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Πρόλογος 

Στα πλαίσια της διατριβής, πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση σημάτων πηγών 
ακουστικής εκπομπής, προτάθηκαν νέες ολοκληρωμένες μεθοδολογίες βασισμένες σε 
συμβατικές αλλά και προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την 
εξαγωγή εκείνων των χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν τα σήματα ακουστικής εκπομπής 
από τον περιβάλλοντα θόρυβο. Εξετάσθηκαν ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
(παράμετροι) περιέχουν σημαντικό τμήμα της “πληροφορίας” έτσι ώστε στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας προχωρημένες μεθόδους αναγνώρισης προτύπων να επιτευχθεί ανίχνευση 
και χαρακτηρισμός ρωγμοειδών αστοχιών σε θορυβώδεις συνθήκες αλλά και σε σύνθετες 
κατασκευές. 
 Συνοπτικά στην παρούσα διατριβή προτάθηκαν και εξετάσθηκαν διαφορετικές 
προσεγγίσεις τόσο για την εύρεση της θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής όσο και για την 
εκτίμηση της βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων με στόχο την ελαχιστοποίηση του 
σφάλματος εντοπισμού της θέσης της πηγής. Επίσης, η ερευνητική προσπάθεια 
επικεντρώθηκε στην καταγραφή, ανάλυση, εξαγωγή και επιλογή παραμέτρων σημάτων 
πηγών ακουστικής εκπομπής με σκοπό την ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών σε άσχημες 
καιρικές συνθήκες αλλά και σε πολύπλοκες κατασκευές. 
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Non Destructive Testing of Metal Constructions with Digital 
Processing of Acoustic Emission Signals 

Summary 

Acoustic emission analysis is a very useful method for the investigation of local damage 
in materials, and compared to others non destructive testing techniques has the capability 
to observe damage processes during the entire load history without any disturbance to 
the specimen. The present PhD thesis dealt with the following subjects: best sensors 
position, source location, features extraction and features selection, crack detection on 
raining conditions, crack characterization in ship structures. 
 A new method, for the estimation of the best sensors position that used for accurate 
acoustic emission source location on empty spherical surfaces, is presented. A different 
solution for source location in spherical constructions is given based on polar 
coordinates, which all imply measurement of geodesic distances and angles from the 
centre of the sphere. This particular method can be used in all constructions independent 
of the geometric form. 
 Two acoustic emission source location methods are presented and evaluated. The 
magnitude fast fourier transform and the position of the maximum peak of cross 
correlation function are extracted from acoustic emission waveform. These features are 
used to minimize the error function between the actual received in sensors and the 
theoretical signal. Moreover, a novel source location method based on radial basis 
function network is presented. 
 In this thesis, an extensive set of ninety features (forty-one novel features) are 
extracted from acoustic emission signals, sixty-seven in the time domain and twenty-
three by processing the signal in the frequency domain. The features are estimated for 
two time-frames: the first has 1msec duration (typically the signal does not contain all the 
reflections from the material edges) and the second has 32msec of the normalized signal, 
which is not separated by its reflections, in small structures. The experiments using the 
two time-frames are showed that the reflections influences the classification accuracy of 
acoustic emission sources signals. 
 To achieve robust performance both in accuracy and computational complexity of 
any classification method, it is necessary to pick up the most relevant features. Four 
features selection methods are proposed and evaluated. The proposed approaches has a 
number of advantages, including implementation simplicity, fast convergence in robust 
features set, low memory requirements, the capability to handle large databases, avoiding 
the most important obstacle of the features selection methods the “curse of the 
dimensionality”.  
 The first proposed features selection method based on Fisher ratio. The main 
advantage of the proposed method is the computational simplicity, if it is realised that 
the further increase in the size of features does not give important changes in 
discrimination capabilities of features. The second, the third and the fourth features 
selection methods are based on the k-means clustering algorithm. The k-means algorithm 
reduce the redundancy of information, but is computationally expensive because are used 
the original data. A pre-processing step, the Principal component analysis, reduces the 
memory and computational complexity. The k-means algorithm convergence to a local 
minimum of the accumulated distance estimated for each training vector and the 
corresponding nearest cluster centre. The random initialization drives the k-means 
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algorithm to different local optima, giving variations on the results in succeeding trials of 
the method. For this reason, an additional “voting” step is added. More specific, the 
three proposed selection methods are repeated for a specific number of times and the 
selection frequency for each feature is used to derive the final set. A novel features 
selection method is proposed, combining the advantages of the Fisher ratio which is 
used to measure the discrimination capabilities of the individual features, and the 
clustering algorithm used to measure the features similarity in the data space. 
 In outside constructions (e.g bridges, tanks, ships etc) real-life noises reduce 
significantly the capability of location and characterization acoustic emission sources. 
Among the most important types of noise is the rain, producing signal similar to crack. A 
completed system of detection crack on condition of rain is estimated. The detection 
crack is accomplished using two types of artificial neural networks and support vector 
machine. Moreover, a large database with crack on conditions of rain is created.  
 An efficient system for automatic and real-time characterization of crack events 
using a robust set of features to monitor crack events in ship structures is presented. In 
normal operation of ship, real-life noises (e.g engines, sea waves, weather conditions etc) 
reduce significantly the capability of location and characterization of crack events. For 
this reason, the evaluation process is carried out in the presence of white Gaussian noise 
added at 20 to -20dB signal to noise ratio. The crack characterization is achieved using a 
small set of features decreasing significantly the memory requirements and the 
computational complexity. 
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Συντομογραφίες 
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MLP: Multilayer Perceptron. 
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ΕΘΠ: Εντοπισμός Θέσης Πηγής. 
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ΠΓΠ: Πιεζοηλεκτρική Γεννήτρια Παλμών. 

Σ: Συνολικό. 

ΣΜΜ: Σπάσιμο Μύτης Μολυβιού. 

ΤΝΔ: 

 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

Σελίδα  17 

Εισαγωγή 

Οι βασικές απαιτήσεις κατά τον μη καταστροφικό έλεγχο με τη μέθοδο της ακουστικής 
εκπομπής είναι η απομόνωση του θορύβου, η αξιόπιστη επεξεργασία και αναγνώριση των 
σημάτων από πραγματικές αστοχίες του υλικού, ο προσδιορισμός της θέσης της αστοχίας 
και τέλος ο χαρακτηρισμός του τύπου και της κρισιμότητας της βλάβης στο υλικό. 
 Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση σε προβλήματα που θεωρούνται κρίσιμα κατά την κατασκευή συστημάτων μη 
καταστροφικού ελέγχου που πραγματοποιούν συνεχή έλεγχο των κατασκευών, όπως π.χ 
βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του σφάλματος εντοπισμού 
της θέσης πηγών ακουστικής εκπομπής, ανίχνευση αστοχιών σε πολύ θορυβώδεις συνθήκες 
και ανίχνευση αστοχιών σε σύνθετες κατασκευές.  
 Πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση σημάτων πηγών ακουστικής εκπομπής, 
προτάθηκαν νέες ολοκληρωμένες μεθοδολογίες βασισμένες σε συμβατικές αλλά και 
προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την εξαγωγή εκείνων των 
χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν τα σήματα ακουστικής εκπομπής από τον περιβάλλοντα 
θόρυβο. Εξετάσθηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιέχουν σημαντικό τμήμα της 
“πληροφορίας” έτσι ώστε στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης προτύπων 
να επιτευχθεί αξιόπιστη ανίχνευση και χαρακτηρισμός ρωγμοειδών αστοχιών σε σύνθετες 
κατασκευές αλλά και σε συνθήκες θορύβου. 
 Συνοπτικά στην παρούσα διατριβή προτάθηκαν και εξετάσθηκαν διαφορετικές 
προσεγγίσεις τόσο για την εύρεση της θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής όσο και για την 
εκτίμηση της βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων με στόχο την ελαχιστοποίηση του 
σφάλματος εντοπισμού της θέσης της πηγής. Επίσης, η ερευνητική προσπάθεια 
επικεντρώθηκε στην καταγραφή, την ανάλυση, την εξαγωγή και την επιλογή παραμέτρων 
σημάτων πηγών ακουστικής εκπομπής με σκοπό την ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών σε 
άσχημες καιρικές συνθήκες αλλά και σε πολύπλοκες κατασκευές όπως οι δομές της 
υπερκατασκευής των πλοίων. 

Συνεισφορά και Πρωτότυπα Σημεία της Διατριβής  

Στα πλαίσια της διατριβής, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική έρευνα η οποία 
παραθέτει και σχολιάζει τις σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες που μελετούν το 
πρόβλημα του αυτόματου προσδιορισμού του ελάχιστου αριθμού καθώς και της βέλτιστης 
θέσης αισθητήρων με στόχο την ελαχιστοποίηση του σφάλματος του εντοπισμού θέσεων 
πηγών ακουστικής εκπομπής, δύο προβλήματα με τεράστιο ερευνητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον. 
 Προτάθηκε και αξιολογήθηκε μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της βέλτιστης 
τοποθέτησης αισθητήρων σε προβλήματα εντοπισμού θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής σε 
σφαιρικές δεξαμενές. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί και να 
χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος. Στην περίπτωση κατά 
την οποία οι αισθητήρες είναι μόνιμα τοποθετημένοι στην κατασκευή, η παραπάνω μέθοδος 
παρουσιάζει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, αφού οι αισθητήρες τοποθετούνται άμεσα 
στη βέλτιστη θέση χωρίς να υφίστανται το κόστος της πειραματικής εύρεσης της βέλτιστης 
τοποθέτησης, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό. 
 Ο μη καταστροφικός έλεγχος με τη χρήση μεθόδων ακουστικής εκπομπής 
χρησιμοποιείται συχνά για την ανίχνευση αστοχιών καθώς και στον έλεγχο της δομικής 
ακεραιότητας της κατασκευής. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση του τύπου της αστοχίας 
και η ανίχνευση της θέσης της είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος εφαρμογές των μεθόδων 
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ακουστικής εκπομπής. Στα πλαίσια της διατριβής προτάθηκαν δύο μέθοδοι για τον 
εντοπισμό θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής: Η πρώτη μέθοδος πραγματοποιεί 
παραμετρική μοντελοποίηση του σήματος χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του σήματος. Κατόπιν, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι βελτιστοποίησης (γενετικοί 
αλγόριθμοι και αλγόριθμοι βραδείας ψύξης) για την εύρεση του ελαχίστου του τετραγώνου 
του σφάλματος των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των λαμβανόμενων σημάτων και των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μοντέλου σήματος στο οποίο περιέχονται οι συντεταγμένες 
της θέσης της πηγής. Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων το 
οποίο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας έναν ικανοποιητικό αριθμό παραδειγμάτων και στο 
επίπεδο εξόδου δίνεται μια εκτίμηση των συντεταγμένων της θέσης της πηγής. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος εντοπισμού θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής παρουσιάζει πολύ 
μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, αφού κατά την εκπαίδευση του δικτύου δεν χρειάζεται 
πραγματικά σήματα ρωγμοειδών αστοχιών τα οποία απαιτούν μεγάλο κόστος κατά την 
δημιουργία τους, αλλά αντί αυτών χρησιμοποιούνται σήματα προσομοίωσης. 
 Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται επίσης μια διαφορετική αναλυτική λύση στο 
πρόβλημα εντοπισμού θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής για σφαιρικές κατασκευές κατά 
την οποία το σύστημα συντεταγμένων βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας. Η 
λύση που προτείνεται απλοποιεί σημαντικά την πολυπλοκότητα των υπολογισμών της 
υπάρχουσας λύσης. 
 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερη παραμετρική περιγραφή 
των καταγραφόμενων σημάτων ακουστικής εκπομπής και να μειωθεί η επίδραση του 
φαινόμενου των ανακλάσεων στην ταξινόμηση σημάτων ακουστικής εκπομπής, 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εξαγωγή ενενήντα παραμέτρων, εκ’ των οποίων οι 
εξήντα επτά προσδιορίστηκαν μετά από επεξεργασία του σήματος στο πεδίο του χρόνου 
ενώ οι υπόλοιπες είκοσι τρεις με επεξεργασία του σήματος στο πεδίο της συχνότητας. Από 
τις ενενήντα παραμέτρους, οι σαράντα μια είναι πρωτότυπες και χρησιμοποιούνται για 
πρώτη φορά σε εφαρμογές μεθόδων ακουστικής εκπομπής. 
 Η εξαγωγή των παραμέτρων πραγματοποιήθηκε για δύο χρονικά παράθυρα: το πρώτο 
είχε διάρκεια 1msec στο οποίο περιέχεται ένα μικρό τμήμα των ανακλάσεων του σήματος 
(από τις ακμές της κατασκευής ή λόγω των γεωμετρικών ιδιοτήτων της) ενώ στο δεύτερο 
παράθυρο, διάρκειας 32msec, περιέχεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανακλάσεων. Με τη 
χρήση των δύο χρονικών παραθύρων και μέσα από τα πειράματα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν, δείχθηκε ότι το φαινόμενο των ανακλάσεων επηρεάζει την ταξινόμηση 
σημάτων ακουστικής εκπομπής, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν παράμετροι οι οποίες 
μπορούν να δώσουν ικανοποιητική ακρίβεια στο πρόβλημα της αναγνώρισης της πηγής. 
 H μείωση του αριθμού των παραμέτρων, χωρίς όμως να μειώνεται ταυτόχρονα και η 
αξιοπιστία του ταξινομητή, αποτελεί ένα μεγάλος μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διατριβής. Προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν τέσσερις 
μέθοδοι επιλογής παραμέτρων. Οι προτεινόμενες μέθοδοι προσφέρουν πλεονεκτήματα 
όπως απλότητα εφαρμογής, γρήγορη εύρεση των σθεναρών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, 
χαμηλές απαιτήσεις μνήμης, μείωση των δεδομένων εκπαίδευσης κ.α. 
 Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί το κριτήριο Fisher εισάγοντας μια ιεραρχία, η οποία 
χρησιμοποιείται εν συνεχεία για την επιλογή των “σημαντικότερων” χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων. Κατά συνέπεια μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η εξαντλητική αναζήτηση όλων 
των πιθανών υποσυνόλων των παραμέτρων. Το κύριο πλεονέκτημα της προτεινόμενης 
διαδικασίας είναι ότι μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία προσαύξησης του διανύσματος 
των παραμέτρων, εάν διαπιστωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση στο μέγεθος του υποσυνόλου δεν 
συνεισφέρει σημαντικές αλλαγές στις διακριτικές του ιδιότητες, αφού η αξιολόγηση των 
παραμέτρων γίνεται με κριτήριο ταξινόμησης. 
 Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη μέθοδος επιλογής βασίζονται στον αλγόριθμο k-
means. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη μέθοδος μειώνει τον πλεονασμό των πληροφοριών, 
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αλλά είναι υπολογιστικά αργή επειδή χρησιμοποιεί όλα τα αρχικά δεδομένα. Η μείωση των 
απαιτήσεων της μνήμης και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας επιτυγχάνεται με την τρίτη 
μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί ως προεπεξεργασία δεδομένων την ανάλυση σε πρωταρχικές 
συνιστώσες. Η τέταρτη μέθοδος συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κριτηρίου Fisher, με το 
οποίο μετράται η διακριτική ικανότητα των μεμονωμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, 
και του αλγόριθμου k-means για να υπολογιστεί η ομοιότητα όλων των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων στο διάστημα των δεδομένων.  
 Η τυχαία έναρξη του αλγορίθμου k-means οδηγεί σε διαφορετικά τοπικά βέλτιστα τα 
οποία δίνουν κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο, προστίθεται ένα 
βήμα μιας πρόσθετης “ψηφοφορίας”. Πιο αναλυτικά, οι τρεις μέθοδοι επιλογής (δεύτερη, 
τρίτη και τέταρτη) επαναλαμβάνονται για έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων και η 
συχνότητα εμφάνισης κάθε παραμέτρου χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το τελικό 
σύνολο των παραμέτρων. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η επίδραση των αρχικών 
τιμών του k-means στο τελικό αποτέλεσμα. 
 Σε εξωτερικές κατασκευές (γέφυρες, δεξαμενές, πλοία κ.α), οι πραγματικοί θόρυβοι 
μειώνουν σημαντικά την ικανότητα χαρακτηρισμού και εντοπισμού ακουστικών γεγονότων, 
που παράγονται κατά τη διάρκεια καταπόνησης κατασκευών και οδηγούν συχνά σε αστοχία 
υλικού. Ανάμεσα στους σημαντικότερους τύπους φυσικού θορύβου είναι η βροχή η οποία 
παράγει σήμα παρόμοιο με αυτών των ρωγμοειδών αστοχιών του υλικού. Η μέθοδος της 
ακουστικής εκπομπής δεν εφαρμόζεται σε εξωτερικές κατασκευές όταν επικρατούν συνθήκες 
βροχής. Η αξιόπιστη ανίχνευση ρωγμοειδών σημάτων σε θορυβώδες περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων και της βροχής, βελτιώνει σημαντικά την αξιοπιστία συστημάτων 
ελέγχου που λειτουργούν σε εξωτερικό περιβάλλον και παρακολουθούν συνεχώς την δομική 
ακεραιότητα μεγάλων και σύνθετων κατασκευών. Σε αυτή την κατεύθυνση και για πρώτη 
φορά κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης αστοχιών 
τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν τη δημιουργία ρωγμών λόγω καταπόνησης σε 
καιρικές συνθήκες βροχής. Η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικούς τύπους 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων και με τη χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης. 
Επιπλέον, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε βάση δεδομένων ρωγμοειδών αστοχιών σε 
συνθήκες βροχής. 
 Στο τελευταίο μέρος της διατριβής κατασκευάστηκε και αξιολογήθηκε ένα καινοτόμο 
σύστημα χαρακτηρισμού ρωγμοειδών γεγονότων για τις ενισχύσεις πλοίων, υπό 
προσομοιωμένες συνθήκες λειτουργίας του πλοίου. Ο χαρακτηρισμός των ρωγμοειδών 
γεγονότων έγινε με τη χρήση ενός πολύ μικρού και σθεναρού συνόλου χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων τα οποία επιλέχθηκαν με την χρήση πρωτότυπης μεθόδου επιλογής 
παραμέτρων (τέταρτη μέθοδο). Η χαμηλή υπολογιστικότητα και πολυπλοκότητα (λόγω του 
σθεναρού συνόλου των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων) και τα ικανοποιητικά ποσοστά του 
συστήματος χαρακτηρισμού ρωγμοειδών αστοχιών σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον, δείχνει 
ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στον έλεγχο της 
υπερκατασκευής των πλοίων. 
 Ο μη καταστροφικός έλεγχος σε μεταλλικές κατασκεύες, εφαρμόζοντας τεχνικές 
αναγνώρισης προτύπων, αποτελεί διεπιστημονική περιοχή και απαιτεί εμβάθυνση και 
συνδυασμό γνώσεων τόσο από το πεδίο της θεωρητικής και πειραματικής μηχανικής, όσο 
και από τα πεδία εφαρμοσμένης στατιστικής και τεχνητής νοημοσύνης. Το μεγάλο εύρος 
της ερευνάς που πραγματοποιείται σε αυτές τις περιοχές, που με τη σειρά τους αποτελούν 
επίσης διεπιστημονικούς κλάδους, συνεπάγεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και 
βιβλιογραφίας, γεγονός που αποτέλεσε μια από τις κύριες δυσκολίες της παρούσας 
διατριβής. 

Διάρθρωση της Διατριβής 
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Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, των οποίων περιεχόμενο 
το καθένα έχει το εξής: 
 Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και η αναγκαιότητα για την 
χρησιμοποίηση μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου. Περιγράφονται περιληπτικά οι πιο 
σημαντικές και ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου τόσο για 
υλικά όσο και για κατασκευές. Όπως είναι φυσικό πραγματοποιείται μια εκτεταμένη 
περιγραφή της μεθόδου ακουστικής εκπομπής. Το σήμα ακουστικής εκπομπής προέρχεται 
από το ίδιο το υλικό και όχι από εξωτερική πηγή με άμεση συνέπεια να είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση η εφαρμογή εξωτερικού φορτίου δυνάμεων, ώστε να προκληθεί έναρξη ή 
επέκταση βλάβης. Άρα, είναι επιθυμητό να υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη και καλά 
χαρακτηρισμένη τεχνητή πηγή φαινομένων ακουστικής εκπομπής. Επομένως, στο ίδιο 
κεφάλαιο περιγράφονται οι σημαντικότερες θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές 
προσομοιώσεις πηγών ακουστικής εκπομπής για τη λήψη πειραματικών μετρήσεων. 
 Το κεφάλαιο 2 περιγράφει τη βασική δομή συστημάτων αναγνώρισης προτύπων. 
Περιγράφονται συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο μη 
καταστροφικό έλεγχο. Δίνεται αναλυτική περιγραφή των αναπτυχθέντων συστημάτων σε 
θεωρητική βάση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και αιτιολόγηση των 
συστημάτων που υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 
Περιγράφονται επίσης μερικές τεχνικές βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της διατριβής. 
 Η επιτυχής ικανοποίηση των απαιτήσεων κατά τον μη καταστροφικό έλεγχο με τη 
μέθοδο της ακουστικής εκπομπής, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον 
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Στο κεφάλαιο 3  περιγράφεται η πειραματική διάταξη που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση και καταγραφή κυματομορφών πηγών ακουστικής 
εκπομπής και η οποία αποτελείται από τους αισθητήρες, προενισχυτές, σύστημα 
καταγραφής σημάτων ακουστικής εκπομπής και το αντίστοιχο λογισμικό. Περιγράφεται η 
πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν την εκτέλεση κάθε πειράματος, δηλαδή το 
πώς τοποθετούνται οι αισθητήρες πάνω στην κατασκευή καθώς και ο έλεγχος σωστής 
λειτουργίας αισθητήρων, προενισχυτών και συστήματος ακουστικής εκπομπής. 
 Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εξαγωγής παραμέτρων, 
προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερος χαρακτηρισμός των καταγραφόμενων 
σημάτων πηγών ακουστικής εκπομπής. Δίνεται σύντομη περιγραφή των ενενήντα 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, εκ’ των οποίων τα εξήντα επτά προσδιορίστηκαν στο πεδίο 
του χρόνου ενώ τα υπόλοιπα είκοσι τρία στο πεδίο της συχνότητας. Ένα σύνολο από 
σαράντα μια χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για τον χαρακτηρισμό σημάτων πηγών 
ακουστικής εκπομπής. 
 Το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει και αξιολογεί τρεις σημαντικές κατηγορίες μεθόδων 
εύρεσης της θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής, παρουσία θορύβου. Η πρώτη μέθοδος 
στηρίζεται στην παραμετρική μοντελοποίηση του σήματος, η δεύτερη σε τεχνητό νευρωνικό 
δίκτυο ενώ η τρίτη μέθοδος υπολογίζει τις διαφορές χρόνου άφιξης του σήματος σε 
συνδυασμό με τριγωνικές τεχνικές. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια διαφορετική αναλυτική 
λύση στο πρόβλημα εντοπισμού θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής για σφαιρικές 
κατασκευές κατά την οποία το σύστημα συντεταγμένων βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο 
της σφαίρας. 
 Το κεφάλαιο 6 παραθέτει και σχολιάζει τις σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες που 
μελετούν το πρόβλημα του αυτόματου προσδιορισμού του ελάχιστου αριθμού και της 
βέλτιστης θέσης αισθητήρων με στόχο τον εντοπισμό των θέσεων πηγών ακουστικής 
εκπομπής, δύο προβλήματα με τεράστιο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε 
εφαρμογές μη καταστροφικού ελέγχου εγκαταστάσεων.  
 Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος της ανίχνευσης 
ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής. Περιγράφεται σύστημα ταξινόμησης σημάτων 
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ρωγμοειδών αστοχιών και σταγόνων βροχής χρησιμοποιώντας την ενέργεια σαν μοναδική 
παράμετρο. Αναλύονται μέθοδοι με τις οποίες είναι δυνατή η μετεπεξεργασία των 
παραμέτρων που έχουν εξαχθεί και η βέλτιστη επιλογή αυτών, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις σε 
προβλήματα αυξημένης πολυπλοκότητας υπολογισμών κατά το στάδιο της εξαγωγής 
παραμέτρων και της αναγνώρισης των σημάτων ακουστικής εκπομπής. Παρουσιάζονται και 
αξιολογούνται τρεις μέθοδοι επιλογής παραμέτρων οι οποίες μειώνουν τον αριθμό των 
παραμέτρων χωρίς όμως να μειώνεται η αξιοπιστία της ταξινόμησης. Αναπτύσσονται 
μεθοδολογίες ανίχνευσης δημιουργίας συμβάντων ρωγμών σε συνθήκες βροχής με την 
χρήση ενός μικρού σθεναρού αριθμού παραμέτρων. 
 Στο κεφάλαιο 8 περιγράφεται διεξοδικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεχούς ελέγχου 
φαινομένων δημιουργίας γεγονότων ρωγμών σε υπερκατασκευές πλοίων και πιο 
συγκεκριμένα στις ενισχύσεις του περιβλήματος των πλοίων. Αξιολογείται μια πρωτότυπη 
μέθοδος επιλογής παραμέτρων η οποία μετράει τη διακριτική ικανότητα των μεμονωμένων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αλλά ταυτόχρονα υπολογίζει και την ομοιότητα τους στον 
διανυσματικό χώρο των παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό σθεναρό σύνολο 
παραμέτρων η μέθοδος χαρακτηρισμού ακουστικών γεγονότων αποτελεί ένα προοίμιο 
εφαρμογής συνεχούς ελέγχου δομικής ακεραιότητας κατασκευών πλοίων σε συνθήκες 
λειτουργίας τους. 
 Στο τελευταίο κεφάλαιο υπό τον τίτλο “Συμπεράσματα”, παρουσιάζεται μια σύντομη 
αξιολόγηση της συμβολής της διδακτορικής εργασίας και αναφέρονται τα σημεία που 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας. 
 Στο τέλος της διατριβής σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, κατάλογος σχημάτων, 
κατάλογος πινάκων, συντομογραφίες, ευρετήριο και τέλος η βιβλιογραφία. 
 Στο παράρτημα Α καταγράφονται και αναλύονται οι παράμετροι που υπολογίστηκαν 
από τα σήματα πηγών ακουστικής εκπομπής. 
 Στο παράρτημα Β φαίνεται ο τρόπος δημιουργίας κυματομορφών πηγών ακουστικής 
εκπομπής χρησιμοποιώντας μοντέλο σήματος. 
 Στο παράρτημα Γ παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τα ποσοστά ταξινόμησης για τα 
διαφορετικά ύψη πτώσης σταγόνων βροχής ως συνάρτηση του αριθμού των παραθύρων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των παραμέτρων όπως περιγράφεται στο έβδομο 
κεφάλαιο. 
 Στο παράρτημα Δ παρατίθενται οι εξήντα ιεραρχημένες παράμετροι, σύμφωνα με την 
τιμή του κριτηρίου Fisher που έχει υπολογιστεί σε σήματα που δεν περιέχουν θόρυβο αλλά 
και όταν στα σήματα προστεθεί λευκός κανονικός θόρυβος. 
 Στο παράρτημα Ε παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες των παραμέτρων καθώς και η 
συχνότητα εμφανισής τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μέθοδο επιλογής παραμέτρων 
(περιγραφή στο κεφάλαιο 7), για δυο προσομοιωμένες πήγες ακουστικής εκπομπής καθώς 
και για δύο συστήματα ταξινόμησης. 
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Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και η αναγκαιότητα για τη χρήση μεθόδων μη 
καταστροφικού ελέγχου. Περιγράφονται περιληπτικά οι πιο σημαντικές και ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου τόσο για υλικά όσο και για 
κατασκευές. Όπως είναι φυσικό πραγματοποιείται μια εκτεταμένη περιγραφή της μεθόδου 
ακουστικής εκπομπής. Το σήμα ακουστικής εκπομπής προέρχεται από το ίδιο το υλικό και 
όχι από εξωτερική πηγή με άμεση συνέπεια να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή 
εξωτερικού φορτίου δυνάμεων, ώστε να προκληθεί έναρξη ή επέκταση βλάβης. Άρα, είναι 
επιθυμητό να υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη και καλά χαρακτηρισμένη τεχνητή πηγή 
φαινομένων ακουστικής εκπομπής. Επομένως, στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται οι 
σημαντικότερες θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές προσομοιώσεις πηγών ακουστικής 
εκπομπής για τη λήψη πειραματικών μετρήσεων. 
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1.1 Μη Καταστροφικός Έλεγχος 

Με τον όρο Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) (Νon Destructive Testing - NDT) 
εννοούνται οι μέθοδοι οι οποίες ελέγχουν ένα αντικείμενο, ένα υλικό ή ένα σύστημα χωρίς 
να βλάπτεται η κατασκευαστική του αρτιότητα και η μελλοντική του χρησιμότητα. Εξ’ 
ορισμού, οι μη καταστροφικές τεχνικές επιθεωρούν τα υλικά και τις κατασκευές χωρίς να 
πραγματοποιείται διακοπή ή βλάβη της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών τους. Ο ΜΚΕ 
είναι ένας κλάδος της επιστήμης των υλικών που ασχολείται με την ποιότητα και την 
χρησιμότητα των υλικών και των κατασκευών. Οι μέθοδοι ΜΚΕ γίνονται ολοένα και 
περισσότερο ζωτικής σημασίας στην αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης, 
της σχεδίασης αλλά και της κατασκευής προϊόντων. 
 Μη καταστροφικές δοκιμές και έλεγχοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαστάσεων, 
τον χαρακτηρισμό καθώς και τη μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων υλικών όπως 
μέτρα ελαστικότητας, σκληρότητα κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιότητες του υλικού 
μπορούν να προσεγγιστούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Οι τεχνικές ΜΚΕ στη 
πλειοψηφία τους χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση μεταβολών μέσα στη δομή, μικρών 
αλλαγών στην επιφάνεια, παρουσία ρωγμών ή και άλλων φυσικών ασυνεχειών. Συνέπεια του 
μεγάλου εύρους εφαρμογών είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη διαφορετικών μεθόδων ΜΚΕ με 
σκοπό την κάλυψη των κατά περίσταση απαιτήσεων της κάθε εφαρμογής. Ο ΜΚΕ 
χρησιμοποιείται και κατά την κατασκευή προϊόντων για τους παρακάτω λόγους: 
• Εξασφάλιση ακεραιότητας προϊόντων και στη συνέχεια αξιοπιστίας. 
• Αποφυγή ατυχημάτων κατά την κατασκευή των προϊόντων. 
• Εξασφάλιση ικανοποίησης των πελατών και διατήρησης καλής φήμης του 
κατασκευαστή. 

