτε  

1 2( ) ( ) ( )g g g ca a a      παίρνουμε 

 (7.20)
 

 

Σο παραπάνω αναδεικνφει ότι το πλάτοσ του ΜΚ παίρνει τθ μζγιςτθ τιμι του για 

a=ω0/ωc και b=(Δk/Δω)/x=x/cg. Με άλλα λόγια θ κζςθ του μζγιςτου πλάτουσ ςτο 

επίπεδο (a,b) υποδεικνφει τον χρόνο άφιξθσ τθσ ταχφτθτασ ομάδασ cg ςτθ ςυχνότθτα 

ωc= ω0/a, δθλαδι f=1/a. Αν θ ςυχνότθτα ομάδασ του τρόπου διάδοςθσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα είναι cg τότε θ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν πθγι τθσ 

ακουςτικισ εκπομπισ και τον αιςκθτιρα μπορεί να οριςτεί ωσ    x=b· cg      

ε πειράματα που πραγματοποίθςε ο Ηιαο, Χε, Γου, Φει και Γουανγκ μελετϊντασ 
τθν διάδοςθ κυμάτων ΑΕ ςε διαςκορπιςτικό μζςο(λεπτζσ ατςάλινεσ πλάκεσ), 
απζδειξε ότι ο ΜΚ μπορεί να αποτελζςει ζνα αποτζλεςματικό εργαλείο που αυξάνει 
τθν ακρίβεια ςτον εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ ΑΕ [5].  

Τπολογίηοντασ τθν ταχφτθτα ομάδασ για κάκε διαφορετικό τρόπο διάδοςθσ και για 
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα και αξιοποιϊντασ τα δεδομζνα που προζκυψαν από τον 
ΜΚ ςτο πεδίο χρόνου/ςυχνότθτασ, των ςθμάτων τθσ ΑΕ βρικαν με ευκολία τουσ 
χρόνουσ άφιξθσ του κάκε τρόπου διάδοςθσ ςτο μζςο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει 
ςθμαντικά θ ακρίβεια του υπολογιςμοφ τθσ κζςθσ τθσ πθγισ ΑΕ. τθν εργαςία τουσ 
ορίηοντασ κατάλλθλα τισ παραμζτρουσ a,b ϊςτε να πάρουν διακριτι τιμι, για 
παράδειγμα a=2m/4 και b=nΔtg  όπου m,n ακζραιοι, κατζςτρωςαν γραφικά τθν 
κατανομι ςτο πεδίο χρόνου/ςυχνότθτασ του πλάτουσ του ΜΚ των δφο ςθμάτων, 
όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 7.7. 

 

 




2 2

1 2

1/2

1 2

( )( , , ) ( ) ( )

2 ( ) ( )cos(2 2 )

g g

g g
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χιμα 7.7: Πλάτοσ του ΜΚ ςθμάτων ΑΕ. 

(a)αιςκθτιρασ 1    (b)αιςκθτιρασ 2 

Όπωσ παρουςιάςτθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο που αναφζρεται ςτον ΜΚ, το 

μζγιςτο του πλάτουσ του ΜΚ ςτο επίπεδο (a,b) αντιςτοιχεί ςτον χρόνο άφιξθσ b=x/cg 

του κφματοσ ςτθ ςυχνότθτα f=1/a. Με βάςθ τα παραπάνω θ απόςταςθ ανάμεςα 

ςτον αιςκθτιρα και τθν πθγι μπορεί να υπολογιςτεί με βάςθ τθ διαφορά των 

χρόνων άφιξθσ και τθν ταχφτθτα ομάδασ που κακορίηεται από τθν ςυχνότθτα και 

τον τρόπο διάκεςθσ: 

   (7.21)
 

 

Όπου l2 είναι θ απόςταςθ τθσ πθγισ τθσ ΑΕ και του αιςκθτιρα 2. Οι 1 2( ) ( )b f b f

είναι οι χρόνοι άφιξθσ του τρόπου Α0 όπωσ τουσ καταγράφει ο αιςκθτιρασ 1 και ο 

αιςκθτιρασ 2 αντίςτοιχα, και ( )gc f θ ταχφτθτα ομάδασ(group velocity) του κφματοσ 

ςτθ δεδομζνθ ςυχνότθτα f όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 7.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 7.8: Καμπφλεσ  ταχφτθτασ ομάδασ των τρόπων διάδοςθσ ςε ατςάλινθ πλάκα 2,76mm. 

 1 2

2

( ) ( ) ( )

2

gL c f b f b f
l
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Από τθν κατανομι χρόνου/ςυχνότθτασ του πλάτουσ του ΜΚ των ςθμάτων τθσ 

ΑΕ(χιμα 7.7), το ςυχνοτικό εφροσ που βρίςκονται τα ςιματα τθσ ΑΕ φαίνεται να 

βρίςκεται ανάμεςα ςτα 100kHz-200kHz. Σα 150kHz επιλζγονται ωσ θ κφρια 

ςυχνότθτα που χρθςιμοποιικθκε για τον εντοπιςμό κζςθσ τθσ ΑΕ. Σο χιμα 7.9 

παριςτάνει τα πλάτθ του ΜΚ ςτθν ςυχνοτθτα αυτι ςαν ςυνάρτθςθ του χρόνου. Οι 

κορυφζσ αντιςτοιχοφν ςτουσ χρόνουσ άφιξθσ των διαφορετικϊν τρόπων. Παρόλα 

αυτά ο χρόνοσ άφιξθσ του τρόπου Αο μπορεί εφκολα να διακρικεί και ςτουσ δφο 

αιςκθτιρεσ ςτθν ταχφτθτα 
150

( ) 2.28 /g f
c f m ms


 .  