• Καλύτερος σχεδιασμός προϊόντων. 
• Έλεγχος στις διαδικασίες κατασκευής. 
• Χαμηλότερο κόστος παραγωγής. 
• Διατήρηση ομοιόμορφου επίπεδου ποιότητας. 

 Η διεθνής κοινότητα του ΜΚΕ έχει υιοθέτησε ένα σύστημα το οποίο ταξινομεί τις 
μεθόδους ΜΚΕ σε έξι κατηγορίες [Miller_87, Mix_87, Mix_92, Hull_88, Bolis_75a, 
Bolis_75b, ASNT_86]:  

1. Οπτικής (Visual). 
2. Διείσδυσης (Penetrating). 
3. Ακτινοβολίας (Radiation). 
4. Μαγνητικής - Ηλεκτρικής (Magnetic - Electrical). 
5. Μηχανικής ταλάντωσης (Mechanical vibration). 
6. Θερμικής (Thermal), Χημικής - Ηλεκτροχημικής (Chemical - Electrochemical). 

 Από τις παραπάνω κατηγορίες, οι σημαντικότερες και οι πιο ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ΜΚΕ, τόσο για τα υλικά όσο και τις κατασκευές είναι οι 
ακόλουθες [Miller_87, Mix_87, Mix_92, Hull_88, Bolis_75a, Bolis_75b, ASNT_86]: 

1. Ακουστική εκπομπή (Acoustic emission). 
2. Ακουστό-υπέρηχοι (Acousto-ultrasonic). 
3. Διεισδυτικά υγρά (Liquid penetrant). 
4. Δινορεύματα (Eddy current). 
5. Θερμογραφία (Thermographic). 
6. Μαγνητικά σωματίδια (Magnetic particle). 
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7. Ολογραφία (Holography). 
8. Οπτικός έλεγχος (Visual inspection). 
9. Ραδιογραφία με ακτίνες X ή Γ (X/Γ-Ray radiography). 
10. Υπέρηχοι (Ultrasonic). 

 Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι, δεν υπάρχει μία και μοναδική 
μέθοδος που να λύνει όλα τα προβλήματα του ΜΚΕ και συνεπώς είναι άσκοπος ο 
χαρακτηρισμός μίας μεθόδου καλύτερης από κάποιας άλλης, ανεξαρτήτως εφαρμογής και 
κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται. Πολλές φορές απαιτείται συνδυασμός μεθόδων 
προκειμένου να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν οι διάφοροι τύποι βλάβης και αστοχίας. 
Στην συνέχεια της διατριβής δίνεται μια σύντομη περιγραφή της κάθε μεθόδου. 

1.1.1 Ακουστική Εκπομπή 

Η Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ) εφαρμόζεται σε υλικά που είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 
εσωτερικές και επιφανειακές ατέλειες χρησιμοποιώντας τα μεταβατικά τασικά κύματα που 
δημιουργούνται στο υλικό λόγω απότομης απελευθέρωσης ενέργειας. Στην επόμενη ενότητα 
πραγματοποιείται λεπτομερέστατη περιγραφή της μεθόδου ΑΕ [ASTM E 610-82, ASTM 
E 569-82, Liptai_72, Beattie_83, Pollock_88, Raj_92, Hutton_72, Spanner_74, 
Williams_80]. 

1.1.2 Ακουστό-Υπέρηχοι  

Η μέθοδος των ακουστό-υπερήχων έχει σκοπό να συνδυάσει μέρος των πλεονεκτημάτων 
των υπερήχων με αυτά της ΑΕ. Αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
τασικών κυμάτων στο υλικό, ενώ η καταγραφή και επεξεργασία αυτών γίνεται με αισθητήρες 
και μεθόδους ΑΕ. Συνεπώς, με δύο μόνο αισθητήρες είναι δυνατός ο έλεγχος ύπαρξης 
βλάβης στο υλικό, χωρίς όμως να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης αυτής. Η ύπαρξη 
βλάβης στο υλικό επιδρά συνήθως στα χαρακτηριστικά διάδοσης του κύματος [Vary_88, 
Vary_91]. 

1.1.3 Διεισδυτικά Υγρά 

Ο ΜΚΕ χρησιμοποιώντας διεισδυτικά υγρά χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση 
ατελειών τριχοειδών (capillary) διαστάσεων σε μη πορώδη υλικά (non-porous). Τα 
διεισδυτικά υγρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα περισσότερα μη πορώδη υλικά 
[Cartz_95, Rao_06].  

1.1.4 Δινορεύματα 

Η αρχή λειτουργίας των δινορευμάτων στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μαγνητικών πεδίων, 
μεταξύ του αισθητήρα πηνίου και της ηλεκτρικά αγώγιμης κατασκευής [Valleau_90, 
Cartz_95, Blitz_06].  

1.1.5 Θερμογραφία 

Η θερμογραφία βασίζεται στην τοπική μεταβολή της θερμικής αγωγιμότητας λόγω ύπαρξης 
βλάβης στο υπό εξέταση αντικείμενο. Έτσι, θερμαίνοντας τη μία επιφάνεια του αντικειμένου 
και μετρώντας την κατανομή θερμοκρασίας στην ίδια επιφάνεια είτε στην απέναντι 
επιφάνεια, βρίσκεται η ύπαρξη ατελειών. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών μέτρησης 
θερμοκρασίας, υπερευαίσθητων στην υπεριώδη ακτινοβολία, έχει αυξήσει κατά πολύ τις 
δυνατότητες της μεθόδου [Connolly_90]. 

1.1.6 Μαγνητικά Σωματίδια 

Η μέθοδος των μαγνητικών σωματιδίων είναι βασισμένη στις ιδιότητες μαγνητικού πεδίου 
και εφαρμόζεται μόνο για την ανίχνευση επιφανειακών ατελειών λόγω της μαγνήτισης των 
υλικών [Cartz_95, Blitz_06]. 
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1.1.7 Ολογραφία 

Με χρήση της ολογραφίας μπορούν να καταγραφούν πολύ μικρές μετατοπίσεις της τάξεως 
του ¼ του μήκους του κύματος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του Laser. Η ύπαρξη 
ατέλειας βρίσκεται, καθώς παρατηρούνται τοπικά μεγαλύτερες επιφανειακές μετατοπίσεις 
απ’ ότι σε αντίστοιχα στοιχεία χωρίς ατέλεια. Η μέθοδος απαιτεί προσεκτική ευθυγράμμιση 
της οπτικής διάταξης, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη σε μικροδονήσεις, ταλαντώσεις και 
γενικότερα σε εξωτερικές διεγέρσεις [Maddux_79]. 

1.1.8 Οπτικός Έλεγχος 

Ο οπτικός έλεγχος χρησιμοποιείται για την εξέταση των επιφανειακών ατελειών και μπορεί 
να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα υλικά και τις κατασκευές. Ο οπτικός έλεγχος 
πραγματοποιείται είτε με το γυμνό μάτι είτε με όργανα όπως μικροσκόπιο, ενδοσκόπιο κ.α 
[Harris_82].  

1.1.9 Ραδιογραφία με Ακτίνες X ή Γ 

Με τη μέθοδο της ραδιογραφίας χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μικρού 
μήκους κύματος, στη μορφή ακτίνων Χ ή Γ. Η μέθοδος βασίζεται στην διαφορετική 
απορρόφηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, λόγω των ιδιοτήτων και του πάχος του 
υλικού. Το ποσοστό απορρόφησης εξαρτάται κυρίως από το πάχος και την πυκνότητα του 
υπό έλεγχο αντικειμένου. Η ακτινοβολία που δεν απορροφάται καταγράφεται είτε σε ειδικό 
φιλμ, είτε από ειδικούς αισθητήρες δείχνοντας έτσι τις περιοχές ύπαρξης βλάβης. Με τη 
χρήση της ραδιογραφίας είναι δυνατόν να καταγραφούν μικρορωγμές εφόσον βρίσκονται 
παράλληλα στην εκπεμπόμενη δέσμη, ενώ ανάλογα με το ποσοστό απορρόφησης μπορούν 
να βρεθούν κενά υλικού [London_90, Cartz_95]. 

1.1.10 Υπέρηχοι 
Ο ΜΚΕ με υπερήχους βασίζεται στη μελέτη της διαταραχής του εκπεμπόμενου στο υλικό 
κύματος, λόγω της ύπαρξης ατελειών. Η διάδοση των υπερήχων στα στερεά σώματα 
επηρεάζεται τόσο από τις φυσικές ιδιότητες του μέσου διάδοσης όσο και από την ύπαρξη 
διεπιφανειών όπως τα εξωτερικά σύνορα του αντικειμένου αλλά και ατέλειες όπως ρωγμές, 
πόροι, διαστρωματικές αποκολλήσεις κ.λπ. Για το χαρακτηρισμό της βλάβης 
χρησιμοποιείται πρότυπο ανακλώμενο ή διαθλώμενο κύμα, από αντικείμενο χωρίς βλάβη ή 
από αντικείμενο με γνωστό τύπο βλάβης [Cartz_95, Krautkramer_77, Prassianakis_97, 
Szilard_82, Αναστασόπουλος_91]. 

1.2 Ακουστική Εκπομπή 

Με βάση τον ορισμό της Αμερικάνικης Ένωσης Δοκιμών και Υλικών (American Society for 
Testing and Materials - ASTM) [ASTM E 610-82], ως ΑΕ ορίζονται τα μεταβατικά τασικά 
κύματα, που δημιουργούνται στο υλικό λόγω απότομης απελευθέρωσης ενέργειας. Η πηγή 
αυτών των κυμάτων μπορεί να είναι μια τοπική μετατόπιση που συνοδεύει την πλαστική 
παραμόρφωση ή την έναρξη και διάδοση αστοχίας στο υλικό. Η ΑΕ είναι μια μέθοδος 
ΜΚΕ η οποία βασίζεται στη μετατροπή αυτών των ελαστικών κυμάτων σε ηλεκτρικά 
σήματα με τη χρήση κατάλληλων πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων που διεγείρονται σε 
συχνότητες υπερήχων. Στην επιφάνεια της υπ’ εξέταση κατασκευής τοποθετούνται 
αισθητήρες και στο σημείο επαφής τους με την κατασκευή τοποθετείται συνήθως κάποιο 
παχύρρευστο υγρό όπως γράσο. Το ηλεκτρικό σήμα κάθε αισθητήρα ενισχύεται, 
φιλτράρεται και υφίσταται επιπλέον επεξεργασία από ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  
 Οι βασικές απαιτήσεις κατά τον ΜΚΕ με τη μέθοδο της ΑΕ, είναι η απομόνωση του 
θορύβου, η αξιόπιστη αναγνώριση των σημάτων από πραγματικές αστοχίες του υλικού, ο 
προσδιορισμός της θέσης της αστοχίας και τέλος ο χαρακτηρισμός του τύπου και της 
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κρισιμότητας της βλάβης στο υλικό. Η επιτυχής αντιμετώπιση των παραπάνω απαιτήσεων 
εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και από τις μεθόδους επεξεργασίας των 
αποτελεσμάτων. 
 Ο ΜΚΕ με ΑΕ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επιθεώρηση υλικών, τη μελέτη 
μηχανισμών πλαστικής παραμόρφωσης, θραύσης και διάβρωσης. Παρέχει άμεσες 
πληροφορίες σχετικές με την απόκριση και τη συμπεριφορά ενός υλικού υπό τάση, που 
σχετίζονται με την αντοχή του, την συσσώρευση βλάβης και την έναρξη αστοχίας του. Η 
ΑΕ βρίσκει εφαρμογή και στην παρακολούθηση χημικών αντιδράσεων όπως διαδικασία 
διάβρωσης, μετασχηματισμοί φάσης κ.α. Μερικές από τις πιο δημοφιλέστερες εφαρμογές 
ελέγχου με την χρήση της ΑΕ είναι: 
• Έλεγχοι πιεστικών δοχείων, σφαιρικών ή κυλινδρικών δεξαμενών. 
• Έλεγχος πυθμένα δεξαμενών. 
• Αξιολόγηση γήρανσης αεροσκαφών. 
• Δοκιμές σε βυτιοφόρα βαγόνια και κυλινδρικά δοχεία αερίου. 
• Έλεγχοι διαρροών σε υπέργειες και υπόγειες σωληνώσεις, σε σωλήνες αερίου ή ατμού 
υψηλής πίεσης. 

• Δοκιμές μερικής αποφόρτισης μετασχηματιστών. 
• Έλεγχοι προηγμένων, κεραμικών και συνθέτων υλικών. 
• Εντοπισμός διάβρωσης. 
• Ποιοτικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. 

 Ιδιαίτερα για τον έλεγχο πιεστικών δοχείων και δεξαμενών, έχουν εκδοθεί πολυάριθμα 
πρότυπα και κανονισμοί για την εφαρμογή της ΑΕ σε μια πλειάδα πιεστικών δοχείων που 
κυμαίνονται από μικρού όγκου κυλινδρικά δοχεία αερίου, βυτιοφόρα οχήματα και βαγόνια 
αερίου μέχρι ογκώδη δοχεία αποθήκευσης καθώς και δεξαμενές διαφόρων μεγεθών. Κατά 
την διάρκεια του ελέγχου γίνεται διάγνωση των “ενεργών ελαττωμάτων”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται μέσω των ακουστικών σημάτων που εκπέμπουν λόγω επιβολής φορτίου. 
Συνεπώς, δεν χάνεται χρόνος και μειώνεται ο χρόνος επιθεώρησης για τον εντοπισμό 
ατελειών που δεν απειλούν τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής. 
 Η ΑΕ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον έλεγχο μεγάλων κατασκευών π.χ. τα 
πιεστικά δοχεία. Για παράδειγμα, για την πλήρη κάλυψη και έλεγχο όλου του όγκου 
σφαιρικού πιεστικού δοχείου 16 μέτρων, απαιτούνται περίπου 30-40 αισθητήρες στην 
επιφάνεια του δοχείου χωρίς να απαιτείται σάρωση της επιφάνειας. Έτσι, το κόστος δοκιμής 
είναι σημαντικά μικρότερο έναντι των συμβατικών ΜΚΕ (για επιθεώρηση και σάρωση 
επιφάνειας). Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης, καθορίζεται η περιοχή με έντονη 
δραστηριότητα ΑΕ και, αν αυτό απαιτείται, ακολουθεί λεπτομερής τοπικός έλεγχος με 
άλλες μεθόδους ΜΚΕ.  
 Σε κατασκευές που έχουν επικαλυφθεί με μονωτικό υλικό δεν απαιτείται αφαίρεση της 
μόνωσης για τη διενέργεια του ελέγχου παρά μόνο στα σημεία τοποθέτησης των 
αισθητήρων. Συνεπώς, το κέρδος σε χρόνο και κόστος είναι πολύ μεγάλο, όπως στην 
περίπτωση ελέγχου διάβρωσης κάτω από προστατευτικό υλικό ή μόνωση. 
 Σε ειδικές περιπτώσεις διεργασιών υψηλής θερμοκρασίας, δεν απαιτείται διακοπή της 
λειτουργίας για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, αλλά χρησιμοποιούνται κυματοδηγοί 
(waveguides) μικρής επιφάνειας που εφάπτονται στη θερμή επιφάνεια, ενώ στην άλλη 
πλευρά τους τοποθετείται ο αισθητήρας ΑΕ.  
 Ο έλεγχος με ΑΕ διαρκεί μερικές ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα λιγότερο. 
Δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιμη τεχνική που να επιτρέπει επιθεώρηση του 100% του όγκου 
της κατασκευής, για κρίσιμες δομικά ατέλειες, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η χρήση 
μεθόδων ΑΕ μειώνει δραστικά το κόστος προγραμματισμένης συντήρησης, ενώ παράλληλα, 
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παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη δομική ακεραιότητα της εγκατάστασης. Η μέθοδος 
ΑΕ μπορεί να καταγράφει ελαττώματα/ατέλειες σε πραγματικό χρόνο δηλαδή παρέχει τη 
δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (real-time monitoring), οπότε ελαχιστοποιείται 
ο χρόνος καθήλωσης για επιθεώρηση. 
 Η ΑΕ είναι μια από τις πιο ευαίσθητες μεθόδους ΜΚΕ, για την καταγραφή αστοχιών 
σε μικροσκοπικό επίπεδο. Λόγω της αυξημένης όμως ευαισθησίας, είναι πιθανόν να 
καταγραφούν και σήματα που δεν ανταποκρίνονται στην αστοχία του υλικού, όπως 
εξωτερικοί μηχανικοί θόρυβοι, ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις, αλλά και σήματα λόγω 
τριβής μεταξύ των επιφανειών των ήδη ευρισκόμενων στο υλικό ατελειών. Τα δεδομένα 
ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται μόνιμα σε υπολογιστή, επιτρέποντας επανεπεξεργασία, 
ανάλυση και ενδεχομένως σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις. 
 Η μέθοδος ΑΕ διαφοροποιείται από τις άλλες μεθόδους ΜΚΕ στο ότι το σήμα 
προέρχεται από το ίδιο το υλικό και όχι από εξωτερική πηγή με άμεση συνέπεια να είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρμογή φορτίου, ώστε να προκληθεί έναρξη ή επέκταση 
βλάβης. Συνεπώς, η ΑΕ καταγράφει μεταβατικά μη αντιστρεπτά φαινόμενα, σε πραγματικό 
χρόνο και δεν είναι άμεσα επαναλήψιμη στο ίδιο δοκίμιο-κατασκευαστικό στοιχείο, σε 
αντίθεση με τις άλλες μεθόδους ΜΚΕ. Η μέθοδος της ΑΕ πλεονεκτεί έναντι των άλλων 
συμβατικών μεθόδων ΜΚΕ για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: 
• Έγκαιρη και ταχεία διάγνωση ατελειών. 
• Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. 
• Μείωση κόστους. 
• Εντοπισμός περιοχής βλάβης. 
• Μείωση του χρόνου ελέγχου, καθώς δεν απαιτείται σάρωση της επιφάνειας, ούτε 
πολλαπλές δοκιμές από διαφορετικές θέσεις ελέγχου. 

• Ελάχιστη καταστροφή εξωτερικής μόνωσης. 
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και βάσεων δεδομένων: 
οι σύγχρονες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταστήσει δυνατή τη συσσώρευση 
εμπειρίας πολλαπλών δοκιμών σε έμπειρα συστήματα για την καλύτερη αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των δοκιμών. 

1.3 Σήματα Ακουστικής Εκπομπής 

Η ΑΕ ως μέθοδος ΜΚΕ, βασίζεται στη μετατροπή των τασικών κυμάτων σε ηλεκτρικά 
σήματα με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων. Διακρίνονται δύο τύποι ΑΕ και συνεπώς 
αντίστοιχων μορφών ηλεκτρικών σημάτων [ASTM E 610-82]: 

1. Συνεχής ΑΕ (continuous emission), όπου το σήμα παρουσιάζει σχεδόν σταθερά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του (σχήμα 1.1.α). 

2. Εκρηκτικού ΑΕ (burst emission), όπου είναι εφικτός ο σαφής διαχωρισμός της 
φάσης ανύψωσης και πτώσης του πλάτους του (σχήμα 1.1.β). 
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Σχήμα 1.1.α, β. Κυματομορφές συνεχούς και εκρηκτικού τύπου εκπομπής. 
 
 Σήματα συνεχούς τύπου εμφανίζονται κυρίως σε διαρροές και κατά τη πλαστική 
παραμόρφωση μεταλλικών υλικών, ενώ ρωγμές, σπασίματα κ.α προκαλούν ΑΕ εκρηκτικού 
τύπου. Επιπλέον, τα σήματα ΑΕ μπορούν να παραχθούν από διαφορετικές πηγές όπως 
στοιχεία τριβής, ταλαντώσεις δομών κ.α. Μια εκτεταμένη αναφορά για τις πηγές ΑΕ σε 
διαφορετικά υλικά παρουσιάζονται στις εργασίες [Miller_87, Spanner_74]. 

1.4 Αναγκαιότητα Προσομοίωσης Πηγών Ακουστικής Εκπομπής 

Ο έλεγχος κατασκευών με την χρήση του φαινόμενου της ΑΕ, αντίθετα από τον έλεγχο με 
υπερήχους, στηρίζεται σε μια φυσική διαδικασία π.χ αστοχία υλικού η οποία παράγει 
κύματα τα οποία διαδίδονται στη δομή της κατασκευής. Τα χαρακτηριστικά μιας 
πραγματικής πηγής όπως η θέση της και οι μηχανισμοί με τους οποίους η ενέργεια 
παράγεται δεν είναι “γενικά” γνωστά. Είναι επιθυμητό όμως να υπάρχει μια 
επαναλαμβανόμενη και καλά χαρακτηρισμένη πηγή ΑΕ, προκειμένου να εξεταστούν τα 
φαινόμενα διάδοσης των σημάτων ΑΕ στο υλικό. Είναι επίσης επιθυμητό, να προβλέπεται ή 
να μετριέται η ευαισθησία της πηγής. Επομένως, για την μελέτη φαινομένων ΑΕ απαιτείται 
κατασκευή μηχανισμού που να παράγει σήματα τα οποία να προσομοιώνουν τον φυσικό 
μηχανισμό της ΑΕ. Η προσομοιωμένη πηγή πρέπει να έχει παρόμοιο εύρος ζώνης 
συχνοτήτων με αυτό των πραγματικών πηγών ΑΕ και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
εύκολα επαναλαμβανόμενη.  

1.5 Θεωρητική Προσομοίωση Πηγών Ακουστικής Εκπομπής 

Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να μοντελοποιηθεί η κυματομορφή 
που παράγεται από μια πηγή ΑΕ [Attellis_92α, Attellis_92β, Pirez_97, Mitrakovic_85, 
Barnett_95, Ziola_91, Medick_61]. 
 Σύμφωνα με τον Gorman [Gorman_91a], η διάδοση σημάτων ΑΕ σε πλάκες πάχους 
μικρότερες από 2.5mm και σε συχνότητες μικρότερες από 1MHz μπορεί να περιγραφεί 
χρησιμοποιώντας την κλασσική θεωρία διάδοσης κυμάτων σε πλάκες. Η κλασσική θεωρία 
διάδοσης κυμάτων σε πλάκες αναφέρει ότι η διάδοση πραγματοποιείται τουλάχιστον με δύο 
τρόπους: α) Εκτατικό (extensional ή symmetric mode) και β) Καμπτικό (flexural ή 
antisymmetric mode) [Graff_75].  
 Η ταχύτητα διάδοσης για τον εκτατικό τρόπο ταλάντωσης, για ισότροπα υλικά 
σύμφωνα με τον [Ziola_91], δίνεται από την σχέση: 
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όπου Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας, p είναι η πυκνότητα, ν: ο λόγος Poisson, h: το πάχος 
του υλικού και τέλος ω είναι η κυκλική συχνότητα. 
 Η ταχύτητα διάδοσης με τον εκτατικό τρόπο διάδοσης σύμφωνα με την σχέση (1.1) 
δεν είναι διασκορπιστική (non-dispersive), αυτό εκμεταλλεύεται ο Gorman [Gorman_91b] 
για να βελτιώσει την τεχνική εύρεσης της θέσης πηγής ΑΕ.  
 Πειράματα σε πλάκες από αλουμίνιο και γραφίτη έδειξαν ότι τα εκτατικά κύματα 
περιέχουν υψηλότερες συχνότητες από τις συχνότητες των καμπτικών κυμάτων 
[Gorman_91a, Gorman_91b]. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ευρέως φάσματος, οι δύο 
τρόποι διάδοσης-δόνησης μπορούν να διαχωριστούν και ο χαμηλής συχνότητας καμπτικός 
τρόπος διάδοσης να φιλτραριστεί και να απομακρυνθεί από υψιπερατά φίλτρα. Για να 
πραγματοποιηθεί καταγραφή του εκτατικού σήματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν ενισχυτές 
υψηλού κέρδους και οι παράμετροι συστημάτων αποθήκευσης σημάτων ΑΕ να ρυθμιστούν 
έτσι ώστε να πραγματοποιείται καταγραφή στην πρώτη θετική υπέρβαση του σήματος 
εξαιτίας της άφιξης των εκτατικών κυμάτων. Ενώ αυτή η μέθοδος διαχωρισμού σημάτων 
λειτουργεί καλά για μικρά κατασκευές, δεν θα ήταν αποτελεσματική εάν το εκτατικό σήμα 
ήταν ισχυρά εξασθενημένο. Αυτό συμβαίνει σε μεγαλύτερες κατασκευές, ειδικά όταν αυτές 
που είναι φτιαγμένες από διαφορετικά κομμάτια. Εξαιτίας αυτής της εξασθένησης, μόνο οι 
χαμηλές συχνότητες που περιέχονται στο καμπτικό τρόπο διάδοσης μπορούν να διαδοθούν 
σε μεγάλη απόσταση.  
 Σύμφωνα με τον Medick [Medick_61], η μετατόπιση κύματος ΑΕ δίνεται από την 
σχέση: 
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 Σύμφωνα με την εργασία [Ziola_91], αν το όρισμα του ημιτόνου είναι μεγάλο, το 
)(zSi  μπορεί να προσεγγιστεί από την απλουστευμένη σχέση: 
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 Με πράξεις και αντικαταστάσεις  προκύπτει ότι η μετατόπιση δίνεται από την σχέση: 
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 Η τελική μορφή του σήματος που καταγράφουν θεωρητικά οι αισθητήρες και 
αναφέρεται στη μετατόπιση που προκαλεί ο καμπτικός  τρόπος μετάδοσης του ακουστικού 
σήματος είναι: 
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 Στο σχήμα 1.2 απεικονίζεται η έξοδος ενός αισθητήρα από τη θραύση μύτης μολυβιού 
σε πλάκα αλουμινίου σύμφωνα με τα πειράματα που πραγματοποίησε ο Ziola [Ziola_90]. 
 

 
Σχήμα 1.2. Ακουστικό σήμα σε αισθητήρα πειραμάτων Ziola [Ziola_90]. 
 
 Στο παραπάνω σχήμα ο καμπτικός τρόπος διάδοσης ξεκινά από τα 100μs. Εξαιτίας 
του προσανατολισμού της πηγής, ο εκτατικός διεγείρεται λιγότερο από τον καμπτικό και για 
αυτό είναι πολύ μικρότερος. Ο καμπτικός τρόπος διάδοσης παρουσιάζει την απόκριση που 
ορίζεται από την εξίσωση (1.2), σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα αυξάνει ανάλογα με την 
τετραγωνική ρίζα της κυκλικής συχνότητας. Έτσι οι υψηλές συχνότητες διαδίδονται 
γρηγορότερα και συγκεντρώνονται στο μέτωπο του κύματος. 

1.6 Πειραματική Προσομοίωση Πηγών Ακουστικής Εκπομπής 

Πολλές πειραματικές προσομοιώσεις πηγών ΑΕ έχουν προταθεί και συζητηθεί. Στην 
βιβλιογραφία μια πολύ λεπτομερής έκθεση σχετικά με τις προσομοιωμένες πηγές ΑΕ έχει 
δοθεί από τους Breckenridge και Evans [Breckenridge_84, Evans_97]. Με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό μπορεί να επιτευχθεί μια αξιοπρόσεκτη επανάληψη των χαρακτηριστικών των 
πηγών που προκαλούν ρωγμοειδείς αστοχίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία οι 
πηγές σπασίματος, κρούσης και πιεζοηλεκτρικών στοιχείων οι οποίες αποτελούν τις πιο 
χρησιμοποιούμενες πηγές προσομοίωσης πηγών ΑΕ για πειραματικές μετρήσεις.  

1.6.1 Πηγές Σπασίματος 

Οι πηγές ρωγμοειδών αστοχιών έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές ως 
επαναλαμβανόμενες προσομοιώσεις πηγών AE. Οι πηγές δημιουργίας γεγονότων ρωγμής 
που χρησιμοποιούνται ευρύτερα είναι κυρίως δύο: το Σπάσιμο Μύτης Μολυβιού (ΣΜΜ) 
και το σπάσιμο τριχοειδούς γυαλιού.  

1.6.1.1 Σπάσιμο Μύτης Μολυβιού 

Το ΣΜΜ (με συνήθη διάμετρο μύτης 0.5mm) στην επιφάνεια μιας κατασκευής παράγει 
ξαφνική απελευθέρωση δύναμης με έναν μέσο χρόνο ανύψωσης που ανέρχεται σε 2.5μsec 
[Breckenridge_84]. Το ΣΜΜ ως προσομοίωση πηγής ΑΕ προτάθηκε αρχικά από τον 

Χρόνος (μs) 
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Nielsen [Νielsen_80]. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η θέση και το μέγεθος της μύτης του 
μολυβιού. 
 

 
Σχήμα 1.3. Θέση και μέγεθος της μύτης μολυβιού. 
 
 Η περιοχή επαφής της μύτης του μολυβιού είναι πολύ μικρή οπότε μπορεί να θεωρηθεί 
ως μια σημειακή πηγή. Το σήμα που δίνει το ΣΜΜ (0.5mm, 2H) σε απόσταση 100mm 
από τον αισθητήρα δίνεται στο σχήμα 1.4. Η μέθοδος ΣΜΜ είναι απλή σε υλοποίηση και 
με κάποια πρακτική εξάσκηση μπορεί να λαμβάνεται σήμα της τάξεως ±10% του μέγιστου 
πλάτους. 
 

 
Σχήμα 1.4. Σήμα σπασίματος μύτης μολυβιού (0.5mm, 2H) απόστασης 100mm από τον 

αισθητήρα. 
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1.6.1.2 Σπάσιμο ενός Τριχοειδούς Γυαλιού  

Η δεύτερη πιο χρησιμοποιημένη πηγή σπασίματος είναι το σπάσιμο τριχοειδούς γυαλιού 
[Breckenridge_82, Michaels_81, Kim_93]. Τo τριχοειδές γυαλί τοποθετείται με τον άξονά 
του παράλληλο στην επιφάνεια της κατασκευής. Στο τριχοειδές αγγείο ασκείται από μια 
δύναμη μέχρι να σπάσει. Ο χρόνος ανύψωσης της δύναμης ανέρχεται όπως και στο ΣΜΜ 
σε 2.5 μsec [Breckenridge_82]. Τα πλεονεκτήματα σπασίματος τριχοειδούς γυαλιού έναντι 
των ΣΜΜ είναι το αυξανόμενο εύρος φάσματος που δημιουργείται σε σύντομο χρόνο 
ανύψωσης και η καλύτερη επαναληψιμότητα. Εντούτοις, τα σπασίματα τριχοειδούς γυαλιού 
είναι πολύ πιο περίπλοκα και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ΣΜΜ για να 
επαναληφθούν. 

1.6.2 Πηγές Κρούσης  

Η κρούση μικρών κομματιών σε μια επιφάνεια παράγει σύντομες κρουστικές (impulsive) 
δυνάμεις μικρού πλάτους. Οι σημαντικότερες πηγές κρούσης είναι ρίχνοντας μια μεταλλική 
σφαίρα πάνω στην επιφάνεια ή χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σφυρί. 

1.6.2.1 Πηγή Σφαίρας Κρούσης 

Μια απλή μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί για να παράγει επαναλαμβανόμενες πηγές 
κρούσης είναι η ρίψη μιας μεταλλικής σφαίρας γνωστής ακτίνας και μάζας από έναν σταθερό 
ύψος επάνω στην επιφάνεια του υλικού. Με γνώστες τις ιδιότητες του υλικού και της 
ταχύτητας κρούσης, η διάρκεια κρούσης και το περιεχόμενο των συχνοτήτων της πηγής 
μπορεί να εκτιμηθεί [Webster_87]. Στο σχήμα 1.5 φαίνεται το σήμα ενός αισθητήρα ο 
οποίος έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 100mm από το σημείο κρούσης μιας σφαίρα χάλυβα 
διαμέτρου 2mm και μάζας 30mg η οποία έπεσε από σταθερό ύψος επάνω στην επιφάνεια 
του υλικού. 
 

 
Σχήμα 1.5. Σήμα κρούσης σφαίρας χάλυβα (διαμέτρου 2mm και μάζας 30mg) απόστασης 100mm 

από τον αισθητήρα. 
 

1.6.2.2 Πηγή Μικροϋπολογιστή-Σφυριού 

Η τεχνική του μικροϋπολογιστή-σφυριού έχει προταθεί από τους Chetwynd και Sachse 
[Chetwynd_91] οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρικά καθοδηγούμενο ενεργοποιητή 
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που μπορεί να παραγάγει μια επαναλαμβανόμενη κρούση. Ο μικροϋπολογιστής-σφυρί 
περιγράφεται αναλυτικότατα στην διατριβή του Evans [Evans_97]. 
 

 
Σχήμα 1.6. Σήμα με την χρήση μικροϋπολογιστή-σφυριού. 
 

1.6.3 Πιεζοηλεκτρικές Πηγές 

Το βασικότερο πλεονέκτημα μιας Πιεζοηλεκτρικής Γεννήτριας Παλμών (ΠΓΠ) ως 
προσομοιωτής πηγής AE είναι η ευελιξία της μορφής και του εύρους των παλμών. Επιπλέον, 
το παραγόμενο σήμα της ΠΓΠ είναι πολύ σταθερό αφού στην παραγωγή του σήματος δεν 
υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως γίνεται στους προηγούμενους τρόπους 
προσομοίωσης πηγών ΑΕ. 

1.7 Επιλογή Πειραματικής Προσομοιωμένης Πηγής Ακουστικής 
Εκπομπής 

Οι πηγές σπασίματος είναι πολύ καλές προσομοιώσεις πηγών AE. Η μέθοδος σπασίματος 
τριχοειδούς γυαλιού είναι περίπλοκη και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα αντίθετα το 
ΣΜΜ είναι εύκολο να υλοποιηθεί χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Το 
σημαντικότερο μειονέκτημα που αντιμετωπίζεται κατά την χρησιμοποίηση των πηγών 
σπασίματος είναι ότι για την παραγωγή σημάτων με επαναληψιμότητα απαιτείται μεγάλη 
πρακτική εξάσκηση. 
 Ένας μικροϋπολογιστής-σφυρί έχει εξεταστεί ως προσομοιωμένη πηγή AE και έχει 
αποδειχθεί ότι το σήμα που παράγει είναι επαναλαμβανόμενο [Chetwynd_91]. Ωστόσο δεν 
ενδείκνυται για πειράματα σε μικρές κατασκευές λόγω του μεγάλου μέγεθος του. 
 Τόσο το εύρος συχνοτήτων όσο και το εύρος του πλάτους του σήματος που παράγεται 
από μια ΠΓΠ μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την ηλεκτρική διέγερση, οπότε καθιστά την 
ΠΓΠ εξαιρετικά ευπροσάρμοστη. Επιπλέον, η ΠΓΠ είναι γρήγορη και εύχρηστη, 
παράγοντας σήματα με μικρή διασπορά. 
 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα καθώς επίσης και τους σκοπούς της 
διατριβής, αποφασίστηκε ότι οι πιο κατάλληλες πηγές προσομοίωσης ΑΕ είναι το ΣΜΜ και 
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η ΠΓΠ. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι οι προσομοιωμένες πηγές ΑΕ 
αναφέρονται συνήθως στο φαινόμενο της δημιουργίας γεγονότων ρωγμοειδών αστοχιών. 
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Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτεται η βασική δομή συστημάτων αναγνώρισης προτύπων. 
Περιγράφονται συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο μη 
καταστροφικό έλεγχο. Δίνεται αναλυτική περιγραφή των αναπτυχθέντων συστημάτων σε 
θεωρητική βάση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και αιτιολόγηση των 
συστημάτων που υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 
Περιγράφονται επίσης μερικές τεχνικές βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της διατριβής. 
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2.1 Αναγνώριση Προτύπων 

Ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των έμβιων οργανισμών είναι οι λειτουργίες 
αναγνώρισης (recognition). Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους ανθρώπους, καθημερινά καλούνται 
να αναγνωρίσουν ήχους, φωνές, πρόσωπα, αντικείμενα ακόμα και καταστάσεις, λογικούς 
συνειρμούς και λύσεις γνωστών προβλημάτων. Εμβαθύνοντας σ’ αυτήν την καθημερινή και 
συνήθως ασυναίσθητη ανθρώπινη λειτουργία, γίνεται σαφές ότι η διαδικασία αναγνώρισης 
βασίζεται στην ανάκτηση πληροφοριών μέσω των αισθητηρίων οργάνων, αρχική 
επεξεργασία της “πληροφορίας” και συγκρισή της με προϋπάρχουσες πληροφορίες 
αποθηκευμένες στη μνήμη. 
 Γενικά, η αναγνώριση ή ταξινόμηση (classification) αντικειμένου (pattern) μπορεί να 
περιγραφεί ως η διαδικασία εκείνη με την οποία σήματα του περιβάλλοντος χώρου που 
αντιστοιχούν σε ένα αντικείμενο ή παράγονται από ένα φαινόμενο, ταξινομούνται σε μία από 
ένα πεπερασμένο σύνολο κατηγοριών (classes) [Δερματάς_01α, Δερματάς_01β]. 
 Οι κατηγορίες αυτές σηματοδοτούν ομάδες αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά ή 
ιδιότητες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των ομάδων είναι η ύπαρξη κάποιων 
ιδιοτήτων που περιγράφουν με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια όλα τα αντικείμενα που 
ανήκουν σε αυτές. Οι ομάδες αυτές στην ταξινόμηση προτύπων ονομάζονται κατηγορίες 
αντικειμένων.  
 Ανεξάρτητα από το είδος του προβλήματος και τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η 
διαδικασία αναγνώρισης προτύπων μπορεί να περιγραφεί από τέσσερα στάδια (σχήμα 2.1): 

1. Μέτρηση, καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων (data acquisition). 
2. Αρχική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων (pre-processing and data analysis). 
3. Εκπαίδευση του συστήματος ταξινόμησης (training). 
4. Ταξινόμηση και αναγνώριση (classification and recognition). 

 

 
Σχήμα 2.1. Βασικές συνιστώσες διάταξης συστήματος αναγνώρισης προτύπων. 
 
 Κατά το πρώτο στάδιο, οι φυσικοχημικές μεταβλητές που περιγράφουν το πρόβλημα, 
μετατρέπονται σε μια σειρά αναλογικών σημάτων με τη βοήθεια αισθητήρων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ηλεκτρικά αναλογικά σήματα των 
μικροφώνων και τα σήματα επιταχυνσιομέτρων ή αισθητήρων πιεζοκρυστάλλων. Τα 
αναλογικά σήματα οδηγούνται στη μονάδα καταγραφής όπου γίνεται ψηφιοποίηση των 
σημάτων. Κατά το δεύτερο στάδιο, τα ψηφιακά σήματα επεξεργάζονται και αναλύονται με 
τις κατάλληλες κατά περίπτωση τεχνικές. Ακολουθεί συμπίεση της “πληροφορίας” και 
αποθήκευση των χαρακτηριστικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για την παραπέρα 
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αναγνώριση. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία ολόκληρης 
της διαδικασίας. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιείται εκπαίδευση του δικτύου. Στο τελευταίο 
στάδιο γίνεται η κυρίως διαδικασία της ταξινόμησης και αναγνώρισης. Οι τεχνικές ΜΚΕ 
χρησιμοποιούν ευρύτερα μεθόδους αναγνώρισης προτύπων από τις οποίες οι 
σημαντικότερες περιγράφονται  παρακάτω. 

2.2 Διαδικασία Ταξινόμησης 

Μετά από το στάδιο της εξαγωγής παραμέτρων πρέπει να επιλεγεί ένας κατάλληλος 
ταξινομητής ο οποίος θα είναι σε θέση να ταξινομεί με ακρίβεια τα αντικείμενα σε ένα 
σύνολο κατηγοριών. Για το σκοπό αυτό, τα αντικείμενα περιγράφονται με ορισμένα 
χαρακτηριστικά, κυρίως αριθμητικές τιμές βάσει των οποίων γίνεται η ταξινόμηση. Ο 
ταξινομητής δέχεται στην είσοδο του το παραμετρικό διάνυσμα του προτύπου και δίνει 
στην έξοδό του, την κατηγορία στην οποία το πρότυπο ταξινομείται.  
 Πρέπει να επισημανθεί ότι για κάθε πραγματικό πρόβλημα αναγνώρισης προτύπων 
(κατηγοριοποίηση) δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα αλάνθαστο σύστημα ταξινόμησης 
και ως εκ τούτου υπάρχει σχεδόν πάντα ένα ποσοστό από λανθασμένες κατηγοριοποιήσεις. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβαίνει για διαφορετικούς λόγους [Sa_01]: 
• Τα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλα. 
• Τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να εκπαιδευτεί και να κατασκευαστεί ο 
ταξινομητής δεν είναι αντιπροσωπευτικά. 

• Ο ταξινομητής δεν είναι επαρκής για να διαχωρίσει τις διαφορετικές κατηγορίες. 
• Υπάρχει ενδογενής επικάλυψη μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών. 

 Συνεπώς, αυτό το οποίο αναζητείται είναι ένας ταξινομητής ο οποίος να μπορεί να 
πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου της 
παρούσας διατριβής αξιολογήθηκαν διαφορετικοί ταξινομητές που έδωσαν ποικίλα ποσοστά 
επιτυχούς ταξινόμησης. 

2.3 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα πολύπλοκο, μη γραμμικό και με παράλληλη δομή 
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Οι ερευνητές προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
απλοποιημένα μαθηματικά μοντέλα των μηχανισμών λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου 
δημιουργώντας τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) (Artificial Neural Networks). 
Επομένως, ΤΝΔ ονομάζονται τα μη γραμμικά συστήματα που αποτελούν προσομοιώσεις 
της φυσιολογίας των νευρικών κυττάρων των έμβιων όντων, περιέχουν διασυνδεδεμένες μη 
γραμμικές υπολογιστικές μονάδες και χρησιμεύουν σαν συστήματα ταξινόμησης προτύπων. 
 Τα ΤΝΔ μιμούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φυσικών νευρωνικών δικτύων 
[Bishop_96, Haykin_99], τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής: 
• Η μη γραμμικότητα: Το βασικότερο γνώρισμα των φυσικών νευρωνικών δικτύων είναι 
ότι η έξοδος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν γραμμικό 
συνδυασμό των εισόδων του. 

• Η εκπαίδευση από παραδείγματα: Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν την ικανότητα να 
εκπαιδεύονται από παραδείγματα αντλώντας γνώση και τροποποιώντας τα στοιχεία 
μνήμης του δικτύου. Προηγούμενες ενεργοποιήσεις του δικτύου μεταβάλλουν την 
συμπεριφορά του έτσι ώστε όταν ενεργοποιηθεί από ίδια ή παρόμοια σήματα εισόδου 
να δίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την επιθυμητή έξοδο. 

• Η προσαρμογή: Τα φυσικά νευρωνικά δίκτυα έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν τα 
δεδομένα εξόδου τους και να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους όταν μεγάλης 
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κλίμακας αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην είσοδο τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
προσαρμογής αποτελεί η μεταβολή της συμπεριφοράς του δικτύου των νευρικών 
κυττάρων που βρίσκονται πάνω στο οπτικό νεύρο. Με αλλαγή του φωτισμού του 
περιβάλλοντος χώρου, τα νευρικά κύτταρα αλλάζουν την απόκριση τους έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται η διακριτική τους ικανότητα. 

• Η αντοχή σε διακοπές συνδέσεων και λειτουργιών νευρώνων: Η συμπεριφορά του 
δικτύου δεν διαταράσσεται σημαντικά από τυχόν διακοπή συνδέσεων ή και αφαίρεση 
νευρώνων. Η ιδιότητα αυτή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των 
νευρικών κυττάρων διότι είναι γνωστό ότι διακοπή της λειτουργίας μικρών τμημάτων 
του εγκεφάλου επηρεάζει συνήθως σε πολύ μικρό βαθμό τις υπόλοιπες εγκεφαλικές 
λειτουργίες. 

• Η ομοιότητα λειτουργίας των νευρώνων: Οι νευρώνες εκτελούν τις ίδιες βασικές 
λειτουργίες, διότι τα νευρικά κύτταρα του ίδιου τύπου έχουν την ίδια φυσιολογία. 

• Η παράλληλη επεξεργασία δεδομένων: Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
συνδεσμολογίας των νευρικών κυττάρων, το τεράστιο πλήθος των πληροφοριών που 
επεξεργάζονται και την σχετικά μεγάλη καθυστέρηση απόκρισης του φυσικού κυττάρου 
(έχει υπολογιστεί ένας μέσος χρόνος απόκρισης της τάξης του 1msec, ενώ η απόκριση 
ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος ανέρχεται σε 1nsec), γίνεται φανερό ότι το φυσικό 
νευρωνικό δίκτυο επεξεργάζεται τα δεδομένα παράλληλα για να είναι σε θέση να 
επιτύχει απόκριση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και να επεξεργάζεται ταυτόχρονα έναν 
πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών. 

 Πρέπει να τονιστεί ότι οι νευρώνες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός ΤΝΔ 
είναι απλοποιημένες προσομοιώσεις των δικτύων που συναντάμε στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Άλλωστε πολλές από τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν είναι με σαφήνεια 
προσδιορισμένες. Σε ορισμένα ΤΝΔ ο κατασκευαστής δίνει κάποιες ιδιότητες οι οποίες δεν 
βρίσκονται στα πραγματικά νευρωνικά κύτταρα. Έχει αποδειχθεί ότι και οι πιο απλές 
προσομοιώσεις των νευρικών κυττάρων δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πολλές 
εφαρμογές όπως η ταξινόμηση προτύπων.  
 Ένα ΤΝΔ αποτελείται από τεχνητούς νευρώνες που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους 
και οργανωμένοι σε επάλληλα στρώματα (επίπεδα). Συνήθως υπάρχει ένα επίπεδο εισόδου 
όπου εισάγεται το διάνυσμα εκπαίδευσης ή το διάνυσμα ελέγχου, ένα ή περισσότερα κρυφά 
επίπεδα όπου γίνεται η μη γραμμική επεξεργασία της “πληροφορίας” και τέλος, ένα επίπεδο 
εξόδου που μεταφέρει τα αποτελέσματα στον έξω κόσμο. Ο αριθμός των τεχνητών 
νευρώνων σε ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να κυμαίνεται από μερικές μονάδες έως μερικές 
χιλιάδες. 
 Συνήθως όλοι οι τεχνητοί νευρώνες ενός δικτύου υλοποιούν την ίδια συνάρτηση 
μεταφοράς, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Η σύνδεση των τεχνητών νευρώνων υλοποιείται 
με “βάρη” που σταθμίζουν την έξοδο κάθε τεχνητού νευρώνα. Η συνδεσμολογία του 
δικτύου καθώς και η συνάρτηση μεταφοράς κάθε νευρώνα μπορεί να ποικίλει. Ο αλγόριθμος 
εκπαίδευσης τροποποιεί τις τιμές των βαρών, έτσι ώστε το ΤΝΔ να υλοποιήσει την 
επιθυμητή απεικόνιση των διανυσμάτων εισόδου στα διανύσματα εξόδου.  
 Θεωρώντας ότι τα διανύσματα εισόδου αποτελούνται από d μεταβλητές και κάθε 
μεταβλητή λαμβάνει Ν διακριτές τιμές, τότε το πρόβλημα της εκπαίδευσης στοιχειοθετείται 
από Νd πιθανά διανύσματα εισόδου. Στην εκπαίδευση το ΤΝΔ σχηματίζει υποθέσεις για την 
μορφή της υποκείμενης συνάρτησης διανυσμάτων εισόδου/εξόδου. Τα διανύσματα 
εκπαίδευσης είναι εκείνα που βοηθούν στην εκτίμηση της σωστής συνάρτησης. Βέβαια όσο 
πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του νευρωνικού δικτύου τόσο περισσότερες συναρτήσεις μπορεί 
να προσεγγίσει (αύξηση της ακρίβειας προσέγγισης) και επομένως αυξάνει η πιθανότητα η 
συνάρτηση να βρίσκεται σε αυτό το σύνολο συναρτήσεων. 
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 Υποθέτοντας ότι το μέγεθος του νευρωνικού δικτύου είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 
μπορεί να προσεγγίσει την συμπεριφορά της συνάρτησης με την επιθυμητή ακρίβεια, τότε 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός διανυσμάτων εκπαίδευσης 
γίνεται να κατασκευαστεί αλγόριθμος εκπαίδευσης που να ελαχιστοποιεί το σφάλμα. Όσο 
περισσότερα διανύσματα εκπαίδευσης διατίθενται τόσο καλύτερη προσέγγιση πετυχαίνεται. 
 Υπάρχει μια πληθώρα αλγόριθμων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των 
ΤΝΔ. Στην πράξη η εκπαίδευση κάποιου νευρωνικού δικτύου ισοδυναμεί με την 
ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση των συντελεστών βαρύτητας των συνάψεων, σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζει ο αλγόριθμος εκπαίδευσης. Ανάλογα με τον τρόπο που 
πραγματοποιείται η εκπαίδευση οι αλγόριθμοι μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες: α) Εκπαίδευση με επίβλεψη (supervised learning), β) Εκπαίδευση χωρίς 
επίβλεψη (unsupervised learning) και γ) Μικτή εκπαίδευση. 
 Στην εκπαίδευση με επίβλεψη η διαθέσιμη “πληροφορία” (για να εκπαιδευτεί το 
σύστημα ταξινόμησης) αποτελείται από ένα πεπερασμένο αριθμό σωστά ταξινομημένων 
παραδειγμάτων, δηλαδή ένα σύνολο πεπερασμένων στοιχείων κάθε ένα των οποίων 
αποτελείται από διατεταγμένα ζεύγη, του πρότυπου και της αντίστοιχης κατηγορίας του. 
Αντίθετα, η εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη αποτελεί την δυσκολότερη περίπτωση εκπαίδευσης 
μιας και η “πληροφορία” που διατίθεται είναι μονάχα το διάνυσμα των παραμέτρων. 
 Επίσης, τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε δυο βασικές κατηγορίες 
ανάλογα με τη δομή τους: α) Δίκτυα εμπρόσθιας διάδοσης (feedforward networks) και β) 
Ανατροφοδοτούμενα δίκτυα (recurrent networks). 
 Όταν υπάρχει έστω και μια διαδρομή μέσω της οποίας, ξεκινώντας από έναν νευρώνα, 
μέσω των συνάψεων και κατά την φορά ενεργοποίησης του δικτύου η ροή “πληροφορίας” 
επανέρχεται στον νευρώνα εκκίνησης, τότε το νευρωνικό δίκτυο λέγεται ανατροφοδοτούμενο 
δίκτυο. 