χιμα 7.9: Πλάτοσ του ΜΚ των ςθμάτων τθσ ΑΕ για τθ ςυχνότθτα 150kHz ςτο πεδίο του χρόνου (a)αιςκθτιρασ 1 

(b) αιςκθτθρασ 2. 

7.5 Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε πρακτικά προβλιματα 

ε πρακτικά προβλιματα, θ πθγι ςπάνια είναι μια βθματικι ςυνάρτθςθ και είναι 

ςυχνά  κατανεμθμζνθ ςτο χρόνο. Επίπλζον είναι πικανό παραπάνω από μία πθγι 

ΑΕ να να λειτουργοφν ταυτόχρονα θ κάκε μια με τθ δικι τθσ χαρακτθριςτικι 

ςυχνότθτα και πλάτοσ. Σζλοσ όπωσ αναφζρει θ βιβλιογραφία είναι απίκανο να 

εμφανιςτοφν κακαρά οι δφο τρόποι όπωσ περιγράφονται ςτθν κεωρία λεπτϊν 

πλακϊν, αλλά το ςιμα αν επεξεργαςτει, να εμφανίςει κομμάτια που εμφανίηουν τα 

χαρακτθριςτικά των τρόπων. Ο Niversrangstan πραγματοποίθςε εργαςίεσ 

μελετϊντασ τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ πθγισ ΑΕ με πολλαπλζσ πθγζσ και ςε 

πολφπλοκεσ καταςκευζσ όπωσ μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ. Ανζδειξε ότι θ 

αξιοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν ταχυτιτων διάδοςθσ του κφματοσ και το 

ςυχνοτικό περιεχόμενο μποροφν να αξιοποιθκοφν για τον ακριβι προςδιοριςμό των 

χρόνων άφιξθσ και τθσ κζςθσ τθσ πθγισ ΑΕ. 

Για τισ ςυνεχισ πθγζσ είναι δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ τουσ, μιασ και γενικά 

δεν περιζχουν γεγονότα αναφοράσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τον 

κακοριςμό των χρόνων άφιξθσ ςτουσ αιςκθτιρεσ. Σοιουτοτρόπωσ, θ τεχνικι που 



74 
 

αξιοποιεί τθν ενζργεια του ςιματοσ χρθςιμοποιείται, με κάκε αιςκθτιρα να 

αντιςτοιχεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ ςτο υλικό που μελετάται [7]. Ο αιςκθτιρασ 

ςτον οποίο αντιςτοιχεί θ μζγιςτθ ενζργεια, είναι αυτόσ κοντφτερα ςτθν πθγι(χιμα 

7.10α). Θ ηϊνθ ςτθν οποία αντιςτοιχεί ο αιςκθτιρασ μπορεί να μειωκεί ςτο μιςό 

αξιοποιϊντασ και τον γειτονικό αιςκθτιρα με τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ τιμι τθσ 

εξόδου(χιμα 7.10β).  

Όπωσ γίνεται κατανοθτό όςο περιςςότεροι είναι οι αιςκθτιρεσ τόςο μεγαλφτερθ 

είναι και θ ακρίβεια του εντοπιςμοφ. Παρόλα αυτά είναι ςυνικωσ ανεπικυμθτό ςε 

πρακτικά προβλιματα θ ανάπτυξθ πολλϊν αιςκθτιρων, που ςθμαίνει μεγάλο 

κόςτοσ και χρόνο εγκατάςταςθσ. Για αυτό το λόγο για πιο ακριβζσ αποτζλεςμα 

χρθςιμοποιοφνται οι ιδιότθτεσ διάδοςθσ των κυμάτων ΑΕ, και αξιοποιείται θ 

ταχφτθτα των τρόπων του κφματοσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω για τον 

εντοπιςμό τθσ κζςθσ τθσ πθγισ ΑΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 7.10: χθματικι αναπαράςταςθ των ηωνϊν που ορίηουν οι αιςκθτιρεσ με  τθ μζκοδο τθσ εξαςκζνθςθσ 

ενζργειασ. (α) θ ζξοδοσ του αιςκθτιρα S2 είναι μεγαλφτερθ (β)θ ζξοδοσ του αιςκθτιρα S2 είναι μεγαλφτερθ 

από τθν ζξοδο του αιςκθτιρα S3 . 
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Κεφάλαιο 8- Ο εξοπλιςμόσ του ςυςτιματοσ τθσ ΑΕ 

Ο ςυνικθσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει τουσ αιςκθτιρεσ, προενιςχυτζσ, το φίλτρο, τον 

ενιςχυτι, και τθν ςυςκευι καταγραφισ, παρουςίαςθσ και αποκικευςθσ του 

ςιματοσ(παλμογράφοσ, προςωπικόσ υπολογιςτισ με αντίςτοιχο πρόγραμμα κα). 

8.1 Αιςκθτιρεσ 

Οι αιςκθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταγραφι των φαινομζνων τθσ ΑΕ, 
αποκρίνονται ςτθν κίνθςθ που προκαλεί θ πθγι τθσ ΑΕ. Αυτό επιτυγχάνεται 
μετατρζποντασ τθν μθχανικι κίνθςθ ςε θλεκτρικό ςιμα, για αυτό ςυχνά 
αποκαλοφνται και ‘‘θλεκτρικζσ γεννιτριεσ’’. Σο ςτοιχείο τθσ μετατροπισ ςυνικωσ 
αποτελείται από ζνα πιεηοθλεκτρικό κρφςταλλο. Θ βαςικι αρχι λειτουργίασ των 
πιεηοθλεκτρικϊν αιςκθτιρων βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι όταν οριςμζνα υλικά 
υποςτοφν ςυμπίεςθ ι διάτμθςθ, τότε παράγουν θλεκτρεγερτικι δφναμθ ςε 
θλεκτρόδια που τοποκετοφνται ςτον άξονα ςυμπίεςθσ. Σο ςυγκεκριμζνο φαινόμενο 
είναι γνωςτό ςαν πιεηοθλεκτρικό φαινόμενο. Ο πιεηοθλεκτρικόσ κρφςταλλοσ είναι 
καταςκευαςμζνοσ από υλικά τα οποία ζχουν μονωτικζσ ιδιότθτεσ με πολφ χαμθλι 
αγωγιμότθτα και υψθλι διθλεκτρικι ςτακερά, τζτοια υλικά είναι ο χαλαηίασ 
(quartz), ςιδθροθλεκτρικά κεραμικά με προςμίξεισ τιτανίου. υνικωσ οι 
πιεηοκρφςταλλοι παράγονται ςε μονά ελάςματα ι και ςε πολλά ελάςματα ανάλογα 
με τθν εφαρμογι. Οι κρφςταλλοι με ζνα ζλαςμα χρθςιμοποιοφνται για να παράγουν 
θλεκτρικό ςιμα κατά τθν ζκταςθ ι τθν ςυμπίεςθ. Όταν ζνα κφμα πίεςθσ 
εφαρμόηεται ςε μια πλάκα πιεηοκρυςτάλλου ςε κατεφκυνςθ διαμικθ, 
δθμιουργείται θλεκτρεγερτικι δφναμθ που τείνει να επιςτρζψει τον κρφςταλλο ςτο 
αρχικό πάχοσ του, όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.1α. Αντίςτοιχα όταν εφαρμόηεται ζνα 
ταςικό κφμα ςε ζνα φφλλο ςε κατεφκυνςθ εγκάρςια, δθμιουργείται θλεκτρεγερτικι 
δφναμθ που τείνει να επαναφζρει τον κρφςταλλο ςτο αρχικό μικοσ και πλάτοσ του, 
όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 8.1β. Ζνα ζλαςμα κρυςτάλλου που εφαρμόηεται ςε ζνα 
υλικό που εκτείνεται ι λυγίηει τότε παράγει θλεκτρικι τάςθ.  

 

 

  

 

  

 

χιμα 8.1: κρφςταλλοσ ενόσ ελάςματοσ 

(α) διαμικθσ θλεκτρικι γεννιτρια κατά τθ 

ςυμπίεςθ ςτισ δφο μεγάλεσ πλευρζσ του 

κρυςτάλλου. 

(β) εγκάρςια θλεκτρικι γεννιτρια κατά τθ 

ςυμπίεςθ ςτα άκρα του κρυςτάλλου. 

 

Οι πιεηοκρφςταλλοι 2 ελαςμάτων αποτελοφν τθν πιο ευπροςάρμοςτθ καταςκευι 
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αφοφ μποροφν να δϊςουν θλεκτρικό ςιμα τόςο κατά τθν ζκταςθ και τθν ςυμπίεςθ 

όςο και κατά τθν κάμψθ. Όταν ζνα ταςικό κφμα αναγκάςει τόςο τα δφο ςτρϊματα 

ςε ζκταςθ ι ςυμπίεςθ, θλεκτρεγερτικι δφναμθ παράγεται που τείνει να 

επαναφζρει το ςφςτθμα ςτισ αρχικζσ διαςτάςεισ του, όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 

8.2α. Ουςιαςτικά το ςφςτθμα δρα ςαν πιεηοκρφςταλλοσ ενόσ ςτρϊματοσ, ενϊ το 

ενδιάμεςο μεταλλικό φφλλο δίνει ςτο ςφςτθμα αντοχι ςτθ μθχανικι καταπόνθςθ 

και ακαμψία ςε ςχετικά μικρζσ τιμζσ τθσ επιβαλλόμενθσ πίεςθσ. Όταν ζνα ταςικό 

κφμα κάμψει τον κρφςταλλο δφο ςτρωμάτων, το ζνα ςτρϊμα ςυμπιζηεται και το 

άλλο εκτείνεται και αντίςτροφα. Θ ςυνολικι θλεκτρικι φόρτιςθ του ςυςτιματοσ 

αναπτφςςεται ϊςτε θ θλεκτρεγερτικι δφναμθ να αναιρζςει τθν επιβαλλόμενθ τάςθ, 

όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 8.2β.  