2.3.1 Γενίκευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Ως γενίκευση ορίζεται η ικανότητα του ΤΝΔ να προβλέπει/εκτιμά την αναμενόμενη τιμή 
των διανυσμάτων τα οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά την διαδικασία εκπαίδευσης. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα γενίκευσης ενός νευρωνικού δικτύου είναι: 
• Ο αριθμός των διανυσμάτων εκπαίδευσης και αν αυτά αναπαριστούν ικανοποιητικά την 
συνάρτηση από την οποία προέρχεται. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
διανυσμάτων εκπαίδευσης τόσο καλύτερη γενίκευση μπορεί να επιτευχθεί. 

• Η πολυπλοκότητα του προβλήματος. 
• Το μέγεθος του νευρωνικού δικτύου. 

 Αν διατίθεται μεγάλος αριθμός διανυσμάτων εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ΤΝΔ σταθερού μεγέθους και στη συνέχεια να προσδιοριστεί ο αριθμός των διανυσμάτων 
εκπαίδευσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για βέλτιστη ικανότητα γενίκευσης. Αν 
διαθέτονται μικρός αριθμός διανυσμάτων εκπαίδευσης πρέπει να προσδιοριστεί το μέγεθος 
του νευρωνικού δικτύου που δίνει την ικανότητα γενίκευσης. 
 Υπάρχουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για καλή γενίκευση: 
• Οι είσοδοι του δικτύου πρέπει να παρέχουν “πληροφορία” που να συνδέεται άμεσα με 
τις εξόδους του ώστε να υπάρχει κάποια μαθηματική σχέση που να συνδέει τις 
αντίστοιχες εισόδους με τις εξόδους. 

• Η συνάρτηση που προσπαθεί να προσεγγίσει το ΤΝΔ πρέπει να είναι σχετικά ομαλή, 
δηλαδή μια μικρή αλλαγή στις εισόδους θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μια σχετικά 
μικρή επίσης αλλαγή στις εξόδους. 
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• Τα δεδομένα εκπαίδευσης πρέπει να είναι αρκετά, αντιπροσωπευτικά του συνόλου των 
περιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν και η κατανομή τους στο πεδίο ορισμού της 
συνάρτησης να είναι σχετικά ομοιόμορφη. 

 Στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων τα πιο συχνά χρησιμοποιημένα ΤΝΔ είναι τα 
δίκτυα εμπρόσθιας διάδοσης εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι: α) Πολυεπίπεδο 
Δίκτυο Perceptron (Multilayer Perceptron - MLP) β) Δίκτυο Ακτινικών Συναρτήσεων 
Βάσης (Radial Basis Function - RBF) σύμφωνα με τους Bishop και Haykin [Bishop_95, 
Haykin_99]. 

2.4 Πολυεπίπεδο Δίκτυο Perceptron 

Το πλέον διαδεδομένο ΤΝΔ συνεχών τιμών εισόδου και εξόδου είναι το MLP. Σχηματικά 
μπορεί να παρασταθεί όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. 
 

 
Σχήμα 2.2. Το πολυεπίπεδο δίκτυο Perceptron. 
 
 Ένα MLP όπως υποδηλώνει και η ονομασία του απαρτίζεται από πολλαπλά επίπεδα 
(τουλάχιστον τρία). Το επίπεδο εισόδου το οποίο δέχεται είσοδο από το “περιβάλλον”, ένα 
ή περισσότερα κρυφά επίπεδα τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα εισόδου και το επίπεδο 
εξόδου που αποτελεί και την έξοδο του δικτύου. Το επίπεδο εισόδου από μερικούς 
ερευνητές δεν θεωρείται “κανονικό” επίπεδο, και δεν προσμετράται ως τέτοιο, επειδή δεν 
είναι εφοδιασμένο με νευρώνες. 
 Το MLP, αποτελείται από νευρώνες του τύπου perceptron οι οποίοι διαθέτουν έναν 
γραμμικό και έναν μη γραμμικό τελεστή συνδεδεμένους σε σειρά: 
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όπου x είναι οι είσοδοι του δικτύου και w τα βάρη του δικτύου. 
 Στην περίπτωση του MLP η συνάρτηση ενεργοποίησης του μη γραμμικού τελεστή 
είναι κάποια σιγμοειδής συνάρτηση και πρέπει να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά όπως: να είναι αύξουσα συνάρτηση, να έχει πεπερασμένα απειροστικά όρια, 
να έχει πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών και να έχει φραγμένο πεδίο 
τιμών. Μπορεί να είναι είτε συμμετρική π.χ. η υπερβολική εφαπτομένη 
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είτε μη συμμετρική όπως η λογιστική συνάρτηση  

)exp(1
1)(

y
yf

−+
= .    (2.4) 

 Στο σχήμα 2.3 απεικονίζονται οι δύο πιο συνήθεις συναρτήσεις ενεργοποίησης. 
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Σχήμα 2.3.α, β. Η γραφική απεικόνιση της υπερβολικής εφαπτομένης και της λογιστικής 

συνάρτησης. 
 
 Η συνήθης σύνδεση των νευρώνων ενός επιπέδου περιλαμβάνει συνάψεις που συνδέουν 
κάθε νευρώνα με όλους τους νευρώνες του προηγούμενου επιπέδου. Η σύνδεση αυτή 
ονομάζεται πλήρης (full connected) και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες δεν 
μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων την ακριβή τοπολογία του δικτύου. Η γενική αυτή 
τοπολογία καλύπτει και την πλειονότητα των εφαρμογών. 
 Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 προτάθηκε ο αλγόριθμος οπισθόδρομης διάδοσης του 
σφάλματος (back propagation of error) ο οποίος εκπαιδεύει τα MLP χρησιμοποιώντας ένα 
σύνολο από παραδείγματα εκπαίδευσης. Παρόλο που ο αλγόριθμος οπισθόδρομης 
διάδοσης του σφάλματος, λόγω κάποιον ενδογενών προβλημάτων, έχει αντικατασταθεί από 
άλλους πιο γρήγορους και πιο “αποτελεσματικούς” [Bishop_95], η βασική φιλοσοφία 
εκπαίδευσης παραμένει η ίδια. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στην εποπτεία, δηλαδή στην 
ύπαρξη ενός συνόλου παραδειγμάτων τα οποία θεωρούνται σωστά ταξινομημένα, και στην 
προσαρμογή των συναπτικών βαρών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται κάποιο κριτήριο 
σφάλματος. Η πιο συνήθης συνάρτηση σφάλματος (αν και ίσως όχι η καταλληλότερη στην 
περίπτωση που το ζητούμενο είναι η εκπαίδευση συστήματος αναγνώρισης προτύπων) είναι 
το μέσο τετραγωνικό σφάλμα [Haykin_99, Bishop_95]. 
 Ο λόγος για τον οποίο το MLP έχει βρει ευρεία εφαρμογή στο πεδίο της αναγνώρισης 
προτύπων οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να κατασκευάσει πολύπλοκες μη γραμμικές 
επιφάνειες διαχωρισμού μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών και μάλιστα χωρίς την 
ανάγκη διατύπωσης κάποιων παραδοχών (π.χ. στοχαστικής κατανομής των παραδειγμάτων), 
εντοπίζοντας τυχόν συσχετίσεις σε έναν πολυδιάστατο χώρο μεταξύ των χαρακτηριστικών 
κάτι που με μια πρώτη ματιά φαίνεται αδύνατο. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί από την άλλη 
μεριά και το μεγαλύτερο τους μειονέκτημα γιατί η δυνατότητα δημιουργίας πολύ 
πολύπλοκων διαχωριστικών επιφανειών μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκπαίδευση και απώλεια 
της δυνατότητας να γενικεύουν με επιτυχία [Haykin_99]. Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο με 
πάρα πολλές ελεύθερες παραμέτρους μπορεί να επιτευχθεί μηδενικό σφάλμα στο σύνολο 
εκπαίδευσης, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται και μικρό σφάλμα στην περίπτωση που 
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δοκιμαστεί ο ταξινομητής σε διαφορετικό σύνολο (σύνολο ελέγχου) το οποίο δεν 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης [Haykin_99]. 

2.5 Νευρωνικά Δίκτυα Ακτινικών Συναρτήσεων Βάσης 

Τα δίκτυα RBF αποτελούνται από ένα κρυφό επίπεδο και ένα επίπεδο νευρώνων εξόδου 
(σχήμα 2.4). Η ονομασία τους οφείλεται στο γεγονός της μορφής του μη γραμμικού 
τελεστή που υπάρχει στους νευρώνες του κρυφού επιπέδου. Ο μη γραμμικός τελεστής είναι 
μια συνάρτηση που περιέχει μια έκφραση της γενικευμένης απόστασης του διανύσματος 
εισόδου με το αντίστοιχο διάνυσμα των συντελεστών βαρύτητας των συνάψεων του νευρώνα. 
Οι νευρώνες εξόδου δεν διαθέτουν μη γραμμικό τελεστή και γι' αυτό τον λόγο εκτελούν 
μονάχα έναν γραμμικό μετασχηματισμό των εξόδων των νευρώνων του κρυφού επιπέδου. 
 Μια μαθηματική συσχέτιση της δομής του RBF δικτύου, δηλαδή ενός μη γραμμικού 
μετασχηματισμού που ακολουθείται από έναν γραμμικό μετασχηματισμό μπορεί να 
αναζητηθεί υπό το πρίσμα του θεωρήματος του Cover για τη διαχωρισημότητα των 
προτύπων [Haykin_99]. Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα, ένα πρόβλημα ταξινόμησης 
προτύπων που περιγράφεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο είναι  γραμμικά διαχωρίσιμο σε 
έναν χώρο μεγαλύτερων διαστάσεων που επιτυγχάνεται με μια μη-γραμμική επέκταση του 
αρχικού χώρου, γι' αυτό και συχνά η διαστατικότητα του χώρου του κρυφού επιπέδου σε 
ένα RBF δίκτυο επιλέγεται να είναι υψηλή. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι η 
διαστατικότητα του χώρου του κρυφού επιπέδου σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα του 
δικτύου να προσεγγίζει μια ομαλή αντιστοίχιση εισόδου-εξόδου. Όσο μεγαλύτερη η 
διαστατικότητα του χώρου του κρυφού επιπέδου, τόσο πιο ακριβής θα είναι η προσέγγιση. 
 

 
Σχήμα 2.4. Ένα δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων βάσης. 
 
 Στο σχήμα 2.4 απεικονίζεται ένα δίκτυο RBF και η έξοδος του 
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(γενικά μη γραμμικών), γνωστών ως ακτινικών συναρτήσεων. Το σύμβολο •  δηλώνει μια 
νόρμα που είναι συνήθως η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ εισόδου και του διανύσματος των 
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συντελεστών βαρύτητας των συνάψεων του νευρώνα και iq  (με Ni ,...,2,1= ) είναι σταθερά 
σημεία (τα διανύσματα αυτά αποτελούν παραμέτρους του δικτύου). 
 Τα σημεία qi χρησιμοποιούνται ως κέντρα των ακτινικών συναρτήσεων. Η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη ακτινική συνάρτηση είναι η κανονική: 

⎟
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1exp ii qx
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φ .    (2.5) 

 Τα δίκτυα RBF χρησιμοποιούν για την εκπαίδευσή τους μια διαδικασία η οποία 
βασίζεται κατά ένα τρόπο στη λειτουργία της μνήμης (memory-based learning) 
[Haykin_99]. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα 
παρεμβολής καμπύλης (curve-fitting) σε ένα πολυδιάστατο χώρο [Poggio_90]:  
• Η εκπαίδευση αντιστοιχεί στην εύρεση μια επιφάνειας σε ένα πολυδιάστατο χώρο η 
οποία προσαρμόζεται βέλτιστα ανάλογα με το σύνολο παραδειγμάτων εκπαίδευσης. 

• Η γενίκευση (δηλαδή η απόκριση του δικτύου σε δεδομένα εισόδου που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση) αντιστοιχεί στη χρήση αυτής της πολυδιάστατης 
επιφάνειας για την παρεμβολή των δεδομένων ελέγχου (test data). 

 Υπάρχουν κυρίως τρεις διαφορετικές κατηγορίες μεθόδων για την σχεδίαση RBF 
(επιλογή αριθμού και πρωτότυπα σημεία των συναρτήσεων βάσης): 

1. Επιλογή των κέντρων με τυχαίο τρόπο [Broomhead_88]. 
2. Επιλογή των κέντρων ύστερα από μια διαδικασία αυτοργάνωσης [Moody_89].  
3. Επιλογή των κέντρων με εποπτεία [Poggio_90]. 

 Συνήθως τα κέντρα των συναρτήσεων βάσης έχει επικρατήσει να επιλέγονται με κάποιο 
αλγόριθμο χωρίς επίβλεψη ενώ οι συντελεστές βαρύτητας του επιπέδου της εξόδου 
υπολογίζονται αναλυτικά με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Συνεπώς, οι παράμετροι 
των δύο επιπέδων ενός δικτύου ακτινικών συναρτήσεων βάσης εκπαιδεύονται (ως επί το 
πλείστων) ανεξάρτητα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον μικρό χρόνο εκπαίδευσης.  

2.6 Διαφορές των Πολυεπίπεδων Δικτύων Perceptron και των Δικτύων 
Ακτινικών Συναρτήσεων Βάσης 

Τα RBF και τα MLP διαφέρουν σε ορισμένα βασικά σημεία: 
• Τα RBF έχουν μόνο ένα κρυφό επίπεδο νευρώνων, ενώ τα MLP μπορεί να έχουν και 
περισσότερα του ενός κρυφού επιπέδου. 

• Το επίπεδο εξόδου σε ένα RBF είναι πάντα γραμμικό, ενώ σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 
MLP μπορεί να είναι είτε γραμμικό είτε μη γραμμικό. 

• Η συνάρτηση ενεργοποίησης στο κρυφό επίπεδο ενός δικτύου RBF υπολογίζει την 
Ευκλείδεια νόρμα ανάμεσα στο διάνυσμα εισόδου και ενός διανύσματος παραμέτρων 
του δικτύου, ενώ η συνάρτηση ενεργοποίησης ενός MLP υπολογίζει το εσωτερικό 
γινόμενο ανάμεσα στο διάνυσμα εισόδου και του αντίστοιχου διανύσματος 
παραμέτρων (το διάνυσμα των συναπτικών βαρών). 

• Τυπικά, σε ένα ΜLP δίκτυο οι νευρώνες όλων των επιπέδων είναι ίδιοι μεταξύ τους. 
Στα RBF δίκτυα οι νευρώνες του κρυφού επιπέδου επιτελούν διαφορετική λειτουργία 
από τους νευρώνες του επιπέδου εξόδου. 

• Για την προσέγγιση μιας μη γραμμικής σχέσης εισόδου-εξόδου, ένα ΜLΡ δίκτυο 
συνήθως απαιτεί μικρότερο αριθμό ελεύθερων παραμέτρων από ένα RBF δίκτυο για 
τον ίδιο βαθμό ακρίβειας. 
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• Σε ένα RBF δίκτυο οι συντελεστές βαρύτητας των συνάψεων στο επίπεδο εξόδου 
υπολογίζονται με αναλυτικό τρόπο, ενώ σε ένα MLP δίκτυο δεν υπάρχει αναλυτική 
λύση. 

 Λόγω της τελευταίας αυτής ιδιότητας τα RBF δίκτυα χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τα MLP δίκτυα σε προβλήματα ταξινόμησης προτύπων, αφού ο αλγόριθμος εκπαίδευσης 
τους έχει πολύ μικρότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ένα σημαντικό πρόβλημα που 
αφορά τη χρήση των ΤΝΔ είναι αυτό της επιλογής της κατάλληλης τοπολογίας, δηλαδή του 
αριθμού των κρυφών επιπέδων, του αριθμού των νευρώνων ανά επίπεδο και τον τύπο της 
συνάρτησης ενεργοποίησης. 
 Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάγκη καθορισμού ορισμένων παραμέτρων 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης συνηγορούν στη διαπίστωση ότι η χρήση των νευρωνικών 
δικτύων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή για την αποφυγή των προαναφερθέντων 
προβλημάτων και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη σχετική 
βιβλιογραφία [Haykin_99, Bishop_95, Ripley_96]. 

2.7 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης 
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, οι αλγόριθμοι των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης 
(Support Vector Machines - SVMs) άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες 
πρακτικές εφαρμογές [Burges_98, Guyon _99, Gunn _98, Vapnik _95]. Οι SVMs είναι 
συστήματα τα οποία “μαθαίνουν” χρησιμοποιώντας μια αλγοριθμική προσέγγιση που 
βασίζεται στη θεωρία βελτιστοποίησης [Burges_98, Shawe-Taylor_04, Vapnik_95, 
Muller_01]. Είναι κατάλληλα ακόμα και για προβλήματα με μικρό αριθμό δεδομένων και 
δεν βασίζονται σε εκ των πρότερων γνώση σχετικά με το υπό εξέταση πρόβλημα. Στην 
εργασία [Burges_98], οι αναγνώστες μπορούν να βρουν ένα λεπτομερές εγχειρίδιο που 
περιγράφει λεπτομερέστερα τα SVMs. 
 Στόχος ενός ταξινομητή που βασίζεται σε διανύσματα υποστήριξης είναι να 
“κατασκευάσει” το βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο σε ένα πολυδιάστατο χώρο 
χαρακτηριστικών (feature space). Με τον όρο “βέλτιστο” εννοείται ότι στην περίπτωση 
γραμμικά διαχωρίσιμων κατηγοριών το υπερεπίπεδο που θα κατασκευαστεί (w, b) θα είναι 
αυτό με το μέγιστο περιθώριο (ή απόσταση) από τα πιο κοντινά παραδείγματα στο 
διαχωριστικό υπερεπίπεδο. Διαισθητικά η μεγιστοποίηση του περιθωρίου οδηγεί σε πιο 
σθεναρούς ταξινομητές οι οποίοι δεν εμφανίζουν το γνωστό πρόβλημα της υπερεκπαίδευσης 
(overtraining) ή καλύτερα της υπερπροσαρμογής (overfitting) στα δεδομένα εκπαίδευσης. 
 Στην περίπτωση που στα δεδομένα υπάρχει μια ποσότητα θορύβου δηλαδή είτε 
υπάρχουν λανθασμένες μετρήσεις είτε οι παράμετροι που έχουν επιλεγεί δεν είναι οι 
κατάλληλες ή δεν υπάρχουν τέτοιες παράμετροι, τότε ως επί τω πλείστον δεν είναι δυνατή η 
γραμμική διαχωρισιμότητα στο χώρο των χαρακτηριστικών. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση 
ο ταξινομητής με το μέγιστο περιθώριο πρέπει να τροποποιηθεί για να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, του λεγόμενου ταξινομητή εύκαμπτου περιθωρίου (soft 
margin). 
 Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό δύο κατηγοριών δίνεται από τη 
σχέση:  
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όπου x είναι οι είσοδοι δικτύου, y τα πρότυπα εξόδου (έξοδοι), αi:: συντελεστές, φ(⋅): 
συνάρτηση η οποία αναπαριστά τη μη γραμμική απεικόνιση από το χώρο εισόδου (input 
space) στον χώρο των χαρακτηριστικών και b είναι σταθερά. 
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 Υπάρχουν οικογένειες συναρτήσεων κατά τις οποίες το εσωτερικό γινόμενο στο χώρο 
των χαρακτηριστικών μπορεί να γραφεί στην ακόλουθη μορφή:  

( )jiji xxKxx ,)()( =⋅φφ ,    (2.7) 
όπου K καλείται πυρήνας εσωτερικού γινομένου (inner-product kernel) [Burges_98, Shawe-
Taylor_04, Vapnik_95, Muller_01]. 
 Διαφορετικοί ταξινομητές με διαφορετικές υπερεπιφάνειες μπορούν να κατασκευαστούν 
ανάλογα με την επιλογή της συνάρτησης του πυρήνα (kernel function). Ανάμεσα σε πολλές 
επιλογές οι πιο δημοφιλείς και πιο συχνά χρησιμοποιημένοι πυρήνες είναι οι πολυωνυμικοί: 

( )dii xxxxK 1),( += ,     (2.8) 
όπου d είναι ο βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης και ορίζεται από το χρήστη. 
 Οι πυρήνες ακτινικών συναρτήσεων βάσης (Radial Basis Function): 
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με σ: παράμετρος η οποία καθορίζεται από το χρήστη και είναι κοινή για όλα τα σημεία. 
 Οι πυρήνες δικτύων perceptron δύο επιπέδων: 

( ) ( )li
T

i xxxxK ββ −= 0tanh, ,    (2.10) 
για ορισμένες τιμές των παραμέτρων β0, β1 [Haykin_99]. 
 Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση μίας μηχανής διανυσμάτων 
υποστήριξης για ταξινόμηση από την οποία είναι εμφανής η ομοιότητά τους με τα τεχνητά 
νευρωνικά δίκτυα.  
 

 
Σχήμα 2.5. Μία μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης. 
 
 Όπου w τα βάρη του δικτύου, C>0 είναι η παράμετρος η οποία ελέγχει τις 
αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις για μεγιστοποίηση του περιθωρίου και για 
ελαχιστοποίηση του σφάλματος ταξινόμησης. 
 Στην πράξη η παράμετρος C μεταβάλλεται σε ένα ευρύ φάσμα και η βέλτιστη απόδοση 
εκτιμάται χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό σύνολο δεδομένων το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση (validation set) [Muller_01, Cristianini_00, 
Haykin_99]. 
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 Έχοντας l παρατηρήσεις ( ){ }l
iii yxD 1, ==  και ελαχιστοποιώντας την ποσότητα: 
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με την προϋπόθεση να ισχύει ( )( ) iii bxwy ξφ −≥+⋅ 1  και 0≥iξ , i=1, 2,…, l. 
 Όπου ξi μεταβλητές οι οποίες εισάγονται έτσι ώστε να επιτρέψουν παραβίαση των 
περιορισμών του περιθωρίου (slack variables, των περιορισμών που σχετίζονται με το 
περιθώριο). 
 Οι συντελεστές αi βρίσκονται από τη μεγιστοποίηση της Lagrange συνάρτησης:  
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υπό την προϋπόθεση ότι ∑
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0  και Cai ≤≤0  για i=1, 2,…, l. 

 Τα σημεία (παραδείγματα) για τα οποία ισχύει αi>0, ονομάζονται διανύσματα 
υποστήριξης και πρόκειται για τα σημεία τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στο διαχωριστικό 
υπερεπίπεδο. 

2.8 Γενετικοί Αλγόριθμοι  
Οι γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) αποτελούν μεθόδους βελτιστοποίησης οι 
οποίοι προσομοιάζουν με ένα απλοϊκό τρόπο μερικές από τις διεργασίες της φυσικής 
εξέλιξης. Στηρίζονται σε προσομοίωση των μηχανισμών της φυσικής εξέλιξης όπως 
παρουσιάστηκαν από τον Δαρβίνο. Όπως είναι γνωστό στα βιολογικά συστήματα ισχύει ο 
νόμος της φυσικής επιλογής, σύμφωνα με τον οποίο επιβιώνουν μόνο τα ισχυρότερα άτομα 
(survival of the fittest), τα οποία είναι καταλληλότερα για αναπαραγωγή (reproduction). 
Αυτή η εξέλιξη είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της σταδιακής βελτίωσης των 
χαρακτηριστικών του πληθυσμού και την ολοένα καλύτερη προσαρμογή τους στο 
περιβάλλον.  
 Η πρωτοποριακή εργασία των γενετικών αλγορίθμων παρουσιάστηκε αρχικά από τον 
Holland [Holland_75] και εξελίχθηκαν από άλλους ερευνητές, παρέχοντας ένα πολύ 
αποδοτικό τρόπο “ψαξίματος” ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές 
βελτιστοποίησης και ταξινόμησης. Αν και στοχαστικοί από τη φύση τους, οι γενετικοί 
αλγόριθμοι πραγματοποιούν συνήθως μία πολύ αποδοτική εξερεύνηση του χώρου λύσεων 
του προβλήματος οδηγώντας την εξερεύνηση σε υποσχόμενες περιοχές λύσεων και επιπλέον 
δεν περιορίζονται σε μία μόνο στενή κατηγορία προβλημάτων [Goldberg_89]. 
 Οι γενετικοί αλγόριθμοι βασίζονται στην ύπαρξη ενός πληθυσμού. Κάθε μέλος αυτού 
του πληθυσμού πρόκειται για μία εν δυνάμει λύση του προβλήματος και στην ουσία δεν 
είναι κάτι άλλο από ένα διάνυσμα στον χώρο των λύσεων. Κάθε τέτοιο διάνυσμα ονομάζεται 
χρωμόσωμα λόγω της αδρής ομοιότητας του με το βιολογικό ανάλογο.  
 Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από έναν αριθμό στοιχείων (γονίδια) τα οποία είναι ίσα 
με τον αριθμό των παραμέτρων του προβλήματος. Κάθε στοιχείο μπορεί να κωδικοποιηθεί 
είτε με τη χρήση του δυαδικού είτε με τη χρήση του δεκαδικού συστήματος. Η πιο συνήθης 
κωδικοποίηση είναι η δυαδική (0, 1). Σε αυτή την περίπτωση κάθε στοιχείο κωδικοποιείται 
σε μια ακολουθία δυαδικών αριθμών με συγκεκριμένο μήκος l, που ομοιάζει τα βιολογικά 
χρωμοσώματα. Το μήκος της ακολουθίας l, μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το πρόβλημα. 
 Η γενιά αναφέρεται στον πληθυσμό μίας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Η μεταβολή 
των χρωμοσωμάτων κάθε γενιάς πραγματοποιείται με τρεις στοχαστικούς τελεστές οι οποίοι 
ενεργούν επάνω στον πληθυσμό κάθε γενιάς: 



Αναγνώριση Προτύπων - Μέθοδοι Ταξινόμησης 

Σελίδα 50 

 α) Η αναπαραγωγή αναφέρεται στη διαδικασία αντιγραφής χρωμοσώματος στην 
επόμενη γενιά. Η διαδικασία αντιγραφής είναι στοχαστική. Η πιθανότητα αντιγραφής κάθε 
διαφορετικού χρωμοσώματος στην επόμενη γενιά έχει μοναδική τιμή που υπολογίζεται από 
την συνάρτηση επιβίωσης. Η συνάρτηση επιβίωσης (fitness function) αποτελεί ένα μέτρο 
προσαρμογής της λύσης στις απαιτήσεις της βελτιστοποίησης ή ισοδύναμα περιγράφει την 
πιθανότητα επιβίωσης της λύσης σε μελλοντικές γενιές. 
 β) Η διασταύρωση (crossover). Είναι γνωστό ότι κατά την δημιουργία ενός νέου 
οργανισμού τα χρωμοσώματα δύο διαφορετικών κυττάρων ανταλλάσσουν γενετική 
“πληροφορία” με ανταλλαγή μακρομορίων DNA. Η προσομοίωση του μηχανισμού αυτού 
πραγματοποιείται με τυχαίο τεμαχισμό της συμβολοσειράς του χρωμοσώματος μιας λύσης 
και την ανταλλαγή του με τυχαίο χρωμόσωμα άλλης λύσης.  
 γ) Η μετάλλαξη (mutation) αναφέρεται στους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι 
ευθύνονται για τον τυχαίο μετασχηματισμό του γενετικού υλικού. Οφείλεται συνήθως σε 
κάποιους τυχαίους παράγοντες όπως, κοσμική ακτινοβολία, ραδιενέργεια κ.α. 
 Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του γενετικού αλγορίθμου 
είναι τα ακόλουθα: 
 1ο Βήμα (Αρχικοποίηση του πληθυσμού): Δημιουργία του αρχικού πληθυσμού 
αποτελούμενου από άτομα κωδικοποιημένα σε δυαδικές ακολουθίες. 
 2ο Βήμα (Αξιολόγηση πληθυσμού): Υπολογισμός της τιμής της συνάρτησης επιβίωσης 
για κάθε ένα άτομο του πληθυσμού. 
 3ο Βήμα (Επιλεκτική αναπαραγωγή): Αναπαραγωγή συγκεκριμένων ατόμων για τη 
δημιουργία της επόμενης γενιάς. 
 4ο Βήμα (Στοχαστικοί τελεστές): Επενέργεια των τελεστών διασταύρωσης και 
μετάλλαξης στον πληθυσμό. 
 5ο Βήμα (Ικανοποίηση κριτηρίου): Επιστροφή στο βήμα 2 μέχρι να ικανοποιηθεί 
κάποιο κριτήριο ή για έναν προκαθορισμένο αριθμό γενιών. 
 Διαφορετικές παραλλαγές του αλγόριθμου αναπτύσσονται ανάλογα με τον τρόπο που 
πραγματοποιείται η επιλογή των ατόμων για αναπαραγωγή και τον τρόπο που 
πραγματοποιούνται οι διαδικασίες της αναπαραγωγής, διασταύρωσης και της μετάλλαξης.  