  

χιμα 8.2: κρφςταλλοσ δφο ελαςμάτων 

(α) διαμικθσ θλεκτρικι γεννιτρια κατά τθ 

ςυμπίεςθ ςτισ δφο μεγάλεσ πλευρζσ του 

κρυςτάλλου. 

(β) καμπτικι θλεκτρικι γεννιτρια με 

πακτωμζνο το ζνα άκρο.

 

Θ δομι ενόσ αξονικοφ αιςκθτιρα φαίνεται ςτο χιμα 8.3 [1]. Δφο κρφςταλλοι είναι 

τοποκετθμζνοι μεταξφ τθσ βάςθσ και μιασ πλάκασ που χρθςιμοποιείται για τθν προ-

φόρτιςθ των κρυςτάλλων. Θ προ-φόρτιςθ είναι απαραίτθτθ για να εξαςφαλιςτεί ότι 

οι κρφςταλλοι ςυνδζονται ςτενά για καλφτερθ γραμμικότθτα ςτθν απόκριςθ και για 

να υπάρχει ςθμαντικό εφροσ τάςθσ κατά τον εφελκυςμό. Σο κζλυφοσ του 

αιςκθτιρα περιλαμβάνει χϊρο όπου τοποκετείται ο προενιςχυτισ και βοθκά ςτθν 

θλεκτρικι ςφνδεςθ. Όταν οι κρφςταλλοι ςυμπιζηονται από μια εξωτερικι πθγι, μια 

ανάλογθ κετικισ πολικότθτασ τάςθ δθμιουργείται. Θ τάςθ αυτι ςυλλζγεται από το 

θλεκτρόδιο και ςυνδζεται με τον προενιςχυτι. Ο προενιςχυτισ χρθςιμοποιείται 

επίςθσ για να χαμθλϊςει τθν αντίςταςθ εξόδου του ςιματοσ κατά 10 μονάδεσ ϊςτε 

να μπορεί να διαβαςτεί από τισ ςυςκευζσ απεικόνιςθσ και μζτρθςθσ. Κατά τθν προ-

φόρτιςθ θ τάςθ που παράγουν οι κρφςταλλοι κεωρείται ςαν μθδενικό ςθμείο τθσ 

μζτρθςθσ. Όταν ο αιςκθτιρασ υπόκεινται ςε εφελκυςμό, θ φόρτιςθ μικραίνει 

ακόμα περιςςότερο από το μθδενικό ςθμείο και θ ζξοδοσ του αιςκθτιρα είναι 

αρνθτικι. 
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χιμα 8.3: Καταςκευαςτικι δομι ενόσ αξονικοφ αιςκθτιρα. 

 

Οι μετατροπείσ(transducers) επιλζγονται με βάςθ τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ, τθν 

ευαιςκθςία και το χαρακτθριςτικό περιβάλλον. Με βάςθ τα παραπάνω 

κατθγοριοποιοφνται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, τουσ μετατροπείσ. 

 ςυντονιςμοφ(resonant) 

 και ευρζωσ φάςματοσ(broadband) 

Οι αιςκθτιρεσ ςυντονιςμοφ επιδεικνφουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςυχνότθτεσ, καλφπτοντασ ςυνικωσ ζνα ςχετικά μικρό μζροσ του 
φάςματοσ των ςυχνοτιτων γεγονότων ΑΕ. Αντίκετα οι αιςκθτιρεσ ευρζωσ 
φάςματοσ ζχουν καλι απόκριςθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του φάςματοσ των 
ςυχνοτιτων όμωσ ζχουν μικρότερθ ευαιςκθςία από τουσ αιςκθτιρεσ ςυντονιςμοφ. 
Θ πλειοψθφία του εξοπλιςμοφ ΑΕ αποκρίνεται ςε ςυχνότθτα ανάμεςα ςε 30kHz-
1MHz. Για υλικά με μεγάλθ εξαςκζνθςθ(ςφνκετα υλικά), θ απόκριςθ ςε 
χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ είναι απαραίτθτθ για πλιρθ καταγραφι των ςθμάτων τθσ 
ΑΕ. ε εφαρμογζσ που χρειάηονται ποςοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων ςε μεγάλο 
εφροσ ςυχνοτιτων ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται αιςκθτιρεσ ευρζωσ φάςματοσ ϊςτε 
να μθν γίνεται διάκριςθ ςτισ αναγνϊςιμεσ ςυχνότθτεσ και τα δεδομζνα να 
περιγράφουν με όςο το δυνατόν ακριβζςτερο τρόπο το φαινόμενο από το οποίο 
προκφπτουν. Αντίκετα ςε εφαρμογζσ όπου το ηθτοφμενο είναι θ ςυγκριτικι 
αξιολόγθςθ ςθμάτων είναι προτιμότερθ θ χριςθ αιςκθτιρων ςυντονιςμοφ, εφ’ 
όςον ζχουν επιλεγεί αιςκθτιρεσ με τισ κατάλλθλεσ ςυχνότθτεσ για τισ ςυνκικεσ του 
ελζγχου.  