2.9 Αλγόριθμος Βραδείας Ψύξης  
Ο αλγόριθμος βραδείας ψύξης (Simulated Annealing Algorithm) είναι μια μέθοδος 
εύρεσης ελαχίστων που προσφέρει τη δυνατότητα διαφυγής από τα τοπικά ελάχιστα. 
Ονομάζεται έτσι διότι η βασική ιδέα του αλγορίθμου βασίζεται στη διαδικασία κατασκευής 
ανθεκτικών μεταλλικών κραμάτων. Έχει διαπιστωθεί ότι αν ένα μέταλλο ψυχθεί απότομα 
τότε η μετάβαση από την υγρή, όπου τα μόρια μετακινούνται σχεδόν ελεύθερα, στην στερεή 
κατάσταση δεν επιτρέπει την διάταξη των μορίων σε τέτοια τοπολογία στην οποία να 
παρουσιάζεται η μέγιστη ανθεκτικότητα. Αντίθετα η μέγιστη ανθεκτικότητα επιτυγχάνεται 
όταν το μέταλλο ψυχθεί αργά με αποτέλεσμα η μετάβαση από την υγρή στην στερεή 
κατάσταση να γίνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 Προσομοιώνοντας την διαδικασία ψύξης μετάλλων με την προσπάθεια εύρεσης του 
ελάχιστου της συνάρτησης του σφάλματος αποφεύγονται τα τοπικά ελάχιστα, αποδεχόμενοι 
λύσεις οι οποίες δίνουν μεγαλύτερο σφάλμα με κάποια πιθανότητα η οποία είναι συνάρτηση 
του αριθμού των επαναλήψεων του αλγορίθμου ή όπως συνηθίζεται να λέγεται της 
“θερμοκρασίας” της λύσης συσχετίζοντας την λύση του τοπικά ελάχιστου με την 
θερμοκρασία του μετάλλου. Γενικά για τον αλγόριθμο βραδείας ψύξης βρίσκονται στο 
[Laarhoven_87, Δερματάς_01β]. Η απλοποιημένη μέθοδος εύρεσης του ελάχιστου της 
συνάρτησης σφάλματος με τον αλγόριθμο βραδείας ψύξης είναι η ακόλουθη: 
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1ο Βήμα (Αρχικοποίηση του πληθυσμού): Τοποθέτηση τυχαίες τιμές στις 
παραμέτρους w(0) και t →0. 
 2ο Βήμα (Επιλογή λύσης): Τυχαία επιλογή νέας λύσης της συνάρτησης στην γειτονιά 
της τρέχουσας βέλτιστης λύσης w(t), t→t+1. Υπάρχουν πολλές τεχνικές τυχαίας επιλογής 
μίας νέας λύσης στην γειτονιά της τρέχουσας βέλτιστης λύσης. Η πιο διαδεδομένη τεχνική 
αποτελεί η λύση τυχαίου βηματισμού. Η αριθμητική τιμή της νέας λύσης γίνεται με την 
βοήθεια της σχέσης: )()1( teww t += − , με )(te  να είναι το διάνυσμα το οποίο έχει τυχαία 
κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και διασπορά αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου t.  
 3ο Βήμα (Αποδοχής νέας λύσης): Έλεγχος αποδοχής της νέας λύσης. Αν 

0)()( )1( <Σ−Σ=ΔΕ −tww φφ  η νέα λύση είναι αποδεκτή ww t =)(  διαφορετικά, αν 
TeU /ΔΕ<  πάλι η νέα λύση είναι αποδεκτή ww t =)(  με Τ(Τ0, t) συνάρτηση “θερμοκρασίας” 

η οποία είναι γνησίως φθίνουσα σχετικά με το t με πεδίο τιμών το [T0, 0] και Τ0∈ℜ
+. Το 

φαινομενικά παράδοξο γεγονός να γίνονται αποδεκτές χειρότερες λύσεις οδηγεί το 
αλγόριθμο στην πράξη να ξεπερνά το πρόβλημα των τοπικών ελαχίστων. Η εκθετική σχέση 
αποδοχής λύσης με μεγαλύτερο σφάλμα εξασφαλίζει ότι λύσεις με μεγάλο σφάλμα θα γίνουν 
αποδεκτές με πολύ μικρότερη πιθανότητα από εκείνες τις λύσεις που έχουν μικρή διαφορά 
από το σφάλμα της τρέχουσας λύσης. 
 4ο Βήμα (Έλεγχος σύγκλισης): Όταν για μεγάλο αριθμό βημάτων του αλγορίθμου 
δεν γίνει αποδεκτή νέα λύση ο αλγόριθμος τερματίζει το επαναληπτικό τμήμα του 
αλγορίθμου (τα δύο προηγούμενα βήματα). 
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Η επιτυχής ικανοποίηση των απαιτήσεων κατά τον μη καταστροφικό έλεγχο με τη μέθοδο 
της ακουστικής εκπομπής, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χρησιμοποιούμενο 
εξοπλισμό. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο πειραματικός εξοπλισμός (αισθητήρες, 
προενισχυτές, σύστημα καταγραφής σημάτων ακουστικής εκπομπής και το αντίστοιχο 
λογισμικό) που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση και καταγραφή κυματομορφών πηγών 
ακουστικής εκπομπής. Επιπλέον, περιγράφεται η πειραματική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε πριν την εκτέλεση κάθε πειράματος, δηλαδή το πώς τοποθετούνται οι 
αισθητήρες πάνω στην κατασκευή καθώς και ο έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων, 
προενισχυτών και συστήματος ακουστικής εκπομπής 
 
 

3  
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3.1 Πειραματική Διάταξη 

Η επιτυχής και ακριβής πραγματοποίηση των πειραμάτων κατά τον ΜΚΕ με τη μέθοδο της 
ΑΕ, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Τυπική 
διάταξη ενός τετρακάναλου συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας κυματομορφών ΑΕ 
φαίνεται στο σχήμα 3.1, τα βασικά στοιχεία του οποίου περιγράφονται παρακάτω.  
 

 
Σχήμα 3.1. Σχηματική απεικόνιση τετρακάναλου συστήματος ΑΕ. 
 

3.1.1 Αισθητήρες 

Οι αισθητήρες ή μετατροπείς (sensors ή transducers) είναι θεμελιώδη στοιχεία κάθε 
συστήματος μέτρησης και χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν τις διαφορετικές φυσικές 
ποσότητες (π.χ θέση, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση κ.λπ) σε ηλεκτρικά σήματα (π.χ τάση, 
ένταση). Για την διάγνωση και πρόγνωση βλαβών οι πιο αξιόπιστες μεταβλητές είναι οι 
στάθμες των ταλαντώσεων και του ήχου. Οι ταλαντώσεις είναι πιο αξιόπιστες διότι είναι 
λιγότερο ευαίσθητες στον εξωτερικό θόρυβο σε σχέση με τον ήχο. Για την μετατροπή των 
ταλαντώσεων σε μία μετρούμενη ποσότητα (τάση ή ένταση) απαραίτητος είναι ο 
ηλεκτρομηχανικός μετατροπέας. Οι μετατροπείς με κατάλληλη τερματική διάταξη, 
μπορούν να μετρήσουν επιτάχυνση, ταχύτητα ή μετατόπιση. Η ευαισθησία του όμως δεν 
είναι ίδια αλλά εξαρτάται από την συχνότητα ταλάντωσης. 
 Ένας από τους καλύτερους τύπους μετατροπέα είναι οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις μεθόδους ΑΕ. Η μέθοδος της ΑΕ χρησιμοποιεί τα 
μεταβατικά τασικά κύματα που δημιουργούνται στο υλικό λόγω απότομης απελευθέρωσης 
ενέργειας για την εύρεση εσωτερικών και επιφανειακών ατελειών σε υλικά. Η βασική αρχή 
λειτουργίας των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων βασίζεται στο γεγονός ότι όταν ορισμένα 
υλικά υποστούν συμπίεση ή διάτμηση, τότε παράγουν ηλεκτρεγερτική δύναμη σε 
ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στον άξονα συμπίεσης (σχήμα 3.2). Το συγκεκριμένο 
φαινόμενο είναι γνωστό σαν το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού. Οι πιεζοηλεκτρικοί 
αισθητήρες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μέτρηση της συμπίεσης, δύναμης, επιμήκυνσης, 
εφελκυσμό κ.λπ. Στο εσωτερικό του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα υπάρχει ένας 
πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος. Ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος είναι κατασκευασμένος από 
υλικά τα οποία έχουν μονωτικές ιδιότητες με πολύ χαμηλή αγωγιμότητα και υψηλή 
διηλεκτρική σταθερά, τέτοια υλικά είναι ο χαλαζίας (quartz), σιδηροηλεκτρικά κεραμικά με 
προσμίξεις τιτανίου κ.τλ [Δρακάτος_92, Σκαρλάτος_01].  
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Σχήμα 3.2. Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας ΑΕ. 
 
 Υπάρχουν τριών ειδών πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων, ανάλογα με τον τρόπο 
λειτουργίας τους, το κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η επιλογή του είδους του 
πιεζοκρυστάλλου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες του 
περιβάλλοντος και το είδος των ακουστικών κυμάτων που θα μετρηθούν α) Διαμήκης 
(compression mode), β) Καμπτικός (flexural mode), γ) Εγκάρσιος (shear mode) (σχήμα 
3.3).  
 

 
Σχήμα 3.3. Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους. 
 
 Η επιλογή του σωστού και κατάλληλου αισθητήρα αποτελεί θέμα πρωταρχικής 
σημασίας και σπουδαιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις ο αισθητήρας είναι ο πιο κρίσιμος 
κρίκος σε μια αλυσίδα μέτρησης. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες παράμετροι 
που ελήφθησαν υπόψη, προκειμένου η επιλογή των αισθητήρων να ικανοποιεί όσο το 
δυνατόν τις απαιτήσεις των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. 
 Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αισθητήρων ανάλογα με την ευαισθησία που δείχνουν στις 
διάφορες συχνότητες: α) Συντονισμού και β) Ευρέως φάσματος. 
 Οι αισθητήρες συντονισμού επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε συγκεκριμένες 
συχνότητες, καλύπτοντας συνήθως ένα σχετικά μικρό μέρος του φάσματος των συχνοτήτων 
γεγονότων ΑΕ. Αντίθετα οι αισθητήρες ευρέως φάσματος έχουν καλή απόκριση στο 
μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των συχνοτήτων όμως έχουν μικρότερη ευαισθησία από 
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τους αισθητήρες συντονισμού. Για εφαρμογές ΑΕ το εύρος συχνοτήτων των αισθητήρων 
κυμαίνεται συνήθως από 20kHz μέχρι 1MHz. 
 Ένα από τα κυρίαρχα φαινόμενα-προβλήματα κατά την διάδοση του κύματος ΑΕ από 
την πηγή στον αισθητήρα, είναι αυτό της εξασθένησης. Αποτέλεσμα είναι η μείωση της 
ενέργειας του κύματος και κατ’ επέκταση του ηλεκτρικού σήματος που παράγεται στον 
πιεζοκρύσταλλο. Για να είναι επιτυχής η επιλογή του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα, πρέπει να 
έχουν διερευνηθούν επαρκώς τα χαρακτηριστικά εξασθένισης του υπό έλεγχο αντικειμένου 
ώστε να καθορισθεί η ευαισθησία της μετρήσεως. 
 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή του αισθητήρα είναι η 
παρουσία θορύβου. Ειδικά σε εφαρμογές που το πλάτος του σήματος αναμένεται να είναι 
μικρό, το επίπεδο του θορύβου παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν διάφορα είδη θορύβου 
και ο διαχωρισμός τους από τα πραγματικά σήματα αποτελεί συνήθως πολύ δύσκολο έργο. 
Ο θόρυβος του περιβάλλοντος περιέχει ως επί το πλείστον χαμηλές συχνότητες (< 20kHz-
40kHz), γι’ αυτό συνήθως επιλέγονται αισθητήρες μεγαλύτερης συχνότητας (στο μέτρο που 
αυτό είναι δυνατόν και δεν επηρεάζει την συλλογή δεδομένων).  
 Το είδος της εφαρμογής αποτελεί επίσης μια σημαντική παράμετρο στην επιλογή 
αισθητήρα. Σε εφαρμογές που χρειάζονται ποσοτική ανάλυση των δεδομένων σε μεγάλο 
εύρος συχνοτήτων συνήθως χρησιμοποιούνται αισθητήρες ευρέως φάσματος ώστε να μην 
γίνεται διάκριση στις αναγνώσιμες συχνότητες και τα δεδομένα να περιγράφουν με όσο το 
δυνατόν ακριβέστερο τρόπο το φαινόμενο από το οποίο προκύπτουν. Αντίθετα σε 
εφαρμογές όπου το ζητούμενο είναι η συγκριτική αξιολόγηση σημάτων είναι προτιμότερη η 
χρήση αισθητήρων συντονισμού, εφ’ όσον έχουν επιλεγεί αισθητήρες με τις κατάλληλες 
συχνότητες για τις συνθήκες του ελέγχου.  
 Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος του 
αισθητήρα. Για εργαστηριακές μελέτες είναι προτιμότερη η χρήση αισθητήρων μικρού 
μεγέθους αφού και το αντικείμενο που θα υποστεί έλεγχο είναι συνήθως μικρό σε 
διαστάσεις. Το μέγεθος των αισθητήρων διαφέρει σημαντικά λόγω του μεγέθους του 
κρυστάλλου και της ύπαρξης ή όχι ενσωματωμένου προενισχυτή στον αισθητήρα. Μαζί με 
το μέγεθος του αισθητήρα υπάρχουν και διαφορές στο βάρος των αισθητήρων το οποίο 
κατά περίπτωση μπορεί να είναι περιοριστικό στην χρήση τους. 
 Συνδυάζοντας τα προηγούμενα κριτήρια επιλογής αισθητήρων, με τις απαιτήσεις των 
πειραμάτων και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος αγοράς, κρίθηκε ως βέλτιστη 
επιλογή ο ευρέως φάσματος και διαμήκης αισθητήρας R15-Alpha της εταιρίας Physical 
Acoustics Corporation (PAC) (σχήμα 3.4). Το διάγραμμα βαθμονόμησης του αισθητήρα 
R15-Alpha (σχήμα 3.5) δίνει πληροφορίες τόσο για την απόκρισή του, όσο και την 
ευαισθησία του συναρτήσει της συχνότητας. O αισθητήρας R15-Alpha παρέχει ένα πολύ 
καλό συνδυασμό υψηλής ευαισθησίας και απόρριψης χαμηλών συχνοτήτων. Αυτές οι 
ιδιότητες καθιστούν τον R15-Alpha πολύ χρήσιμο για παρακολούθηση κοινών κατασκευών 
όπως σωληνώσεις, δοχεία, γέφυρες, δεξαμενές αποθήκευσης κ.α. 
 

 
Σχήμα 3.4. Αισθητήρας R15-Alpha της εταιρίας Physical Acoustics Corporation. 
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Σχήμα 3.5. Διάγραμμα βαθμονόμησης αισθητήρα. 
 

3.1.2 Προενισχυτές 

Το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον πιεζοκρύσταλλο των αισθητήρων πολλές φορές 
πρέπει να μεταφερθεί από καλώδιο αρκετά μεγάλου μήκους (π.χ 100m) για να φτάσει στην 
κάρτα επεξεργασίας σημάτων ΑΕ. Σε αυτή τη διαδρομή το σήμα επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες, με σημαντικότερους την εξασθένιση του σήματος λόγω της ωμικής αντίστασης 
του καλωδίου, των συνδέσεων και την εισαγωγή θορύβου. Για να αντιμετωπιστούν τέτοιου 
είδους προβλήματα χρησιμοποιούνται προενισχυτές. Πολλές φορές στους προενισχυτές 
υπάρχει ενσωματωμένο φίλτρο αποκοπής συχνοτήτων. Οι προενισχυτές έχουν σκοπό να 
ενισχύσουν το σήμα αρκετά ώστε να το οδηγήσουν μέσα από μεγάλα μήκη καλωδίων και να 
ελαττώσουν τον θόρυβο που εισέρχεται κατά την μεταφορά του σήματος. Η απόσταση από 
τον αισθητήρα στον προενισχυτή πρέπει να είναι μικρή και συνήθως να μην ξεπερνά το ένα 
μέτρο. 
 Πολλοί προενισχυτές είναι ενσωματωμένοι στο κέλυφος του αισθητήρα προσφέροντας 
το πλεονέκτημα της απλότητας εγκατάστασης και της άμεσης εφαρμογής της ενίσχυσης 
σχεδόν στην πηγή του ηλεκτρικού σήματος, άρα της πιο αποτελεσματικής προστασίας του. 
Φυσικά, ένας τέτοιος αισθητήρας έχει μεγαλύτερο μέγεθος και βάρος καθώς και 
χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τα οποία μπορεί να είναι περιοριστικά για 
την χρήση του σε ορισμένες εφαρμογές. 
 Στα πλαίσια εκπόνησης της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν προενισχυτές (κέρδος 58dB, 
70.7dB, 80dB) που αποτελούνται από δύο βαθμίδες ενίσχυσης και ενεργά ζωνοδιαβατά 
φίλτρα δεύτερης τάξης στην περιοχή συχνοτήτων 1-300 kHz. 
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Σχήμα 3.6. Προενισχυτής. 
 

3.1.3 Σύστημα Καταγραφής και Επεξεργασίας Σημάτων Ακουστικής Εκπομπής - 
Λογισμικό 

Οι σύγχρονες συσκευές ΑΕ, παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής σημάτων από 
περισσότερους του ενός αισθητήρων. Το σήμα από κάθε ζεύγος αισθητήρα-προενισχυτή, 
οδηγείται σε ξεχωριστό κανάλι όπου γίνεται επιπλέον ενίσχυση και επεξεργασία. Κάθε 
κανάλι διαθέτει δικό του μικροεπεξεργαστή και αποτελεί αυτόνομη μονάδα ενίσχυσης και 
μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη 
καταγραφή σημάτων από διαφορετικούς αισθητήρες. Με τη διάταξη πραγματοποιείται 
ταυτόχρονη ψηφιοποίηση όλων των σημάτων.  
 Το λογισμικό  χρησιμοποιείται για την συλλογή κυματομορφών και αποτελεί τον 
ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στον χρήστη και στην ΑΕ. Παρουσιάζει τα σήματα ΑΕ σε 
γραφικό περιβάλλον οπότε γίνεται εύχρηστο και φιλικό για στον χρήστη. Θεωρείται ένα από 
τα βασικότερα μέρη της πειραματικής διάταξης. 
 Το λογισμικό MI-TRA (MIstras Transient Recorder Analyzer, Καταγραφέας-
Αναλυτής Μεταβατικών Κυμάτων) της εταιρίας PAC χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των 
κυματομορφών ΑΕ. Το MI-TRA είναι ένα πρόγραμμα για τη συλλογή κυματομορφών και 
χαρακτηριστικών ΑΕ και επεξεργασίας τους μέσω της κάρτας ΑE ΑΕDSP-32/16b PAC, 
γραμμένο για χρήση σε περιβάλλον MS-DOS και Windows, σε συμβατούς IBM-PC 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
 Το σύστημα καταγραφής που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραμάτων είχε 
τέσσερα κανάλια. To MI-TRA παρέχει την δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων καταγραφής 
ενός ή περισσότερων καναλιών. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον ρυθμό (sample rate) με 
τον οποίο το σύστημα ψηφιοποιεί το σήμα (π.χ. με ρυθμό δειγματοληψίας 1ΜHz το 
σύστημα μετρά το πλάτος του σήματος που αντιστοιχεί σε ένα σημείο από την 
κυματομορφή κάθε 1μsec). Οι οκτώ προκαθορισμένες επιλογές είναι: 100kHz, 200kHz, 
500kHz, 1MHz, 2MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz και εάν έχει εγκατασταθεί ειδική επιλογή 
και χρησιμοποιείται ένα κανάλι ανά κάρτα AEDSP μπορεί να γίνει 20MHz. 
 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει και τον τρόπο ενεργοποίησης της καταγραφής 
κυματομορφών ΑΕ στα κανάλια. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι “ανεξάρτητος” και 
“συγχρονισμένος”. Στο “ανεξάρτητος” τα κανάλια ενεργοποιούνται ανεξάρτητα το ένα από 
το άλλο και σύμφωνα με την τιμή του πλάτους ενεργοποίησης (τάση κατωφλίου, επίπεδο 
ενεργοποίησης - VT). Στο “συγχρονισμένος” η ενεργοποίηση καταγραφής σε όλα τα ενεργά 
κανάλια γίνεται την στιγμή που ενεργοποιηθεί έστω και ένα από αυτά. Επιπλέον, υπάρχουν 
και τρεις τρόποι ενεργοποίησης της καταγραφής σχετικά με την φύση των πηγών ΑΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιλογή “εξωτερική” ορίζει ενεργοποίηση του καναλιού από εξωτερική 
πηγή, η επιλογή “εσωτερική” δίνει συνεχή καταγραφή χωρίς το σύστημα να περιμένει για 
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κάποια ενεργοποίηση ενώ υπάρχει και η επιλογή “ψηφιακή” η οποία ενεργοποιεί το 
σύστημα όταν το ψηφιοποιημένο σήμα περάσει την τιμή που ορίζεται από το VT.  
 Το λογισμικό παρέχει την δυνατότητα να οριστεί ο χρόνος πριν ή μετά (αρνητικό ή 
θετικό) την υπέρβαση της τάσης κατωφλίου από όπου θα ξεκινήσει η καταγραφή της 
κυματομορφής. Επιπλέον, ορίζεται και ο αριθμός των σημείων από τα οποία θα αποτελείται 
η κυματομορφή. Μαζί με τον ρυθμό δειγματοληψίας ορίζεται και ο χρόνος καταγραφής 
μιας κυματομορφής π.χ. με ρυθμό δειγματοληψίας 8MHz και αριθμό σημείων 15000 ο 
χρόνος καταγραφής κυματομορφής είναι 15000/8=1875 μsec.  
 Ο χρόνος για τον οποίο το σύστημα παραμένει κλειδωμένο (δεν δέχεται νέα δεδομένα 
προς καταγραφή) από την στιγμή λήξης του χρόνου καταγραφής μιας κυματομορφής 
μπορεί να οριστεί από τον χρήστη. Όλα τα χαρακτηριστικά της κάρτας ΑE ΑΕDSP-
32/16b και του λογισμικού MI-TRA υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας PAC 
[PAC_06]. 

3.2 Πειραματική Διαδικασία 

3.2.1 Τοποθέτηση Αισθητήρων 

Οι αισθητήρες βρίσκονται σε επαφή με την κατασκευή, άρα απαιτείται κατάλληλο μέσο 
σύζευξης μεταξύ των επιφανειών του αισθητήρα και της κατασκευής, διότι σε αντίθετη 
περίπτωση είτε δεν μπορούν να καταγραφούν οι κυματομορφές είτε υπεισέρχονται μεγάλα 
σφάλματα στις μετρήσεις. Σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία των πειραμάτων παίζει τόσο το 
χρησιμοποιούμενο μέσο σύζευξης αισθητήρα-κατασκευής, όσο και ο τρόπος στήριξης του 
αισθητήρα σε αυτό [Beattie_83, Pollock_88]. Το μέσο έδρασης λειτουργεί όπως το 
ελατήριο στο σύστημα ελατηρίου μάζας. Το μέσο έδρασης θα πρέπει να είναι στερεό και 
ελαφρύ. Η επιφάνεια έδρασης πρέπει να είναι όσο είναι δυνατό καθαρή και λεία. Παρακάτω 
δίνονται οι κυριότεροι τρόποι έδρασης των αισθητήρων στις κατασκευές [Σκαρλάτος_01]: 
α) Έδραση με κοχλιωτό βύσμα, β) Έδραση με κερί ή γράσο, γ) Έδραση με μαγνήτη. 
 
Είδος 
Έδρασης 

Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Κοχλιωτό 
Βύσμα 

Ανοίγεται τρύπα στην 
επιφάνεια και βιδώνεται 
κοχλιωτό βύσμα επάνω 
στο οποίο βιδώνεται ο 
αισθητήρας. 

Η καλύτερη έδραση, δεν 
υπάρχουν όρια θερμοκρασιών, 
ικανοποιητική λειτουργία σε 
πολύ υψηλές στάθμες. 

Μεγάλος χρόνος 
προετοιμασίας της 
βάσης. 

Κερί ή 
Γράσο 

Φυσικό κερί 
τοποθετείται μεταξύ 
αισθητήρα και 
επιφάνειας.  

Γρήγορη και εύκολη έδραση. 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας μέχρι 400C, 
μέγιστη στάθμη 
ταλάντωσης μέχρι 100 m 
sec-2. 

Μαγνήτη 

Ο αισθητήρας βιδώνεται 
σε μικρό επίπεδο 
μαγνήτη. Η μέθοδος 
αυτή μειώνει την 
συχνότητα συντονισμού.

Γρήγορη και εύκολη έδραση, 
χρησιμοποιείται κυρίως για 
προκαταρκτικές μετρήσεις ή 
τον προσδιορισμό της 
καλύτερης θέσης. 

 

Πίνακας 3.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κυριότερων τρόπων έδρασης αισθητήρων. 
 
 Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων η έδραση των αισθητήρων 
πραγματοποιήθηκε με την χρήση γράσου. Η ποσότητα που τοποθετείται πρέπει να είναι 
ικανή να καλύψει την επιφάνεια του αισθητήρα με ένα λεπτό στρώμα. Τότε ο αισθητήρας 
τοποθετείται στην επιφάνεια και πιέζεται για να βελτιστοποιηθεί η επαφή του. 
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 Συνήθως τα πειράματα επαναλαμβάνονταν πολλές φορές, οπότε υπήρχε άμεσος 
κίνδυνος αποκόλλησης του αισθητήρα από την κατασκευή (ειδικότερα όταν ο αισθητήρας 
τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση). Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε πολύ ισχυρή 
κολλητική ταινία, με την οποία ο αισθητήρας στερεωνόταν στην κατασκευή. 

3.2.2 Έλεγχος Αισθητήρων - Προενισχυτών - Συστήματος Ακουστικής Εκπομπής 

Προκειμένου να καταγραφεί ένα γεγονός-συμβάν ΑΕ (ΑΕ event), πρέπει το αντίστοιχο 
σήμα να έχει πλάτος μεγαλύτερο από το επίπεδο ενεργοποίησης. Συνεπώς, η πηγή της ΑΕ 
πρέπει να απελευθερώσει αρκετή ενέργεια ώστε το εκπεμπόμενο τασικό κύμα κατά την 
διάδοση του στο υλικό και μέχρι να φτάσει τον αισθητήρα να είναι ικανό να δημιουργήσει 
ισχυρούς παλμούς. Η επιλογή της τάσης κατωφλίου σε συνδυασμό με την ενίσχυση του 
σήματος καθορίζουν και την ευαισθησία της μεθόδου. Χαμηλές τιμές του VT, κοντά στα 
όρια θορύβου, μειώνουν την αξιοπιστία της μεθόδου δίνοντας καταγραφές θορύβου, ενώ με 
την αύξηση του VT είναι πιθανόν να μην καταγραφούν πραγματικά σήματα ΑΕ και να 
χαθούν χρήσιμες πληροφορίες. 
 Η σωστή βαθμονόμηση της κεντρικής μονάδας και η καλή λειτουργία τόσο των 
προενισχυτών όσο και των αισθητήρων ελέγχθηκε πριν από κάθε ομάδα πειραμάτων. Μετά 
την τοποθέτηση των αισθητήρων ελέγχεται η απόκρισή τους. Αυτό προϋποθέτει ότι το 
λογισμικό είναι ρυθμισμένο για τις μετρήσεις που θα ληφθούν (συνήθως μεγάλο VT π.χ. 
60dB και χρόνο κλειδώματος σήματος), ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των 
μετρήσεων και τα ανεπιθύμητα σήματα. Ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος είναι με σπασίματα 
μύτης μολυβιών και περιγράφεται αναλυτικότατα στο δεύτερο κεφάλαιο. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται 4-5 φορές όπου και οι μετρήσεις δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο 
από ±2dB. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται ουσιαστικά την απόκριση όλου του καναλιού, 
δηλαδή αισθητήρα, προενισχυτή, καλωδίου και κάρτας ψηφιοποίησης. 
 Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές ή 
διορθώσεις, που συνήθως περιλαμβάνουν την καλύτερη εφαρμογή του αισθητήρα στο υλικό, 
επανατοποθέτηση του κ.α. Στην ακραία περίπτωση που δεν καταγράφονται σήματα πρέπει 
να γίνει έλεγχος καλωδίων, προενισχύτων αισθητήρα ή/και ολόκληρης της κυρίας μονάδας. 
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Προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερος χαρακτηρισμός των 
καταγραφόμενων σημάτων πηγών ακουστικής εκπομπής. Δίνεται σύντομη περιγραφή των 
ενενήντα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, εκ’ των οποίων τα εξήντα επτά προσδιορίστηκαν 
στο πεδίο του χρόνου ενώ τα υπόλοιπα είκοσι τρία στο πεδίο της συχνότητας. Ένα σύνολο 
από σαράντα μια χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για τον χαρακτηρισμό σημάτων πηγών 
ακουστικής εκπομπής. 
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4.1 Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Σημάτων Ακουστικής Εκπομπής 
Για τον χαρακτηρισμό σημάτων ΑΕ, έχουν προταθεί δύο βασικές μέθοδοι [Pollock_89, 
Bakuckas_94, Ohtsu_87]: α) Συμβατική ΑΕ (conventional AE) και β) Ποσοτική ΑΕ 
(quantitative AE). 
 Η πρώτη βασίζεται στην στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με στόχο τη 
συσχέτιση των χαρακτηριστικών παραμέτρων των σημάτων. Η δεύτερη μέθοδος στηρίζεται 
στην μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών διάδοσης και μετατροπής των τασικών κυμάτων 
σε ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιώντας συναρτήσεις μεταφοράς, με στόχο την εύρεση του 
αρχικού παλμού διέγερσης και τον χαρακτηρισμό της πηγής [Ohtsu_87, Yuyama_88, 
Chen_88, Sachse_87]. Με την ποσοτική ΑΕ επιχειρείται η λύση του αντίστροφου 
προβλήματος συνδυάζοντας τη λύση των εξισώσεων κυματικής διάδοσης, με τεχνικές 
ανάλυσης σημάτων. Λύνεται το ευθύ πρόβλημα κυματικής διάδοσης και προσδιορίζεται η 
συνάρτηση μεταφοράς του μέσου διάδοσης καθώς επίσης και του αισθητήρα. Η επιτυχία 
της μεθόδου επιβεβαιώνεται πειραματικά χρησιμοποιώντας εκ των προτέρων γνωστές 
εξωτερικές πηγές. Η ποσοτική μέθοδος έχει βρει εφαρμογή κυρίως για τον χαρακτηρισμό 
ισότροπων και ομογενών υλικών αφού η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον 
καθορισμό των συναρτήσεων μεταφοράς και στην λύση των εξισώσεων κυματικής διάδοσης 
σε ανισότροπα και ανομοιογενή υλικά. 

4.2 Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων Ακουστικής Εκπομπής 
Η επεξεργασία σημάτων ΑΕ με την χρήση της συμβατικής μεθόδου, βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη συσχέτιση του πλάτους του σήματος [Nakamura_72, Pollock_78, Pollock_81, 
Short_84, Valentin_85]. Ο χαρακτηρισμός σημάτων ΑΕ με βάση το πλάτος τους, πέραν 
της ευκολίας και απλότητας που προσφέρει, έχει μια σειρά από σημαντικότατα 
μειονεκτήματα με κυριότερο την έλλειψη ικανότητας διαχωρισμού διαφορετικών 
φαινόμενων, τα οποία όμως παράγουν σήματα παρόμοιου πλάτους [Nakamura_72, 
Pollock_78, Pollock_81, Short_84, Valentin_85]. Χαρακτηριστικές είναι οι εργασίες των 
Awerbuch και Ghaffari [Awerbuch_86a, Awerbuch_86b] οι οποίοι έδειξαν ότι το πλάτος 
των καταγραφόμενων σημάτων που προέρχονται από αστοχίες σε σύνθετα υλικά κυμαίνεται 
σε εύρος 40-70dB και ότι είναι αδύνατον να ταξινομηθούν. Επιπλέον, το πλάτος των 
σημάτων αλλάζει σημαντικά λόγω των διαφορετικών αποστάσεων μεταξύ των αισθητήρων 
και των πηγών AE, όπου οι αποστάσεις μπορεί να είναι από μερικά εκατοστά έως και πολλά 
μέτρα. 
 Επομένως, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος χαρακτηρισμός των καταγραφόμενων 
σημάτων πηγών ΑΕ, χρησιμοποιούνται επιπρόσθετες παράμετροι όπως η ενέργεια, η 
διάρκεια του σήματος, ο χρόνος ανύψωσης, ο αριθμός υπερβάσεων, ο αριθμός κορυφών, η 
γωνία ανύψωσης κ.α [Kappatos_05a, Kappatos_05b, Anastassopoulos _95, Grabec_89, 
Schse_92, Barga_90, Gongtian_00, Hinton_99, Pappas_03, Αναστασόπουλος_95]. Στην 
εργασία [Hinton_99] χρησιμοποιηθήκαν εβδομήντα μία παράμετροι προκειμένου να 
ταξινομηθούν σήματα ρωγμών και θορύβου. Πολλές από τις εβδομήντα μία παραμέτρους 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές υπερήχων. Τα σήματα AE παρουσιάζουν κάποια 
σχετική ομοιότητα με τα σήματα τα οποία προέρχονται από εφαρμογές υπερήχων 
[Hinton_99], ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται αισθητήρες υπερήχων για την ανίχνευσή 
τους. Τα σήματα AE δημιουργούνται από φυσικά και μηχανικά φαινόμενα σε ένα υλικό ή 
μια δομή, ενώ τα σήματα υπερήχων εφαρμόζονται σε μια δομή, η οποία αλληλεπιδρά 
τροποποιώντας τα σήματα. 
 Για την ανίχνευση ατελειών έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά χαρακτηριστικά του 
σήματος όπως μέση τιμή, κλίση, κύρτωση κ.α [Wang_01, Samanta_04]. Στην εργασία 
[Gongtian_00], χρησιμοποιήθηκαν έντεκα παράμετροι για την ανάλυση σημάτων ΑΕ σε 
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πιεστικά δοχεία. Από τις έντεκα παραμέτρους οι πέντε ήταν μη γραμμικός συνδυασμός των 
έξι πρωτογενών παραμέτρων. Η κλίση και η κύρτωση του πλάτους του σήματος έχουν 
προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάλυση σημάτων ΑΕ [Jemielniak_98], δεδομένου 
ότι είναι ευαίσθητες σε αλλαγή διαδικασίας, όπως αστοχίες μετάλλων, εργαλείων κ.α. 

4.3 Προτεινόμενες Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων Ακουστικής 
Εκπομπής 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερη παραμετρική περιγραφή των 
καταγραφόμενων ΑΕ και να μειωθεί η επίδραση του φαινόμενου των ανακλάσεων στην 
ταξινόμηση σημάτων ΑΕ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εξαγωγή ενενήντα 
παραμέτρων, εκ’ των οποίων οι εξήντα επτά προσδιορίστηκαν μετά από επεξεργασία του 
σήματος στο πεδίο του χρόνου ενώ οι υπόλοιπες είκοσι τρεις με επεξεργασία του σήματος 
στο πεδίο της συχνότητας [Kappatos_06d, Kappatos_05b, Kappatos_06c, Kappatos_06b, 
Kappatos_06e, Kappatos_06, Kappatos_06f]. Σαράντα εννιά παράμετροι αποτελούν 
πρωτογενείς παραμέτρους του σήματος ενώ οι υπόλοιπες σαράντα μία αποτελούν μη 
γραμμικό συνδυασμό των προηγούμενων πρωτογενών παραμέτρων. Από τις ενενήντα 
παραμέτρους, οι σαράντα μια είναι πρωτότυπες και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε 
εφαρμογές μεθόδων ΑΕ. Στο παράρτημα Α δίνεται η αρίθμηση και η περιγραφή όλων των 
παραμέτρων. 
 Από τις ενενήντα παραμέτρους μερικές χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές 
υπερήχων. Ένας από τους σκοπούς της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο 
καθορισμός εκείνων των παραμέτρων (υπερήχων) ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ταξινόμηση 
σημάτων ΑΕ [Kappatos_06d, Kappatos_06c, Kappatos_06f]. 
 Οι πέντε πρώτες παράμετροι που υπολογίστηκαν, αποτελούν στατιστικά μεγέθη του 
σήματος και είναι: η μέση τιμή (μ), η ενεργός τιμή (rms), η διασπορά (σ), η κλίση (sk) και 
η κύρτωση (kur) του πλάτους αντίστοιχα. Ακολούθως μελετήθηκαν ο χρόνος ανύψωσης (rt), 
ο αριθμός υπερβάσεων (c), ο αριθμός κορυφών (cp), ο αριθμός υπερβάσεων για το χρόνο 
ανύψωσης (cr) και ο αριθμός κορυφών για το χρόνο ανύψωσης (cpr). Οι συμβολισμοί των 
παραμέτρων (μέσα στις παρενθέσεις) υπάρχουν με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάγνωση της 
διατριβής και στην καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων. Στο σχήμα 4.1 απεικονίζονται 
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός σήματος ΑΕ στο πεδίο του χρόνου. 
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Σχήμα 4.1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα σήματος ΑΕ στο πεδίο του χρόνου. 
 
 Πολλά χαρακτηριστικά, βασίζονται στην προσέγγιση του σήματος ΑΕ με την χρήση 
περιγεγραμμένου τριγώνου όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2.  
 

 
Σχήμα 4.2. Περιγραφή σήματος ΑΕ με την  χρήση περιγεγραμμένου τριγώνου. 
 
 Η διάρκεια των σημάτων σε κατασκευές μικρών διαστάσεων είναι εξαιρετικά μεγάλη 
λόγω ισχυρής παρουσίας ανακλάσεων από τα άκρα της κατασκευής. Για χαμηλού κόστους 
υλικό (hardware) η διάρκεια των σημάτων είναι πάντα ίση με το μέγιστο μέγεθος μνήμης 
που χρησιμοποιείται για την καταγραφή του σήματος και η εξαγωγή των παραμέτρων 
πραγματοποιείται για σταθερό χρονικό παράθυρο. Όταν η συνολική διάρκεια του σήματος 
είναι σταθερή (στην παρούσα διατριβή η διάρκεια των σημάτων είναι πάντοτε σταθερή και 
ίση με 32msec), μερικές παράμετροι δεν παρέχουν καμιά επιπρόσθετη “πληροφορία”. 
Συνεπώς, ο χρόνος πτώσης (ft), ο αριθμός υπερβάσεων για τον χρόνο πτώσης (cf) και ο 
αριθμός κορυφών για τον χρόνο πτώσης (cpf) είναι γραμμικά εξαρτημένες παράμετροι με 
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την συνολική διάρκεια (dur) του σήματος, το συνολικό αριθμό υπερβάσεων (c) και το 
συνολικό αριθμός κορυφών (cp) αντίστοιχα. 

durftrt =+ .     (4.1) 
ccfcr =+ .     (4.2) 

cpcpfcpr =+ .    (4.3) 
όπου ft ορίζεται ο χρόνος πτώσης, cf: ο αριθμός υπερβάσεων για τον χρόνο πτώσης, cpf: ο 
αριθμός κορυφών για τον χρόνο πτώσης και τέλος dur είναι η συνολική διάρκεια του 
καταγραφόμενου σήματος. 
 Δύο από τις πιο θεμελιώδεις παραμέτρους για τον χαρακτηρισμό σημάτων AE είναι η 
μέγιστη απόλυτη τιμή του πλάτους (amp) και η τιμή της μέσης ενέργειας (eng). Η τιμή της 
μέσης ενέργειας ολόκληρου του σήματος περιλαμβάνεται στο διάνυσμα των παραμέτρων. 
Μελετήθηκε επίσης και η δυνατότητα διαίρεσης του σήματος σε ίσου μήκους, μη 
επικαλυπτόμενα παράθυρα. Σε κάθε παράθυρο χρόνου υπολογίστηκε η μέγιστη απόλυτη 
τιμή του πλάτους (amp_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9) και η μέση ενέργεια 
(eng_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9). Σε επόμενη παράγραφο δείχνεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για την  εκτίμηση του βέλτιστου αριθμού των παραθύρων [Kappatos_05a]. 
 Για ολόκληρο το σήμα καθορίζεται η τιμή του δεύτερου μεγαλύτερου πλάτους (amp2). 
Αν η συγκεκριμένη παράμετρος συμπεριλαμβάνεται στις παραμέτρους 
amp_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9, τότε υπολογίζεται το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο πλάτος 
κ.οκ. Για το δεύτερο μεγαλύτερο πλάτος υπολογίζεται ο χρόνος ανύψωσης (rt2) και η 
διαφορά χρόνων ανύψωσης των δύο πρώτων μεγαλύτερων τιμών των πλατών του σήματος 
(dif_2peak).  
 Ο χρόνος ανύψωσης από τα επίπεδα των 25%, 50% και 75% της τιμή του μέγιστου 
πλάτους μέχρι την κορυφή  υπολογίζονται και προστίθενται στο διάνυσμα των παραμέτρων 
(rt_25, rt_50, rt_75). Ομοίως υπολογίζεται ο χρόνος πτώσης από την κορυφή έως και τα 
επίπεδα των 25%, 50% και 75% της τιμής του μέγιστου πλάτους (ft_25, ft_50, ft_75). 
 Είκοσι τρεις παράμετροι εκτιμήθηκαν στο πεδίο της συχνότητας, χρησιμοποιώντας το 
φάσμα ισχύος. Υπολογίστηκαν οι τιμές της διασποράς (f_σ), της κλίσης (f_sk) και της 
κύρτωσης (f_kur) για το πεδίο της συχνότητας. Έπειτα υπολογίστηκε η μέγιστη τιμή του 
πλάτους του φάσματος της ισχύος (f_amp) και η συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο 
πλάτος (freq_m). Όπως στο πεδίο του χρόνου έτσι και πεδίο της συχνότητας βρέθηκαν οι 
συχνότητες ανύψωσης των επιπέδων 25%, 50% και 75% (f_rt_25, f_rt_50, f_rt_75) καθώς 
και οι αντίστοιχες συχνότητες πτώσης για την καμπύλη φάσματος ισχύος του σήματος 
(f_ft_25, f_ft_50, f_ft_75).  
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Σχήμα 4.3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα σήματος ΑΕ στο πεδίο του συχνότητας (φάσμα ισχύος). 
 
 Οι υπόλοιπες σαράντα μια παράμετροι υπολογίζονται σαν μη γραμμικός συνδυασμός 
των προηγούμενων πρωτογενών παραμέτρων, τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο 
της συχνότητας. Η μέση ενέργεια ολόκληρου του σήματος διαιρείται με τη μέγιστη απόλυτη 
τιμή του πλάτους (ea) και η ίδια παράμετρος υπολογίζεται σε κάθε ένα από τα παράθυρα 
ξεχωριστά (ea_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9).  
 Ο αριθμός υπερβάσεων τόσο για το χρόνο ανύψωσης όσο και το χρόνο πτώσης 
διαιρείται με τον χρόνο ανύψωσης και τον χρόνο πτώσης αντίστοιχα (crt, cft). Επιπλέον, ο 
χρόνος ανύψωσης, ο αριθμός των υπερβάσεων του χρόνου ανύψωσης και ο συνολικός 
αριθμός των υπερβάσεων διαιρούνται αντίστοιχα με το χρόνο πτώσης, τον αριθμό των 
υπερβάσεων του χρόνου πτώσης και με τον αριθμό των κορυφών (rft, crc, ccp). Κατόπιν, o 
αριθμός των υπερβάσεων του χρόνου ανύψωσης διαιρείται με την σειρά του με τον αριθμό 
των υπερβάσεων του χρόνου πτώσης (crf).  
 Η διαίρεση της μέγιστης τιμής του πλάτους με το χρόνο ανύψωσης δίνει την 
εφαπτομένη ανύψωσης (rs). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι εφαπτόμενες ανύψωσης και 
πτώσης για τα επίπεδα των 25%, 50% και 75% της τιμής του μέγιστου πλάτους (rs_25, 
rs_50, rs_75, fs_25, fs_50, fs_75). Κατόπιν, για τα ίδια επίπεδα των 25%, 50% και 75% 
υπολογίζονται τα διαστήματα ανύψωσης και πτώσης (rv_25, rv_50, rv_75, fv_25, fv_50, 
fv_75). Όπως στο πεδίο χρόνου έτσι και στο πεδίο συχνότητας υπολογίζονται οι 
εφαπτόμενες ανύψωσης και πτώσης (f_rs_25, f_rs_50, f_rs_75, f_fs_25, f_fs_50, f_fs_75) 
καθώς και τα διαστήματα ανύψωσης, πτώσης (f_rv_25, f_rv_50, f_rv_75, f_fv_25, f_fv_50, 
f_fv_75) για τα ίδια πάντα επίπεδα.  

4.4 Πρωτότυπες Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων Ακουστικής 
Εκπομπής 

Ένα σύνολο από σαράντα μια πρωτότυπες παράμετροι υπολογίστηκαν και αξιολογήθηκαν 
στην παρούσα διατριβή. Καταρχήν το σήμα ΑΕ διαιρέθηκε σε ίσου μήκους, μη 
επικαλυπτόμενα παράθυρα και υπολογίστηκαν η μέση ενέργεια 
(eng_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9) και η μέγιστη τιμή του πλάτους 
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(amp_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9) για κάθε παράθυρο (18 παράμετροι). Οι επόμενες εννιά 
παράμετροι προκύπτουν σαν μη γραμμικός συνδυασμός των προηγούμενων δέκα οκτώ 
πρωτογενών παραμέτρων δηλαδή μέση η ενέργεια διαιρέθηκε με την μέγιστη τιμή του 
πλάτους για κάθε παράθυρο (ea_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9) (9 παράμετροι). 
 Ο χρόνος ανύψωσης (rt_75) και ο χρόνος πτώσης (ft_75) από το επίπεδο των 75% της 
τιμής του μέγιστου πλάτους μέχρι την κορυφή για το πεδίο του χρόνου χρησιμοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά σε προβλήματα εξαγωγής “πληροφορίας” σε σήματα ΑΕ (2 παράμετροι). 
Όπως στο πεδίο του χρόνου έτσι και στο πεδίο της συχνότητας υπολογίστηκαν οι 
συχνότητες ανύψωσης (f_rt_75) και πτώσης (f_ft_75) (2 παράμετροι). Εκτιμήθηκαν οι τιμές 
της κλίσης (f_sk) και της κύρτωσης (f_kur) για το πεδίο της συχνότητας (2 παράμετροι). Οι 
εφαπτόμενες ανύψωσης (rs_75, f_rs_75), πτώσης (fs_75, f_fs_75) καθώς και τα διαστήματα 
ανύψωσης (rv_75, f_rv_75), πτώσης (fv_75, f_fv_75) για το επίπεδο των 75% τόσο για το 
πεδίο του χρόνου όσο και για το πεδίο της συχνότητας χρησιμοποιήθηκαν επίσης για πρώτη 
φορά (8 παράμετροι).  

4.5 Κανονικοποίηση Παραμέτρων 

Οι χαρακτηριστικές συνιστώσες του διανύσματος προτύπων, συχνά αναπαριστούν 
διαφορετικού τύπου μετρήσεις, με αποτέλεσμα τόσο οι μονάδες, όσο και το εύρος τιμών 
τους να είναι πολύ διαφορετικές. Τεχνικές κανονικοποίησης χρησιμοποιούνται με σκοπό να 
μην υπάρχει η επίδραση της επιλογής μονάδων στις μεταβλητές και οι τιμές όλων των 
μεταβλητών να κυμαίνονται στο ίδιο διάστημα. Η επίδραση της κάθε τεχνικής 
κανονικοποίησης παραμέτρων στην συμπεριφορά των διαφόρων μεθόδων ταξινόμησης δεν 
μπορεί να προβλεφθεί θεωρητικά. Οι παράμετροι κανονικοποιήθηκαν σύμφωνα με την 
σχέση (4.4). Η κανονικοποίηση που εισάγει η εξίσωση (4.4) οδηγεί σε μηδενικό μέσο όρο 
και μοναδιαία διασπορά. 
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 Τα σύμβολα iμ  και iσ  συμβολίζουν τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση και 
υπολογίζονται με βάση τις επόμενες σχέσεις: 

∑
=

=
N

j
iji x

N 1

1μ ,     (4.5) 

( )∑
=

−
−

=
N

j
iiji x

N 1

2

1
1 μσ .   (4.6) 

 Ο συμβολισμός * δείχνει την κανονικοποίηση της παραμέτρου ijX , με i: την 
συνιστώσα του διανύσματος των παραμέτρων και j: την συνιστώσα του διανύσματος των 
παραδειγμάτων, και Ν είναι ο συνολικός αριθμός των παραδειγμάτων (1, 2, …, Ν). 
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Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τρεις σημαντικές κατηγορίες μεθόδων εύρεσης της 
θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής, παρουσία θορύβου. Η πρώτη μέθοδος στηρίζεται στην 
παραμετρική μοντελοποίηση του σήματος, η δεύτερη σε τεχνητό νευρωνικό δίκτυο ενώ η 
τρίτη μέθοδος υπολογίζει τις διαφορές χρόνου άφιξης του σήματος σε συνδυασμό με 
τριγωνικές τεχνικές. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια διαφορετική αναλυτική λύση στο 
πρόβλημα εντοπισμού θέσης πηγής ακουστικής εκπομπής για σφαιρικές κατασκευές κατά 
την οποία το σύστημα συντεταγμένων βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας. 
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5.1 Κλασσικές Μέθοδοι Εντοπισμού Πηγής Ακουστικής Εκπομπής 
Ο ΜΚΕ με την χρήση μεθόδου ΑΕ αποτελεί μια πολύ χρήσιμη μέθοδο για την ανίχνευση 
και τον εντοπισμό αστοχιών (σπασίματα, ρωγμές κ.α) σε υλικά και κατασκευές. Η ανίχνευση 
σημάτων AE χρησιμοποιείται συχνά στην παρακολούθηση έναρξης αστοχίας καθώς και 
στον έλεγχο της κατάστασης της κατασκευής. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγνώριση του τύπου 
της αστοχίας και η ανίχνευση της θέσης της, αποτελούν σήμερα μερικά από τα πιο 
σημαντικά προβλήματα που ασχολείται η μέθοδος της ΑΕ. 
 Ο Εντοπισμός Θέσης Πηγής (ΕΘΠ) ΑΕ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την 
γεωμετρία της υπό έλεγχο κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, όταν η μια διάσταση είναι πολύ 
μεγαλύτερη έναντι των άλλων δύο, π.χ σε πολύ μακριούς σωλήνες, η μέθοδος ΕΘΠ 
ονομάζεται γραμμική (1-διαστατή). Όταν εξετάζονται επίπεδες κατασκευές, π.χ πλάκες, 
γέφυρες, δεξαμενές κ.α, τότε η μέθοδος ΕΘΠ καλείται επίπεδη (2-διαστατή) ενώ 3-
διαστατή ΕΘΠ σε μετασχηματιστές και σε συγκεκριμένες δομές [ASNT_86].  
 Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ΕΘΠ ΑΕ που στηρίζονται στην ψηφιακή επεξεργασία 
του σήματος (σήματα αισθητήρων): α) Μέθοδος εξασθένησης και β) Διαφορών χρόνου 
άφιξης. Η κάθε μία από αυτές τις μεθόδους βασίζεται σε διαφορετικά φαινόμενα που 
παρατηρούνται κατά την διάδοση του σήματος από την πηγή στους αισθητήρες και 
εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα αυτών των φαινόμενων.  