το χιμα 8.4 παρουςιάηεται ζνασ αιςκθτιρασ ευρζωσ φάςματοσ. Θ απόκριςθ του 
είναι από 100 ζωσ 900kHz όπωσ φαίνεται ςτθν καμπφλθ του ςχιματοσ. Θ πλάκα 
είναι από κεραμικό υλικό παρζχοντασ θλεκτρικι μόνωςθ από το υλικό που 
εξετάηεται. Σο κζλυφοσ τουσ είναι μονωμζνο από τθν υγραςία, καταςκευαςμζνο 
από αλουμίνιο, περιζχει ενςωματωμζνο προενιςχυτι, ενϊ θ θλεκτρικι ςφνδεςθ 
είναι τοποκετθμζνθ ςτο πλάι.  
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το χιμα 8.5 παρουςιάηεται ζνασ αιςκθτιρασ ςυντονιςμοφ. Θ καταςκευι του 
κελφφουσ και τθσ θλεκτρικισ ςφνδεςθσ είναι ίδια με τον προθγοφμενο. Φαίνεται 
κακαρά το μικρό εφροσ τθσ απόκριςθσ, που παρουςιάηει μζγιςτο ςτα 125kHz. Είναι 
ιδανικόσ για τθν αποκοπι των ανεπικφμθτων ςυχνοτιτων που προκαλοφνται από 
εξωγενι κόρυβο, πριν το ςιμα φτάςει ςτθν υπολογιςτικι μονάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 8.4: Ο αιςκθτιρασ ευρζωσ φάςματοσ SE900 τθσ Dytran LTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 8.5: Αιςκθτιρασ ςυντονιςμοφ SE9125 τθσ Dytran LTD. 

 

8.2 Προενιςχυτζσ 

Σο θλεκτρικό ςιμα που παράγεται από τον πιεηοκρφςταλλο των αιςκθτιρων 
πολλζσ φορζσ πρζπει να μεταφερκεί από καλϊδιο αρκετά μεγάλου μικουσ (π.χ 
100m) για να φτάςει ςτθν κάρτα επεξεργαςίασ ςθμάτων ΑΕ. ε αυτι τθ διαδρομι 
το ςιμα επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, με ςθμαντικότερουσ τθν 
εξαςκζνιςθ του ςιματοσ λόγω τθσ ωμικισ αντίςταςθσ του καλωδίου, των 
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ςυνδζςεων και τθν ειςαγωγι κορφβου. Για να αντιμετωπιςτοφν τζτοιου είδουσ 
προβλιματα χρθςιμοποιοφνται προενιςχυτζσ. Πολλζσ φορζσ ςτουσ προενιςχυτζσ 
υπάρχει ενςωματωμζνο φίλτρο αποκοπισ ςυχνοτιτων. Οι προενιςχυτζσ ζχουν 
ςκοπό να ενιςχφςουν το ςιμα αρκετά ϊςτε να το οδθγιςουν μζςα από μεγάλα  
μικθ καλωδίων και να ελαττϊςουν τον κόρυβο που ειςζρχεται κατά τθν μεταφορά 
του ςιματοσ. Θ απόςταςθ από τον αιςκθτιρα ςτον προενιςχυτι πρζπει να είναι 
μικρι και ςυνικωσ να μθν ξεπερνά το ζνα μζτρο για να περιοριςτεί θ 
θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι. τθν πραγματικότθτα ςιμερα οι περιςςότεροι 
μετατροπείσ εφοδιαςμζνοι με ενςωματωμζνουσ προενιςχυτζσ. τθ ςυνζχεια το 
ςιμα μεταδίδεται ςε ζνα ηωνοδιαβατό φίλτρο το οποίο αποκόπτει τισ χαμθλζσ 
ςυχνότθτεσ που ςυνικωσ οφείλονται ςτον κόρυβο του περιβάλλοντοσ, και τισ 
υψθλζσ ςυχνότθτεσ.  

 

8.3 φςτθμα καταγραφισ και αποκικευςθσ 

Οι ςφγχρονεσ ςυςκευζσ ΑΕ, παρζχουν τθ δυνατότθτα καταγραφισ ςθμάτων από 
περιςςότερουσ του ενόσ αιςκθτιρων. Σο ςιμα από κάκε ηεφγοσ αιςκθτιρα-
προενιςχυτι, οδθγείται ςε ξεχωριςτό κανάλι όπου γίνεται επιπλζον ενίςχυςθ και 
επεξεργαςία. Κάκε κανάλι διακζτει δικό του μικροεπεξεργαςτι και αποτελεί 
αυτόνομθ μονάδα ενίςχυςθσ και μετατροπισ του αναλογικοφ ςιματοσ ςε ψθφιακό, 
ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ καταγραφι ςθμάτων από διαφορετικοφσ 
αιςκθτιρεσ. Με τθ διάταξθ πραγματοποιείται ταυτόχρονθ ψθφιοποίθςθ όλων των 
ςθμάτων. Σο λογιςμικό χρθςιμοποιείται για τθν ςυλλογι κυματομορφϊν και 
αποτελεί τον ενδιάμεςο κρίκο ανάμεςα ςτον χριςτθ και ςτθν ΑΕ. Παρουςιάηει τα 
ςιματα ΑΕ ςε γραφικό περιβάλλον οπότε γίνεται εφχρθςτο και φιλικό για ςτον 
χριςτθ. Θεωρείται ζνα από τα βαςικότερα μζρθ τθσ πειραματικισ διάταξθσ.  