5.1.1 Μέθοδος Εξασθένησης 

Τα ακουστικά κύματα τα οποία διαδίδονται μακριά από τις πηγές τους, λόγω της εξάπλωσης 
σε μεγαλύτερες επιφάνειες ή χώρους, λόγω της επίδρασης των ανακλάσεων, της αλλαγής του 
τρόπου μετάδοσης κ.α., χάνουν σημαντικό μέρος της ενέργειας τους. Ο όρος εξασθένηση 
(attenuation) αναφέρεται στην επίδραση όλων αυτών των αθροιστικών διαδικασιών, 
υποδηλώνοντας ότι η ισχύς του σήματος μειώνεται καθώς η απόσταση ανάμεσα στην πηγή 
και στο σημείο της μέτρησης αυξάνεται. Αυτή η γενική αρχή διαφοροποιείται σε 
περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ανακλάσεις ή προκαλούνται συντονισμοί στην δομή του 
υλικού αυξάνοντας τα στάσιμα κύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα συμβαίνει 
εξασθένηση αλλά το πλάτος του μετρημένου σήματος μπορεί να μην ακολουθήσει την 
αναμενόμενη χαρακτηριστική συνάρτηση απόστασης-πλάτους. Ο τρόπος εξασθένησης του 
σήματος έχει μελετηθεί τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά και εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες οι οποίοι δεν διερευνώνται στην παρούσα διατριβή. 

5.1.1.1 Μέθοδος Εντοπισμού Ζώνης 

Εάν ένα σήμα ΑΕ διαδίδεται πάνω στην κατασκευή στην οποία είναι τοποθετημένοι 
αισθητήρες (sensor array), τότε συνήθως ο αισθητήρας με την μεγαλύτερη ενέργεια σήματος 
θα είναι πιο κοντά στην πηγή (θεωρώντας αισθητήρες με ίδια ευαισθησία). Αυτό συμβαίνει, 
διότι το σήμα που έχει εντοπίσει ο πλησιέστερος αισθητήρας είναι λιγότερο εξασθενημένο 
από ότι σε οποιονδήποτε άλλον αισθητήρα (σχήμα 5.1.α). Αυτή η ευρύτερη ζώνη μέσα στην 
οποία βρίσκεται η πηγή ΑΕ μπορεί να περιοριστεί σημαντικά με την βοήθεια του 
αισθητήρα με την δεύτερη μεγαλύτερη έξοδο. Αφού εντοπιστεί ο πρώτος αισθητήρας 
μελετούνται τα σήματα που παίρνονται από τους δύο γειτονικούς αισθητήρες. Βρίσκεται 
αυτός που έχει την μεγαλύτερη έξοδο και έτσι είναι δυνατόν να μειωθεί αρκετά η ζώνη 
εντοπισμού (σχήμα 5.1.β) [ASNT_86]. 
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Σχήμα 5.1.α,β. Μέθοδος εντοπισμού ευρύτερης ζώνης και στενότερης ζώνης. 
 

5.1.1.2 Μέθοδος Μέτρησης Πλάτους Σήματος 

Με την μέθοδο εντοπισμού ζώνης είναι απαραίτητο να βρεθεί μόνο ο αισθητήρας με την 
μεγαλύτερη ενέργεια σήματος και ίσως ο αισθητήρας με την αμέσως χαμηλότερη ενέργεια 
σήματος. Το σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθόδου εντοπισμού ζώνης είναι ότι η ζώνη 
πιθανών θέσεων της πηγής ΑΕ είναι πολύ μεγάλη. 
 Μετρώντας τις εξόδους των αισθητήρων είναι δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός 
ακρίβειας, με δεδομένο ότι είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά εξασθένησης της κατασκευής. 
Για να χρησιμοποιηθεί η τεχνική μέτρησης πλάτους είναι απαραίτητο να καταγραφεί 
λεπτομερειακά η εξασθένηση του σήματος για την εκάστοτε εφαρμογή. Μέσα από αυτές τις 
μετρήσεις μπορεί να κατασκευαστεί η χαρακτηριστική καμπύλη (απόστασης-πλάτος). 
Συγκρίνοντας το πραγματικό σήμα με την χαρακτηριστική καμπύλη είναι δυνατόν να 
εντοπιστεί η θέση της πηγής ΑΕ. 
 Η μέθοδος εξασθένησης έχει πολλά μειονεκτήματα στην εφαρμογή της και δεν 
χρησιμοποιείται παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Συνήθως η μέθοδος εξασθένησης 
χρησιμοποιείται σε συνεχή σήματα ΑΕ (διαρροή) κατά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 
πολλές μετρήσεις ώστε να δημιουργηθεί η καμπύλη ακουστικής εξασθένησης. Η καμπύλη 
εξασθένησης αλλάζει σε κάθε κατασκευή και η δημιουργία της είναι ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο που σχετίζεται με τα διάφορα είδη διάδοσης κυμάτων, την σκέδαση, την 
γεωμετρία της κατασκευής, το υλικό κ.α. [ASNT_86]. 

5.1.2 Μέθοδος Διαφορών Χρόνου Άφιξης  

Η μέθοδος Διαφορών Χρόνου Άφιξης (ΔΧΑ) χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές όπως 
ανίχνευση στόχων για ραντάρ, σόναρ, σεισμικά σήματα κ.α. Η μέθοδος ΔΧΑ 
εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα δύο σήματα που εκπέμπονται από την πηγή ΑΕ 
συλλέγονται από τους αισθητήρες και παρουσιάζουν μια χρονική μετατόπιση το ένα ως προς 
το άλλο και σε συνδυασμό με τριγωνικές τεχνικές αποτελεί την πιο γνωστή μέθοδος ΕΘΠ 
ΑΕ [Tobias_76, Asty_78, Whittaker_98, Barat_93, Ziola_91]. Σε αυτές τις μεθόδους τα 
σήματα πρέπει να είναι εκρηκτικού τύπου, και όχι συνεχή. Η θέση της πηγής ΑΕ βρίσκεται 
στην τομή των γεωμετρικών τόπων οι οποίοι ορίζονται από την σταθερή διαφορά των 
αποστάσεων μεταξύ των αισθητήρων και του κάθε σημείου του γεωμετρικού τόπου 
(υπερβολή) [Miller_87]. 
 Μια μέθοδος για τη ΕΘΠ AE σε δύο διαστάσεις παρουσιάζεται από τον Tobias 
[Tobias_76]. Στις εργασίες [Asty_78, Barat_93] λύνονται τα προβλήματα εντοπισμού πηγής 
ΑΕ σε σφαιρικές και κυλινδρικές επιφάνειες αντίστοιχα. Σχεδόν όλες οι μέθοδοι εντοπισμού 
υποθέτουν ότι το κύμα διαδίδεται κατά μήκος της επιφάνειας της κατασκευής και φτάνει 
στον κάθε αισθητήρα διανύοντας την συντομότερη διαδρομή (geodesic path). Μια 
γενικευμένη διατύπωση για την εκτίμηση της πιο σύντομης απόστασης σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια παρουσιάζεται στην εργασία [Whittaker_98]. 
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5.2 Μέθοδος Εντοπισμού Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής σε 
Σφαιρικές Επιφάνειες 

Ο Asty ανέπτυξε μια μέθοδο για τον ΕΘΠ ΑΕ σε σφαιρικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
“ειδικές” πολικές συντεταγμένες οι οποίες εφαρμόζονται στην επιφάνεια της σφαιρικής 
κατασκευής όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2 [Asty_78].  
 

 
Σχήμα 5.2. “Ειδικές” πολικές συντεταγμένες που χρησιμοποιούνται για τον ΕΘΠ ΑΕ σε σφαιρικές 

επιφάνειες. 
 
 Κατά συνέπεια, ένα σημείο στην επιφάνεια της σφαίρας ορίζεται από την γωνία θ με 

πθ 20 ≤≤  και από το τόξο της ημιπεριφέρειας της σφαίρας πρ≤≤ R0 , όπου ρ είναι η 
ακτίνα της σφαίρας. 
 Σ’ αυτή την διατριβή παρουσιάζεται μια διαφορετική λύση ΕΘΠ ΑΕ κατά την οποία 
το σύστημα συντεταγμένων βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας (σχήμα 5.3) 
και οι συντεταγμένες τόσο της πηγής ΑΕ (P) όσο και των αισθητήρων (S0, S1, S2) 
καθορίζονται πλήρως από τις τιμές των γωνιών (φ, θ). Η λύση που προτείνεται απλοποιεί 
σημαντικά την πολυπλοκότητα των υπολογισμών της υπάρχουσας λύσης. Η διαφορετική 
λύση χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διάταξης αισθητήρων για το 
εντοπισμό πηγής ΑΕ [Kappatos_03]. 

 
Σχήμα 5.3. Σύστημα συντεταγμένων (φ, θ) για τον ΕΘΠ-ΑΕ. 
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 Στο σχήμα 5.3 η φ είναι η γωνία που σχηματίζεται κατακόρυφα με τον άξονα x (rad) 
ενώ η γωνία θ σχηματίζεται οριζόντια με τον άξονα x (rad). 
 Χρησιμοποιώντας τις ΔΧΑ και τις ευρύτερα διαδεδομένες τριγωνικές τεχνικές μπορεί 
να βρεθεί η θέση πηγής ΑΕ σε επίπεδες, κυλινδρικές και σφαιρικές κατασκευές [Asty_78, 
Barat_93, Tobias_76]. 
 Θεωρώντας, γνωστές τις θέσεις της πηγής ΑΕ (P) καθώς και των τριών αισθητήρων S0, 
S1, S2, όπως επίσης ότι και το ακουστικό σήμα διανύει τόξο στην επιφάνεια της σφαίρας, 
τότε οι τιμές των ΔΧΑ δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

V
PSPSt
∩∩

−
=Δ 01

1 ,    (5.1) 

V
PSPSt
∩∩

−
=Δ 02

2 ,    (5.2) 

όπου V είναι η ταχύτητα του ακουστικού κύματος. 
 Οι βασικές σχέσεις μεταξύ των σφαιρικών τριγώνων PS0S1 και PS0S2 δίνονται από τις 
σχέσεις: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )101001001 cossinsincoscoscos SPSOSSPOSOSSPOSPOS += ,(5.3.α) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )202002002 cossinsincoscoscos SPSOSSPOSOSSPOSPOS += .(5.3.β) 

 Η γωνία POS1 (σχήμα 5.3) μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση του τόξου PS1 και της 

ακτίνας p: 
P

PSPOS 1
1 = , επομένως και όλες οι άλλες γωνίες μπορούν να εκφραστούν με 

παρόμοιο τρόπο. Άρα από τις σχέσεις (5.3.α) και (5.3.β) προκύπτουν οι (5.4.α) και (5.4.β) 
αντίστοιχα: 
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 Το μήκος των τόξων ανάμεσα των P, S1, S2  και του αισθητήρα S0 όταν όλοι βρίσκονται 
στο πάνω ημισφαίριο ορίζονται από τις εξισώσεις: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −==

∩

ppRPS φπ
20 ,    (5.5) 

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −==
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1110 2
φπpRSS ,    (5.6) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −==

∩

2220 2
φπpRSS .   (5.7) 

 Όταν κάποιος από τους αισθητήρες S1, S2 ή η πηγή P βρίσκεται στο κάτω ημισφαίριο 
αλλάζει απλώς το πρόσημο. Στο σχήμα 5.4 φαίνονται οι γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ 
των αισθητήρων (S1, S2), της πηγής Ρ και του άξονα Χ. 
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Σχήμα 5.4. Αναγραφόμενες γωνίες των αισθητήρων και της πηγής από τον άξονα x. 
 
 Λύνοντας τις εξισώσεις (5.1) και (5.2) ως προς PS1 και PS2 αντίστοιχα και κάνοντας 
αντικατάσταση των εξισώσεων (5.5), (5.6), (5.7) στις (5.4.α) και (5.4.β) προκύπτουν οι 
παρακάτω εξισώσεις: 
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 Η εξίσωση (5.10) μπορεί να γραφτεί σαν απλούστερη εξίσωση σύμφωνα με την 
παρακάτω τριγωνομετρική έκφραση με άγνωστη παράμετρο την γωνία θx:  

CBA xx =+ θθ sincos ,    (5.11) 
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 Επομένως, αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (5.12), (5.13), (5.14) στην (5.11) προκύπτει 
λύση για την γωνία θx. Κατόπιν, κάνοντας αντικατάσταση της γωνίας θx στην (5.10) 
προκύπτει λύση για το R δηλαδή για τη θέση της πηγής P (φp ,θp) με xp θθθ += 1  και φp 
(από εξίσωση 5.5). 
 Μια ειδική περίπτωση υπάρχει όταν στην εξίσωση (5.10) τόσο ο αριθμητής όσο και ο 
παρονομαστής είναι μηδέν οπότε η άγνωστη παράμετρος θx μπορεί να βρεθεί λύνοντας το 
ακόλουθο σύστημα των εξισώσεων:  
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το οποίο οδηγεί στην ακόλουθη λύση: 
11 RtV =Δ ,     (5.15) 

{ } { }ππθ pRRx =∨=∨= 11 0 .   (5.17) 
 Εάν R1=0, τότε ο αισθητήρας S1 ταυτίζεται με τον S0, ενώ εάν R1=ρπ ο αισθητήρας S1 
είναι τοποθετημένος αντιδιαμετρικά του S0. 
 Επιπλέον, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν VΔt1=R1 που με την σειρά του δίνει 
ότι R=0 από την πρώτη εξίσωση (5.10), και R≠0 από την δεύτερη εξίσωση (5.10). 
Επομένως, όταν VΔt1=R1, η δεύτερη εξίσωση (5.10) χρησιμοποιείται για να δώσει την 
άγνωστη μεταβλητή R. Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται για την περίπτωση όπου 
VΔt2=R2.  

5.3 Εντοπισμός Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής με Ελαχιστοποίηση 
Συναρτήσεων Σφάλματος 

Σε πρακτικά προβλήματα παρατηρούνται έντονα τα φαινόμενα της εξασθένησης των 
κυμάτων διάδοσης (μεγάλες κατασκευές) καθώς επίσης και η παρουσία ισχυρού ενθόρυβου 
περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων φαινομένων είναι η εισαγωγή σημαντικών 
σφαλμάτων στις εκτιμήσεις των ΔΧΑ και κατ’ επέκταση στον ΕΘΠ ΑΕ. Οπότε, κρίνεται 
σκόπιμο η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών ΕΘΠ ΑΕ. 
 Οι ΔΧΑ κυμάτων, που διαδίδονται με καμπτικό τρόπο διάδοσης σε πλάκα, μπορούν 
να εκτιμηθούν χρησιμοποιώντας τη συσχέτιση μεταξύ του σήματος που λαμβάνεται από τον 
αισθητήρα και ενός κανονικού παλμού μιας συχνότητας [Ziola_91]. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι μέθοδοι μιας μοναδικής συχνότητας είναι πολύ ευαίσθητες στην παρουσία προσθετικού 
θορύβου, μια μέθοδος ΕΘΠ ΑΕ παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε με την επεξεργασία των 
χαμηλών-συχνοτήτων καμπτικών κυμάτων AE [Lympertos_03a]. Η συγκεκριμένη μέθοδος 
είναι σθεναρή ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία η δομή επιτρέπει την ύπαρξη 
πολλαπλών διαδρομών διάδοσης κυμάτων από την πηγή στους αισθητήρες (π.χ. κυλινδρικές, 
σφαιρικές δεξαμενές κ.α).  
 Πολλές φορές, η λύση της εξίσωσης για τον ΕΘΠ ΑΕ, που εκφράζεται με αναλυτική 
μορφή, είναι πολύ δύσκολη. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η δυσκολία καθώς επίσης και 
η εφαρμογή τριγωνικών διαδικασιών, διάφορες προσεγγίσεις βασισμένες στην εκπαίδευση 
παραδειγμάτων έχουν ήδη προταθεί [Grabec_91, Kosel_03]. Μια μέθοδος για την 
επιθεώρηση πλαισίων αεροσκαφών περιγράφεται από τους Kosel και Grabec [Kosel_03]. 
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εντοπιστή ο οποίος αποτελείται από έναν αισθητήρα, 
κεραία και ένα ΤNΔ με την χρήση του οποίου επιτυγχάνεται εντοπισμός της θέσης ΑΕ. 
 Δύο νέες μέθοδοι ΕΘΠ AE σε επίπεδες και σε κυλινδρικές επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγορίθμους και αλγόριθμους βραδείας ψύξης παρουσιάζονται 
στις εργασίες [Lympertos_03b, Lympertos_04]. Στις συγκεκριμένες εργασίες, η ακριβής 
θέση της πηγής υπολογίζεται με την ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλματος μεταξύ 
των σημάτων τα οποία προκύπτουν από μοντέλο σήματος [Ziola_91] και των πραγματικών 
σημάτων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες. 
 Στην παρούσα διατριβή εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν δύο σημαντικές κατηγορίες 
μεθόδων για τον ΕΘΠ ΑΕ κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν: α) γενετικοί αλγόριθμοι και 
αλγόριθμοι βραδείας ψύξης με σκοπό την ελαχιστοποίηση συνάρτησης σφάλματος (εξίσωση 
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5.19) και β) ΤΝΔ τα οποία εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας έναν ικανοποιητικό αριθμό 
παραδειγμάτων. 

5.3.1 Εξαγωγή Παραμέτρων 

Για τις δύο προτεινόμενες μεθόδους ΕΘΠ ΑΕ υπολογίστηκαν παράμετροι από τα σήματα 
πηγών ΑΕ. Σύμφωνα με την εξίσωση 1.7 (μοντέλο σήματος), η απόσταση του αισθητήρα 
από την πηγή επηρεάζει την ενέργεια του σήματος. Συνεπώς, στο σήμα εφαρμόζεται 
γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform - FFT), και κατόπιν 
διαιρείται σε πέντε ίσες ζώνες συχνοτήτων (frequency bands) και εκτιμάται η αντίστοιχη 
τιμή της ενέργειας σε κάθε ζώνη. Οι τιμές των ενεργειών για όλες τις ζώνες συχνοτήτων 
αποτελούν τις πρώτες παραμέτρους σημάτων πηγών ΑΕ. 
 Οι Ziola και Gorman [Ziola_91] χρησιμοποιούν την συνάρτηση ετεροσυσχέτισης για 
την εκτίμηση της χρονικής καθυστέρησης του σήματος μεταξύ δύο αισθητήρων. Η θέση του 
μέγιστου πλάτους της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης (για διαφορετικές κυκλικές συχνότητες) 
χρησιμοποιείται σαν δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης 
δίνεται σαν το χρονικό μέσο δύο συναρτήσεων, όπου η μια συνάρτηση είναι καθυστερημένη 
σχετικά με άλλη (εξίσωση 5.18). 

∑
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όπου x είναι το διαμορφωμένο συνημίτονο ( )tetx tt ⋅= −−
ι

σ ωcos)( ]/)[( 22
1  και y το μοντέλο 

σήματος (εξίσωση 2.8). 

5.3.2 Μέθοδος Εύρεσης Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής με Παραμετρική 
Μοντελοποίηση του Σήματος 

Η μέθοδος της παραμετρικής μοντελοποίησης του σήματος χρησιμοποιεί τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσδιορίζονται από το σήμα κάθε αισθητήρα (ενέργεια 
και θέση του μέγιστου πλάτους της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης σε διαφορετικές 
συχνότητες) με σκοπό να συνθέσουν τη συνάρτηση σφάλματος σύμφωνα με την εξίσωση 
(5.19). Υποθέτοντας ότι υπάρχουν G χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σήματος, η 
συνάρτηση σφάλματος ορίζεται: 

( ) ( )( )∑
=
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i
ii qzyxpyxErr

1

2,,, ,    (5.19) 

όπου qi είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λαμβανόμενων σημάτων και pi τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σήματος όταν η θέση της πηγής βρίσκεται στις 
συντεταγμένες x, y, z.  
 Η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης (5.19) υλοποιείται με την χρήση αλγορίθμων 
βελτιστοποίησης. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν γενετικοί και βραδείας ψύξης 
αλγόριθμοι με σκοπό να εντοπιστεί  το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης.  

5.3.3 Μέθοδος Εύρεσης Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής με Τεχνητό 
Νευρωνικό Δίκτυο 

Στην δεύτερη μέθοδο χρησιμοποιείται ΤΝΔ και πιο συγκεκριμένα RBF (σχήμα 5.5). Το 
διάνυσμα εισόδου για το RBF αποτελείται από τις τιμές των ενεργειών (για διαφορετικές 
ζώνες συχνοτήτων) ή από τις τιμές των θέσεων του μέγιστου πλάτους της συνάρτησης 
ετεροσυσχέτισης (για διαφορετικές κυκλικές συχνότητες). Στο επίπεδο εξόδου δίνεται μια 
εκτίμηση των συντεταγμένων της θέσης της πηγής ΑΕ (xm, ym).  
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Σχήμα 5.5. Τεχνητό νευρωνικό δίκτυο για τον ΕΘΠ ΑΕ. 
 
 Στη διαδικασία εκπαίδευσης, τα βάρη του δικτύου εκτιμώνται με την χρήση τεχνητών 
παραγόμενων σημάτων, του αλγορίθμου k-means και τον ψευδo-αντίστροφο πίνακα 
[Haykin_99]. Πιο συγκεκριμένα, τα βάρη υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση της 
συνάρτησης σφάλματος: 

( )( ) ( )( )( )∑ −+−=
i

iimiiimi wyxqyywyxqxxwErr 22 ),,(),,()( . (5.20) 

όπου ),( ii yxq είναι το διάνυσμα των παραμέτρων για το σήμα ΑΕ όταν αυτό βρίσκεται 
στην θέση ),( ii yx , w τα βάρη του δικτύου και xm, ym είναι οι έξοδοι του ΤΝΔ που 
αποτελούν τις συντεταγμένες της θέσης της πηγής ΑΕ. 
 Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, υπολογίζεται το σφάλμα της θέσης της πηγής το 
οποίο ορίζεται σαν την διαφορά της απόστασης μεταξύ της πραγματικής θέσης και της 
εκτιμώμενης θέσης πηγής. Χρησιμοποιώντας τα ίδια παραδείγματα τόσο στην φάση 
εκπαίδευσης όσο και στην φάση αξιολόγησης, υπολογίζεται το μέσο σφάλμα (Rc). Οι 
ικανότητες γενίκευσης του RBF μελετώνται χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα 
δεδομένων για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το λάθος 
εκτίμησης παρουσιάζεται ως (Ru).  
 Η συγκεκριμένη μέθοδος ΕΘΠ ΑΕ παρουσιάζει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, 
αφού κατά την εκπαίδευση του δικτύου δεν χρειάζεται πραγματικά σήματα ρωγμοειδών 
αστοχιών τα οποία απαιτούν μεγάλο κόστος κατά την δημιουργίας τους, αλλά αντί αυτών 
χρησιμοποιούνται σήματα προσομοίωσης. 

5.4 Πειράματα 

Οι δύο προτεινόμενες μέθοδοι ΕΘΠ ΑΕ συγκρίθηκαν με την γνωστή μέθοδο η οποία 
χρησιμοποιεί την συνάρτηση ετεροσυσχέτισης για τον προσδιορισμό των ΔΧΑ και 
συνδυάζεται με τριγωνικές τεχνικές για να δώσει την θέση της πηγής ΑΕ. Η συγκεκριμένη 
μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς στην εργασία [Ziola_91]. 
 Το σήμα ΑΕ που καταγράφεται από τους αισθητήρες, και το οποίο είναι απαλλαγμένο 
από θόρυβο και άλλα “παρενοχλούντα” σήματα, θεωρείται ότι προσομοιώνεται από το 
μοντέλο σήμα της σχέσης (1.7). Η μεθοδολογία δημιουργίας σήματος ΑΕ παρατίθεται στο 
παράρτημα Β. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μια πλάκα αλουμινίου. Οι 
ιδιότητες του αλουμινίου θεωρούνται ότι περιγράφονται από τις ακόλουθες τιμές: μέτρο 
ελαστικότητας 70GPa, πυκνότητα 2750kgr/m3 και ο λόγος Poisson είναι 0.33. 
 Υποθέτοντας μια ορθογώνια περιοχή έρευνας με διαστάσεις 150x50m. Οι αισθητήρες 
SΑ, SΒ, SΓ τοποθετήθηκαν σε σταθερές θέσεις (50, 0), (120, 0), (85, 50) αντίστοιχα. Οι πηγές 
ΑΕ τοποθετήθηκαν σε πέντε καθορισμένες θέσεις R1(85, 0), R2(85, 40), R3 (51, 2), R4 (60, 
20), R5 (35, 10) οι οποίες καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα όλων των αποστάσεων πηγής-
αισθητήρων που συναντιούνται σε πρακτικές εφαρμογές λόγω της ασύμμετρης τοποθέτηση 
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τους. Η εύρεση της θέσης πηγής AE αξιολογήθηκε παρουσία του λευκού κανονικού 
θορύβου με μέση τιμή μηδέν και λόγο σήματος προς θόρυβο στα (Signal to Noise Ratio - 
SNR) 20, 10, 0, -10, -20dB.  
 

 
Σχήμα 5.6. Θέσεις αισθητήρων (SΑ, SΒ, SΓ) και θέσεις πηγών ΑΕ (R1, R2, R3, R4, R5). 
 
 Για την μέθοδο του ΤΝΔ παράγονται πολλαπλές θέσεις πηγής AE στην επιφάνεια 
έρευνας χρησιμοποιώντας πυκνότητα πλέγματος q (5m) σε κάθε συντεταγμένη, οπότε 
δημιουργείται ένα συνολικό μέγεθος Ν θέσεων (300=30x10). Για κάθε θέση πηγής 
λαμβάνονται n σήματα ανάλογα με τον αριθμό των αισθητήρων. Επομένως, ο συνολικός 
αριθμός των τεχνητών παραγομένων σημάτων AE είναι Nxn (900=300x3). 

 

 
Σχήμα 5.7. Θέσεις αισθητήρων (SΑ, SΒ, SΓ) και θέσεις πιθανών πηγών στο πλέγμα με βήμα 5m. 
 