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 8 

[1] dytran instruments inc California, http://www.dytran.com/go.cfm/en-
us/content/index 
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Κεφάλαιο 9- Η επίδραςθ του κορφβου ςτα αποτελζςματα 

των μετριςεων 

Θ παρουςία κορφβου ςτα δεδομζνα που ςυλλζγει θ μονάδα καταγραφισ αποτελεί 

ςθμαντικό παράγοντα και δυςκολία να εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα από τα 

ςιματα ΑΕ. Ο κόρυβοσ αποτελεί ζνα από τα προβλιματα που εμφανίςτθκε ςτα 

πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ τεχνικισ και αποτελεί ζνα από τουσ βαςικοφσ λόγουσ 

που θ τεχνικι τθσ ΑΕ δεν είναι τόςο διαδεδομζνθ ςε πραγματικζσ εφαρμογζσ. 

Οι βαςικζσ πθγζσ κορφβου κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ των 

ςθμάτων ΑΕ, είναι θ θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι(ΘΜΠ), κατά τισ εργαςτθριακζσ 

δοκιμζσ φόρτιςθσ ο κόρυβοσ από τισ λαβζσ που ςυμπιζηουν  τα δοκίμια(grip noise), 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ(βροχι, αζρασ κ.α.).  

9.1 Θόρυβοσ που οφείλεται ςτθν θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι 

Θ επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ μπορεί ςθμαντικά να μειϊςει τα 

ανεπικφμθτα ςιματα, δίνοντασ πρακτικζσ λφςεισ. Σα τελευταία χρόνια θ ανάλυςθ 

κυματομορφϊν ζδωςε τθ δυνατότθτα να προςδιοριςτεί το περιεχόμενο των 

ςθμάτων κορφβου και να απομονωκοφν από τθν κυματομορφι. Όςον αφορά τθν 

ΘΜΠ λφςθ μπορεί να δοκεί με μια καλφτερθ θλεκτρικι μόνωςθ(shielding). Επίςθσ 

αν το ςυχνοτικό περιεχόμενο του κορφβου αποτελείται περιορίηεται ςε 

ςυγκεκριμζνο φάςμα, θ επιλογι του αιςκθτιρα που δεν κα ζχει ευαιςκθςία ςτο 

ςυγκεκριμζνο φάςμα είναι ζνασ τρόποσ. Αν το ςιμα κορφβου ζχει πολφ μικρό 

πλάτοσ, τότε ανεβάηοντασ το κατϊφλι ανίχνευςθσ του ςιματοσ το αποκόπτουμε. 

Με βάςθ τθν ανάλυςθ των κυματομορφϊν κάκε πθγι κορφβου αφινει ζνα 

ξεχωριςτό αποτφπωμα ςτθν παρατθροφμενθ κυματομορφι. Ζτςι είναι δυνατι θ 

διάκριςθ από το πραγματικό ςιμα τθσ ΑΕ.  

Οι M. Surgeon, M. Wevers πραγματοποίθςαν πειράματα ενιςχφοντασ τθν 

παραπάνω διαπίςτωςθ, ανιχνεφοντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ςθμάτων 
κορφβου [1]. τα πειράματα πραγματοποιικθκε κάμψθ πλάκασ ςτρϊςεων 
ςφνκετου υλικοφ(CFRP), και τα ςιματα ςυλλζχτθκαν από δφο αιςκθτιρεσ ςτισ δφο 
άκρεσ τθσ πλάκασ όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω χιμα 9.1. 
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χιμα 9.1: Kαμπτικι φόρτιςθ πλάκασ ςφνκετου υλικοφ και θ διάταξθ των ςυςκευϊν καταγραφισ. 

 

Ζνα ςιμα ΘΜΠ φαίνεται ςτο χιμα 9.2. Σο ςχιμα τθσ κυματομορφισ είναι τελείωσ 

διαφορετικό από το ςιμα που παράγει μια πθγι αςτοχίασ. Μια ιδιότθτα των 

ςθμάτων ΘΜΠ είναι ότι ανιχνεφονται ταυτόχρονα από τουσ δφο αιςκθτιρεσ, δεν 

παρουςιάηουν διαφορά ςτουσ χρόνουσ άφιξθσ. Επιπλζον τα ίχνθ που ανιχνεφονται 

είναι πολφ μεγάλθσ ςυχνότθτασ και δεν εμφανίηουν τα χαρακτθριςτικά που 

περιγράφει θ κεωρία λεπτϊν πλακϊν. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ κάνουν εφκολο τον 

εντοπιςμό των ςθμάτων αυτϊν βάςθ τθσ χαρακτθριςτικισ μορφισ τουσ, και τθν 

αποκοπι τουσ. Να ςθμειωκεί ότι με βάςθ τθ ςυμβατικι ανάλυςθ(παραμετρικι) κα 

ιταν αδφνατοσ ο εντοπιςμόσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ κορφβου. Σα ςιματα ΘΜΠ 

κα καταγραφόταν ωσ ςιματα με πλάτοσ ςυγκρίςιμο με τα πραγματικά, μικρισ 

διάρκειασ και μεγάλο αρικμό υπερβάςεων, οδθγϊντασ αναπόφευκτα ςε 

λανκαςμζνα αποτελζςματα.  
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χιμα 9.2: Κυματομορφι του ςιματοσ ΘΜΠ ςτο πεδίο του χρόνου, (α) όπωσ το ςυλλαμβάνει ο αιςκθτιρασ 1, 

(β)όπωσ το ςυλλαμβάνει ο αιςκθτιρασ 2. 

9.2 κόρυβοσ που οφείλεται από τθν τριβι με τον εργαςτθριακό 
εξοπλιςμό 

το χιμα 9.3 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα κορφβου από τισ λαβζσ που αςκοφν 

τθ φόρτιςθ ςτο δοκίμιο. Ζνασ τζτοιοσ τφποσ κορφβου είναι ο πιο ςυνικθσ κατά τα 

πειράματα ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ. Ο κόρυβοσ αυτόσ προκαλείται από τθν 

κίνθςθ του δοκιμίου ςτισ λαβζσ ι από πραγματικι ηθμία ςτισ λαβζσ. Μπορεί να 

αποβλθκεί απλά παίρνοντασ υπ’ όψιν τουσ χρόνουσ άφιξθσ του ςιματοσ κορφβου 

ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ. Θ διαφορά ανάμεςα ςτουσ χρόνουσ άφιξθσ ςε ζνα ςιμα 

πραγματικισ αςτοχίασ ανάμεςα ςτουσ δφο αιςκθτιρεσ κα είναι πάντα μικρότερθ 

από τθ μικρότερθ διαφορά που μετράμε κατά το ΜΜ ςτθν περιοχι ζξω από τουσ 

αιςκθτιρεσ. Βζβαια αυτι θ παραδοςιακι τεχνικι μπορεί να οδθγιςει ςε ουςιϊδθ 

λάκθ αν δεν παρκεί υπ’ όψιν ότι οι δφο τρόποι διαδίδονται με διαφορετικι 

ταχφτθτα όπωσ και ότι διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ ταξιδεφουν με διαφορετικι 

ταχφτθτα. Αν οι αιςκθτιρεσ αντιλαμβάνονται διαφορετικοφσ τρόπουσ, ι ακόμα 

διαφορετικό ςυχνοτικό περιεχόμενο, αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα οι χρόνοι άφιξθσ 

που κα καταγραφοφν να οδθγιςουν ςε λάκθ. 

 Θ ανάλυςθ κυματομορφϊν δίνει τθ δυνατότθτα να εξαχκεί ςυμπζραςμα για το αν 

πρόκειται για ανεπικφμθτο ςιμα από τισ λαβζσ με βάςθ τθ μορφι του ςιματοσ. 

Παίρνοντασ υπ’ όψθ το ςιμα ςτο χιμα 9.3 ζνα υπολογίςιμο ίχνοσ μπορεί να 

εντοπιςτεί ςτον αιςκθτιρα 2. Σο ςιμα δείχνει ότι δεν ζχει διαδοκεί ςτον αιςκθτιρα 

1 που ςθμαίνει δθμιουργικθκε ζξω από τθν περιοχι που ορίηουν οι αιςκθτιρεσ, 

ςτθ μεριά του αιςκθτιρα 2. Σο ςιμα που εντοπίηει ο αιςκθτιρασ 2, παρουςιάηει 
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πολφ μικρό εκτατικό μζροσ και οι δφο τρόποι ζχουν εξίςου το ίδιο πλάτοσ, ςιμα 

που δεν ζχει ςχζςθ με πραγματικά ςιματα αςτοχίασ που ζχουν καταγραφεί ςτθ 

βιβλιογραφία(ράγιςμα τθσ μιτρασ, κραφςθ ινϊν κα.), όπου το εκτατικό μζροσ είναι 

κυρίαρχο και πολλαπλάςιο του καμπτικοφ τθσ τάξθσ του 3(θ τιμι του δείκτθ E/F 

είναι 3). Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ μποροφν να δθμιουργθκοφν 

υπολογιςτικά εργαλεία και εφαρμογζσ που αυτοματοποιθμζνα κα αποκόπτουν τον 

κόρυβο από τισ λαβζσ με βάςθ το ςυχνοτικό περιεχόμενο ι τον λόγο E/F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 9.3: Κυματομορφι ςιματοσ κορφβου που προζρχεται από τισ λαβζσ που ςυγκρατοφν το δοκίμιο  ςτο 

πεδίο του χρόνου, (α) όπωσ το ςυλλαμβάνει ο αιςκθτιρασ 1 , (β)όπωσ το ςυλλαμβάνει ο αιςκθτιρασ 2. 
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[1] M. Surgeon, M. Wevers, Modal analysis of acoustic emission signals from CFRP 
laminates, 1998, p.9 
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Παράρτθμα 
Κϊδικασ τθσ Μεκόδου Εντοπιςμοφ Θζςθσ Πθγισ ΑΕ ςε επιφάνεια, με τριγωνικι διάταξθ 

τριϊν αιςκθτιρων ςτο επίπεδο. 

Θ ςυνάρτθςθ function 

function [x_src,y_src]=source_location(tmdif_1,tmdif_2) 

%tmdif_1 %i diafora ton xronon afixis anamesa ston aisthitira S1 kai 

S2(sec) 

%tmdif_2 %i diafora ton xronon afixis anamesa ston aisthitira S1 kai 

S3(sec) 

wvspd=2500;         %i taxitita diadosis tou kumatos tis akoustikis 

ekpompis sto aluminio(m/sec) 

acur=10;            %i akrivia stin ston entopismo tis thesis 

x_1=1;              %oi syntetagmenes ton aisthitiron S1, S2, S3 

y_1=1; 

x_2=10; 

y_2=2; 

x_3=5; 

y_3=10; 

 

[theta_1,dist_1]=cart2pol(x_2-x_1,y_2-y_1);  %metatrepei tis 

kartesianes 

[theta_3,dist_2]=cart2pol(x_3-x_1,y_3-y_1);  %syntetagmanes se 

polikes 

                                             %dinontas san exodo ti 

gonia 

                                             %kai to metro toy 

dianismatos 

                                             %anamesa sta dio shmeia 

 

%d_1,d_2 i kabili pano stin opoia vrisketai to pithano simeio ths 

pigis akoustikis ekpompis 

%diff i apostasi anamesa stis dio kampiles 

d_1=zeros(acur,1); 

d_2=zeros(acur,1); 

diff=zeros(acur,1); 

theta=zeros(acur,1); 

 

theta_max=max(theta_1,theta_3); 

theta_min=min(theta_1,theta_3); 

step=(theta_max-theta_min)/acur; %to vima pou auxanei thn gonia 

theta kata thn epanalipsi 

 

 

for i=1:acur 

    theta(i)=theta_min+step*i; 

    d_1(i)=(dist_1^2-

(tmdif_1*wvspd)^2)/(2*((tmdif_1*wvspd)+dist_1*cos(theta(i)-

theta_min))); 

    d_2(i)=(dist_2^2-

(tmdif_2*wvspd)^2)/(2*((tmdif_2*wvspd)+dist_2*cos(theta_max-

theta(i)))); 

 

    diff(i)= abs (d_1(i)-d_2(i)); 

end 

 

 

[LstVal,Indx]=min(diff);    %i elaxisti apostasi LstVal antistoixei 
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                            %sto simio tomis ton kampilon 

 

theta_src=theta(Indx);      %i gonia poy antistoixei stin elaxisti 

apostasi 

d_1_src=d_1(Indx);          %to metro tis d_1 pano sto simeio tomis 

 

x_src=(d_1_src*cos(theta_src));  %oi syntetagmenes tou simiou 

y_src=(d_1_src*sin(theta_src));  %tis pigis akoustikis 

                                     %ekpobis 

 

%[x,y]=pol2cart(theta,d_1); 

%[w,z]=pol2cart(theta,d_2); 

%plot(x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3) 

%hold on 

%plot(x_src,y_src) 

%hold on 

%plot(w,z); 

%hold on 

%plot(x,y); 

 

H main ςυνάρτθςθ 

tmdif_1=16.1244e-6; %i diafora ton xronon afixis anamesa ston 

aisthitira S1 kai S2(sec) 

tmdif_2=17.8884e-6; %i diafora ton xronon afixis anamesa ston 

aisthitira S1 kai S3(sec) 

iter=100;           % o arithmos ton metriseon me sfalma sti metrisi 

tmdif_er_1=zeros(iter,1);   % 

tmdif_er_2=zeros(iter,1); 

x_srce_er=zeros(iter,1);    %i tetmimeni tou simeiou ths phghs 

y_srce_er=zeros(iter,1);    %i tetagmeni tou simeiou ths phghs 

x_1=1;              %oi syntetagmenes ton aisthitiron S1, S2, S3 

y_1=1; 

x_2=10; 

y_2=2; 

x_3=5; 

y_3=10; 

rand_matrix=rand(2*iter,1); 

dist=zeros(iter,1);         %h apostasi ton simeion apo to arxiko 

simeio ths phghs 

 

[x_srce,y_srce]=source_location(tmdif_1,tmdif_2); %i timi ths thesis 

tis akoustikis ekpompis 

 

for k=1:iter 

tmdif_er_1(k)=((1+0.1*(rand_matrix(k)-0.5))*tmdif_1); 

tmdif_er_2(k)=((1+0.1*(rand_matrix(k+100)-0.5))*tmdif_2); 

[x,y]=source_location(tmdif_er_1(k),tmdif_er_2(k)); 

x_srce_er(k)=x; 

y_srce_er(k)=y; 

[a,dist(k)]=cart2pol(x-x_srce,y-y_srce);        % ypologizei tin 

euklidia apostasi anamesa 

                                                %sto simeio ths 

pigis kai to neo 

end 

mean_x=mean(x_srce); 

mean_y=mean(y_srce); 

 

hist(dist,20); 
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plot(x_1,y_1,x_2,y_2,x_3,y_3); 

hold on; 

plot(x_srce,y_srce); 

hold on; 

plot(x_srce_er,y_srce_er); 

hold on 

plot(mean_x,mean_y); 

 