5.5 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης (εξίσωση 5.19) εφαρμόζεται για το διαμορφωμένο 
συνημίτονο με κυκλική συχνότητα 100kHz. Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζεται το σφάλμα 
εντοπισμού για όλες τις θέσεις της πηγής και για όλα τα επίπεδα θορύβου με την χρήση της 
μεθόδου της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης (χρόνου άφιξης των 100kHz).  
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Επίπεδα θορύβου (dB)/

Θέσεις πηγών 
20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

R1 0.14 0.25 0.29 0.18 21.80 
R2 0.12 0.07 0.20 0.53 22.40 
R3 0.03 0.26 0.48 2.20 45.60 
R4 0.19 0.46 0.08 4.39 35.40 
R5 0.49 1.47 5.83 1.67 38.20 

Πίνακας 5.1. Σφάλμα εντοπισμού (m) για όλες τις θέσεις πηγής ΑΕ, για όλα τα επίπεδα θορύβου 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο ετεροσυσχέτισης για συχνότητα 100kHz. 

 
 Στον πίνακα 5.2 φαίνεται το σφάλμα εντοπισμού όταν η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης 
χρησιμοποιείται για διαμορφωμένο συνημίτονο με κυκλική συχνότητα 83.3kHz. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα (πίνακας 1, 2) δείχνουν διαφορετικά σφάλματα εντοπισμού σε 
σχέση με την συχνότητα. 
 

Επίπεδα θορύβου (dB)/
Θέσεις πηγών 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

R1 1.58 1.63 1.53 28.91 6.41 
R2 2.54 2.34 2.46 2.47 53.79 
R3 1.83 2.04 2.94 2.78 70.39 
R4 3.60 3.39 3.87 47.69 46.46 
R5 16.60 15.58 18.39 9.83 79.99 

Πίνακας 5.2. Σφάλμα εντοπισμού (m) για όλες τις θέσεις πηγής ΑΕ, για όλα τα επίπεδα θορύβου 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο ετεροσυσχέτισης για συχνότητα 83.3kHz. 

 
 Με την μέθοδο της παραμετρικής μοντελοποίησης του σήματος, η εκτίμηση της θέσης 
της πηγής προσδιορίστηκε με την χρήση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ενέργειας 
καθώς και της θέσης μέγιστου πλάτους της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης (για κυκλικές 
συχνότητες 100, 90.9, 83.3 kHz). Σε αυτές τις περιπτώσεις (χρήση παραμέτρων), η μέθοδος 
βελτιστοποίησης δεν μπορεί να συγκλίνει σε ολικό ελάχιστο, με συνέπεια το σφάλμα 
εντοπισμού να είναι πολύ υψηλό. 
 Για να πραγματοποιηθεί σύγκριση των μεθόδων, χρησιμοποιήθηκαν τα πειραματικά 
αποτελέσματα των εργασιών [Lympertos_03b, Lympertos_04] κατά τις οποίες η ακριβής 
θέση της πηγής υπολογίζεται με την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης σφάλματος μεταξύ των 
σημάτων τα οποία προκύπτουν από μοντέλο σήματος [Ziola_91] και των πραγματικών 
σημάτων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες. Στους πίνακες 5.3 και 5.4 φαίνονται τα 
σφάλματα εντοπισμού για όλες τις θέσεις πηγής ΑΕ, για όλα τα επίπεδα θορύβου με την 
χρήση των αλγορίθμων βραδείας ψύξης και γενετικών αντίστοιχα.  
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Επίπεδα θορύβου (dB)/

Θέσεις πηγών 
20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

R1 4.61 5.69 5.38 5.26 12.4 
R2 0.73 0.26 2.13 2.42 2.04 
R3 7 10-5 0.10 0.635 3 10-5 1.91 
R4 2.36 3.72 1.75 8.60 14.3 
R5 0.0003 0.095 0.996 24.07 30.6 

Πίνακας 5.3. Σφάλμα εντοπισμού (m) για όλες τις θέσεις πηγής ΑΕ, για όλα τα επίπεδα θορύβου 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο βραδείας ψύξης. 

 
Επίπεδα θορύβου (dB)/ 

Θέσεις πηγών 
20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

R1 1.76 0.64 1.91 6.97 9.96 
R2 0.74 0.92 1.53 2.22 0.76 
R3 4.86 0.27 3.16 2.56 2.24 
R4 3.45 2.30 6.55 10.20 9.26 
R5 3.05 6.44 2.34 23.30 26.1 

Πίνακας 5.4. Σφάλμα εντοπισμού (m) για όλες τις θέσεις πηγής ΑΕ, για όλα τα επίπεδα θορύβου 
χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγορίθμους. 

 
 Όσο αφορά την δεύτερη προτεινόμενη μέθοδο εντοπισμού, στην αρχή σαν διάνυσμα 
εισόδου στο RBF τοποθετήθηκαν οι τιμές των θέσεων του μέγιστου πλάτους της 
συνάρτησης ετεροσυσχέτισης. Το σφάλμα εντοπισμού της πηγής που προκύπτει είναι πολύ 
μεγάλο, δηλαδή το RBF δεν μπορεί να εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους. 
 Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά είδη πειραμάτων κατά τα οποία το 
διάνυσμα των παραμέτρων περιέχει τις τιμές της ενέργειας για διαφορετικές ζώνες 
συχνοτήτων. Στο πρώτο είδος πειραμάτων, τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση για όλα τα επίπεδα θορύβου. Στο 
δεύτερο είδος πειραμάτων, η εκπαίδευση του RBF επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εξάγονται από ενθόρυβο σήμα στα 20dB SNR, ενώ η 
αξιολόγηση γίνεται με το διάνυσμα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που προσδιορίζεται 
σε ενθόρυβα σήματα σε επίπεδα θορύβου των 20, 10, 0, -10dB SNR. Με αυτό τον τρόπο 
αξιολογείται η ανθεκτικότητα του συστήματος RBF στην εκτίμηση της θέσης πηγής ΑΕ σε 
διαφορετικά είδη περιβάλλοντα θορύβου. Στο τρίτο είδος πειραμάτων, από τα 300 
διανύσματα παραμέτρων, 150 χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενώ τα υπόλοιπα 150 
για την αξιολόγηση.  
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Σχήμα 5.8. Σφάλματα ΕΘΠ ΑΕ (Rc και Ru) με RBF, για εκπαίδευση σε 20dB, αξιολόγηση σε -

20dB SNR, συναρτήσει του αριθμού των κρυφών νευρώνων (40-130) 
χρησιμοποιώντας την ενέργεια. 
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Σχήμα 5.9. Σφάλμα ΕΘΠ ΑΕ (Ru) με RBF για διαφορετικά επίπεδα θορύβου, για εκπαίδευση σε 

20dB SNR, συναρτήσει του αριθμού των κρυφών νευρώνων (40-130) 
χρησιμοποιώντας την ενέργεια. 
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 Πειραματικά, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των κρυφών νευρώνων επηρεάζει την 
ακρίβεια ΕΘΠ (σχήματα 5.8, 5.9). Τα δίκτυα RBF με περισσότερους κρυφούς νευρώνες 
δίνουν καλύτερη εκτίμηση στην ακρίβεια της θέσης πηγής AE. Το σφάλμα εντοπισμού της 
πηγής ΑΕ, με χρήση των παραμέτρων της θέσης του μέγιστου πλάτους της συνάρτησης 
ετεροσυσχέτισης, που προκύπτει τόσο για την πρώτη όσο και για την δεύτερη κατηγορία 
μεθόδων είναι πολύ μεγάλο. Για τις περισσότερες των περιπτώσεων η συνάρτηση 
ετεροσυσχέτισης δίνει μικρότερο σφάλμα εντοπισμού της πηγής ΑΕ για σήματα χωρίς 
θόρυβο. 
 Στην περίπτωση σημάτων με θόρυβο, η πιο σθεναρή μέθοδος εντοπισμού πηγής ΑΕ 
αναπτύσσεται με την επεξεργασία ενός συνόλου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 
εξάγονται από το πραγματικό σήμα. Η ίδια μέθοδος είναι σθεναρή ακόμη και στην 
περίπτωση πολλαπλών διαδρομών διάδοσης των κυμάτων από την πηγή στους αισθητήρες 
(π.χ. κυλινδρικές, σφαιρικές δεξαμενές).  
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Βέλτιστη Τοποθέτηση Αισθητήρων για τον 
Εντοπισμό Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής 

 

 
Το παρόν κεφάλαιο παραθέτει και σχολιάζει τις σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες που 
μελετούν το πρόβλημα του αυτόματου προσδιορισμού του ελάχιστου αριθμού και της 
βέλτιστης θέσης αισθητήρων με στόχο τον εντοπισμό των θέσεων πηγών ακουστικής 
εκπομπής, δύο προβλήματα με τεράστιο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε 
εφαρμογές μη καταστροφικού ελέγχου εγκαταστάσεων. 
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6.1 Προσδιορισμός του Βέλτιστου Αριθμού και Θέσεων Αισθητήρων 
Οι αισθητήρες αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία κάθε συστήματος μετρήσεως και 
χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν τις διάφορες φυσικές ποσότητες (π.χ θέση, ταχύτητα, 
θερμοκρασία κ.λπ.) σε ηλεκτρικά σήματα (π.χ τάση, ένταση). Ο προσδιορισμός του 
βέλτιστου αριθμού αισθητήρων  σε συνδυασμό με την βέλτιστη τοποθέτησή τους, μπορεί να 
μεγιστοποιήσει την απόδοση συστημάτων παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας μιας 
εγκατάστασης και αποτελεί ένα θέμα με τεράστιο οικονομικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Ο 
MKE εγκαταστάσεων απαιτεί την χρήση αισθητήρων, των οποίων η βέλτιστη τοποθέτησή 
τους, μπορεί να επιφέρει μείωση του αριθμού των αισθητήρων καθώς και αύξηση στην 
ακρίβεια των μετρήσεων. Στα πλαίσια της διατριβής, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική 
έρευνα η οποία παραθέτει και σχολιάζει τις σημαντικότερες επιστημονικές εργασίες που 
μελετούν το πρόβλημα του αυτόματου προσδιορισμού του ελάχιστου αριθμού και της 
βέλτιστης θέσης αισθητήρων με στόχο την ελαχιστοποίηση του σφάλματος του εντοπισμού 
θέσεων πηγών ακουστικής εκπομπής, δύο προβλήματα με τεράστιο ερευνητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον. 
 Οι Padula, Καππάτος [Padula_99, Καππάτος_04] έκαναν μια αναλυτικότατη 
βιβλιογραφική έρευνα για την τοποθέτηση των αισθητήρων. Οι σημαντικότερες εφαρμογές 
που σχετίζονται με την Βέλτιστη Τοποθέτηση Αισθητήρων (BTA) λαμβάνουν χώρα στην 
ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων [Oh_94], στην αεροπορική βιομηχανία 
[Kang_98, Maghami_93, Wang_94, Kammer_91] καθώς και σε βιομηχανίες κατεργασίας 
[Kang_96].  
 Είναι γνωστό ότι λανθασμένες τοποθετήσεις αισθητήρων μπορούν να προκαλέσουν 
εσφαλμένες διαγνώσεις δηλαδή αύξηση των σφαλμάτων εντοπισμού θέσης καθώς και 
σφάλματα στον χαρακτηρισμό πηγών ΑΕ. Εκτιμώντας τον ακριβή αριθμό και την θέση των 
αισθητήρων εξασφαλίζονται αξιόπιστες μετρήσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων με 
αποτέλεσμα το κόστος ελέγχου της κατασκευής να ελαχιστοποιείται.  

6.1.1 Βέλτιστη Τοποθέτηση Αισθητήρων 

Πολυάριθμες τεχνικές αναφέρονται στην βιβλιογραφία για τον εκτίμηση της BTA. Οι 
Worden και Burrows παρουσίασαν μια μέθοδο για την κατανομή αισθητήρων με σκοπό την 
διάγνωση αστοχιών [Worden_01], ενώ οι Hemez και Farhat [Hemez_94] βρίσκουν την 
ΒΤΑ με στόχο τον εντοπισμό ζημιών για διάφορες κατασκευές. Πολλές εργασίες έχουν 
μελετήσει το πρόβλημα της βέλτιστης τοποθέτησης συμβατικών αισθητήρων [Schulz_83, 
Lim_92], αλλά μόνο μερικές σχετίζονται με πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες [Hac_93, 
Tzou_94], οι οποίοι αποτελούν τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται κυρίως για τον 
εντοπισμό πηγών ΑΕ. 
 Παραδοσιακά, οι αισθητήρες τοποθετούνται κοντά σε εκείνες τις θέσεις κατά τις οποίες 
η κατασκευή δέχεται τα μεγαλύτερα φορτία δηλαδή κοντά σε θέσεις με το μεγαλύτερο 
πιθανό ποσοστό εμφάνισης αστοχίας. Η πλήρης αναζήτηση (full search) στην επιφάνεια της 
υπό έλεγχο εγκατάστασης αποτελεί μια μέθοδο με την οποία επιτυγχάνεται η ΒΤΑ. Κατά 
την πλήρη αναζήτηση οι αισθητήρες μετακινούνται σε υποψήφιες θέσεις “καλύπτοντας” 
ολόκληρη την επιφάνεια με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα εντοπισμού της θέσης 
πηγής ΑΕ. Η πλήρης αναζήτηση είναι μια χρονοβόρα υπολογιστική διαδικασία, που 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το βήμα μετακίνησης των αισθητήρων. Μικρότερο βήμα 
σημαίνει περισσότερες θέσεις τοποθέτησης αισθητήρων, που αυξάνει σημαντικά το 
υπολογιστικό φορτίο, αλλά δίνει βεβαίως και μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτίμηση της 
βέλτιστης θέσης.  
 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες μέθοδοι εύρεσης της ΒΤΑ. Οι 
προσεγγίσεις διαφέρουν στον τρόπο επιλογής της αντικειμενικής συνάρτησης και του 
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αλγόριθμου βελτιστοποίησης. Η δημοσίευση [Padula_99] δίνει μια εκτεταμένη επισκόπηση 
για τις μεθόδους BTA που έχουν αναπτυχθεί μέχρι το 1999.  
 Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι γενετικοί αλγόριθμοι 
στηρίζονται στην προσομοίωση των μηχανισμών της φυσικής εξέλιξης. Είναι μία οικογένεια 
μεθόδων στοχαστικής αναζήτησης ακρότατων. Η πρώτη χρήση των γενετικών αλγορίθμων 
για το πρόβλημα της τοποθέτησης αισθητήρων παρουσιάστηκε πιθανότατα από τον Yao το 
1993 [Yao_93]. Η εφαρμογή των γενετικών αλγορίθμων στο πρόβλημα της εύρεσης των 
βέλτιστων λύσεων για σύνθετα προβλήματα τοποθέτησης αισθητήρων συνεχίστηκε στις 
εργασίες [Frauchi_94, Stabb_95, Manolas_96, Ponslet_93]. Σύμφωνα με τους Jae-Hung 
Han και In Lee [Han_99], οι γενετικοί αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν με επιτυχία για να 
βρεθούν οι βέλτιστες θέσεις πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σε σύνθετες αρθρωτές πλάκες. Στη 
εργασία [Ray_02], η καλύτερη διάταξη αισθητήρων υπέρηχων προσεγγίζεται εφαρμόζοντας 
γενετικούς αλγορίθμους.  
 Ο αλγόριθμος βραδείας ψύξης χρησιμοποιείται για την εύρεση ελαχίστων και 
προσφέρει τη δυνατότητα διαφυγής από τοπικά ελάχιστα. Στο πέμπτο κεφάλαιο ο 
αλγόριθμος βραδείας ψύξης έχει αναλυθεί αναλυτικότατα. Οι αλγόριθμοι βραδείας ψύξης 
χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία [Worden_01] για την ΒΤΑ με στόχο την ανίχνευση 
αστοχιών.  
 Οι Kirkegaard και Brincker [Kirkegaard_94] περιγράφουν μια μέθοδο για την 
εκτίμηση της ΒΤΑ, η οποία εφαρμόζεται σε παραμετρική αναγνώριση γραμμικών 
συστημάτων. Η ΒΤΑ επιτυγχάνεται με βελτιστοποίηση του πίνακα διασπορών ενός φίλτρου 
Κalman [Kumar_78, Harris_80] ή στην ικανότητα παρατήρησης [Jùrgensen_84, 
Muller_72, Damak_92, Dochain_96]. Στην εργασία [Wouwer_00] παρουσιάζεται μια 
προσέγγιση στην επιλογή της ΒΤΑ θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο την 
μεγιστοποίηση της στατιστικής ανεξαρτησίας των μετρήσεων από τους αισθητήρες. Στην 
εργασία [Kappatos_03] πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της ΒΤΑ σε σφαιρικές μεταλλικές 
κατασκευές. Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτίμησης της ΒΤΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε γεωμετρικού σχήματος κατασκευή. 

6.1.2 Βέλτιστος Αριθμός Αισθητήρων 

Δυστυχώς από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθμος επιλογής 
του αριθμού των αισθητήρων. Ο προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού αισθητήρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαστάσεις, το σχήμα και το είδος του υλικού της 
κατασκευής στην οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος. 
 Με την χρήση μόνο των ΔΧΑ μεταξύ της πηγής AE και των αισθητήρων απαιτούνται 
τουλάχιστον τρεις αισθητήρες σε δυσδιάστατο πρόβλημα εντοπισμού (επίπεδες κατασκευές). 
Όταν το πρόβλημα ΕΘΠ ΑΕ περιορίζεται σε μια διάσταση (εύρεση διαρροής σε σωλήνα) 
τότε απαιτούνται τουλάχιστον δυο αισθητήρες [ASNT_86]. 
 Στην εργασία [Toyama_01] περιγράφεται μια μεθοδολογία για τον ΕΘΠ AE σε 
δυσδιάστατο υλικό κατασκευασμένο από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακόνημα (carbon 
fiber-reinforced plastics) χρησιμοποιώντας μόνο δύο αισθητήρες και τον μετασχηματισμό 
wavelet. Οι Hegazy και Vachtsevanos [Hegazy_03] ελαχιστοποιούν τον αριθμό των 
αισθητήρων που χρειάζεται για τον εντοπισμό μιας τρισδιάστατης σημειακής πηγής, 
διαμορφώνοντας ένα γραμμικό πρόβλημα. 

6.2 Εκτίμηση της Βέλτιστης Τοποθέτησης Αισθητήρων για τον Εντοπισμό 
Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής σε Σφαιρικές Επιφάνειες 

Προτάθηκε και αξιολογήθηκε μια νέα μέθοδο για την εκτίμηση της ΒΤΑ σε προβλήματα 
ΕΘΠ ΑΕ σε σφαιρικές δεξαμενές. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να επεκταθεί και 
να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές οποιαδήποτε γεωμετρικού σχήματος. Στην περίπτωση 



Βέλτιστη Τοποθέτηση Αισθητήρων για τον Εντοπισμό Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής 

Σελίδα 91 

κατά την οποία οι αισθητήρες είναι μόνιμα τοποθετημένοι στην κατασκευή, η παραπάνω 
μέθοδος παρουσιάζει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, αφού οι αισθητήρες 
τοποθετούνται άμεσα στην βέλτιστη θέση χωρίς να υφίστανται το κόστος της πειραματικής 
εύρεσης της βέλτιστης τοποθέτησης, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό. 
 Από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, η εκτίμηση της ΒΤΑ δεν μπορεί εκφραστεί με 
αναλυτική μορφή οπότε ένας μεγάλος αριθμός πηγών AE, διανέμεται ομοιόμορφα στη 
σφαίρα (γνωστές οι θέσεις της πηγής ΑΕ και των αισθητήρων). Στο προηγούμενο κεφάλαιο 
παρουσιάστηκε μια λύση ΕΘΠ ΑΕ για σφαιρικές κατασκευές κατά την οποία το σύστημα 
συντεταγμένων βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας. Η συγκεκριμένη λύση 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ΒΤΑ με σκοπό την ελαχιστοποίηση του σφάλματος 
ΕΘΠ ΑΕ. 

6.2.1 Σφάλμα Εντοπισμού Θέσης Πηγής Ακουστικής Εκπομπής 

Σε πρακτικές εφαρμογές διάφοροι τύποι θορύβου αλλοιώνουν τα σήματα και κατ’ επέκταση 
τους υπολογισμούς των ΔΧΑ, εισάγοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ της εκτιμώμενης και 
της πραγματικής θέσης της πηγής. Στην περίπτωση σφαιρικών κατασκευών, ένα ποσοτικό 
μέτρο του σφάλματος ΕΘΠ ορίζεται σαν τη διαφορά μεταξύ του μήκους του τόξου της 
πραγματικής και της κατ' εκτίμηση θέσης πηγής AE. Το σφάλμα ΕΘΠ εξαρτάται από το 
είδος και την ισχύ του θορύβου, τη διάταξη των αισθητήρων, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον ΕΘΠ, τη γεωμετρία και τον τύπο του υλικού της υπ’ έλεγχο 
κατασκευής. Στην περίπτωση την οποία χρησιμοποιούνται πολλοί αισθητήρες προκύπτουν 
πολλές πιθανές θέσεις πηγών ΑΕ (ανάλογα με τους συνδυασμούς των αισθητήρων) και το 
σφάλματος ΕΘΠ ορίζεται σαν την μέση τιμή όλων των σφάλμα ΕΘΠ.  

6.2.2 Μέθοδος Βέλτιστης Τοποθέτησης Τριών Αισθητήρων 

Ένας αριθμός πιθανών θέσεων της πηγής ΑΕ δημιουργείται στην επιφάνεια με καθορισμένο 
βήμα. Ο πρώτος αισθητήρας Sο τοποθετείται σε μια σταθερή θέση ενώ ο δεύτερος S1 και ο 
τρίτος αισθητήρας S2 σαρώνουν στη σφαιρική επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις ίδιες θέσεις με 
την πηγή AE (σχήμα 6.1). Για όλους τους συνδυασμούς θέσεων πηγής και αισθητήρων 
υπολογίζεται κάθε φορά το σφάλμα ΕΘΠ. Στην περίπτωση της μικρότερης αριθμητικής 
τιμής του μέσου σφάλμα ΕΘΠ (όλων των συνδυασμών αισθητήρων και πηγών ΑΕ) ορίζεται 
η ΒΤΑ. 
 

 
Σχήμα 6.1. Τοποθέτηση των τριών αισθητήρων (S0, S1, S2) και της πηγής (P) σε σφαιρική επιφάνεια. 
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6.2.3 Μέθοδος Τοποθέτησης Ν Αισθητήρων (με Ν μεγαλύτερο από 3) 

Η μέθοδος περιλαμβάνει την περίπτωση χρήσης Ν αισθητήρων με Ν>3. Για την εκτίμηση 
της καλύτερης διάταξης Ν αισθητήρων ένα υποσύνολο της πλήρους αναζήτησης καθορίζεται 
με τον εξής τρόπο: οι Ν-1 αισθητήρες διατηρούνται σε σταθερές θέσεις (η καλύτερη διάταξη 
των Ν-1 αισθητήρων) ενώ ο αισθητήρας SΝ  κινείται σύμφωνα με τις πιθανές θέσεις της 

πηγής. Για κάθε διάταξη Ν αισθητήρων, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
3
N

 πιθανές θέσεις πηγής Pi εκτιμώνται ανάλογα 

με τους συνδυασμούς των αισθητήρων (ανά τρεις). Κατόπιν, βρίσκεται η μέση τιμή Pmean  των 
Pi και υπολογίζονται όλες οι διαφορές των Pi -Pmean=di. Ένα κατώφλι απόρριψης ορίζεται 
σύμφωνα με την μέση τιμή dmean των di. Οι αποδεκτές θέσεις πηγής καθορίζονται όταν οι di 
δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο απόρριψης το dmean. Η τελική εκτίμηση της θέσης της 
πηγής ορίζεται σαν την μέση τιμή των αποδεκτών θέσεων της πηγής. Όπως και στην 
περίπτωση των τριών αισθητήρων έτσι και στην περίπτωση περισσότερων αισθητήρων το 
σφάλμα ΕΘΠ ορίζεται σαν τη διαφορά μεταξύ του μήκους του τόξου της πραγματικής και 
της κατ' εκτίμηση θέσης πηγής AE. Η ΒΤΑ ορίζεται στην μικρότερη τιμή του μέσου 
σφάλματος ΕΘΠ όλων των συνδυασμών πηγών ΑΕ και αισθητήρων. 
 Στο σχήμα 6.2 φαίνονται οι πιθανές θέσεις των πηγών ΑΕ χρησιμοποιώντας τέσσερις 
αισθητήρες, από τους οποίους οι τρεις διατηρούνται σε σταθερές θέσεις (η καλύτερη 
διάταξη των τριών αισθητήρων) ενώ ο τέταρτος αισθητήρας  κινείται σύμφωνα με τις πιθανές 
θέσεις της πηγής. 

 
Σχήμα 6.2. Συνδυασμοί των τεσσάρων αισθητήρων και πιθανές θέσεις πηγών. 
 
Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται στην περίπτωση πέντε αισθητήρων όπου οι τέσσερις 
αισθητήρες S0, S1, S2, S3 διατηρούνται στις σταθερές θέσεις (η καλύτερη διάταξη τεσσάρων 
αισθητήρων) ενώ ο πέμπτος αισθητήρας κινείται χρησιμοποιώντας τον πίνακα των πιθανών 
θέσεων. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αισθητήρων. 

6.2.4 Πειράματα - Πειραματικά Αποτελέσματα 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μια προσομοίωση μιας άδειας σφαιρικής δεξαμενής 
φτιαγμένη από χυτοχάλυβα πάχους 5mm και ακτίνας p=10m. Οι ιδιότητες του χυτοχάλυβα 
έχουν τις ακόλουθες τιμές: μέτρο ελαστικότητας 200GPa, πυκνότητα 7870kgr/m3 και λόγο 
Poisson 0.29. Στην άδεια σφαίρα το ακουστικό κύμα θεωρείται ότι ταξιδεύει κατά μήκος 
της επιφάνειας της κατασκευής και φθάνει στον αισθητήρα από την κοντύτερη διαδρομή 
(geodesic path). Η ταχύτητα του ακουστικού κύματος υπολογίζεται σε V=2182.5m/sec για 
κυκλική συχνότητα 100kHz. Οι συγκεκριμένες σφαίρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις και τα 
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υλικά κατασκευής, μπορούν να προσομοιάσουν σφαιρικές δεξαμενές, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αέριων. 
 Ένας συνολικός αριθμός 2664 θέσεων της πηγής δημιουργείται στη σφαιρική επιφάνεια 

χρησιμοποιώντας βήμα 
36
πφ =  )

22
( πφπ

≤≤−  και 
36
πθ =  )20( πθ ≤<  οπότε 

δημιουργούνται 37x72 συνδυασμοί προσομοιωμένων πηγών. Ο πρώτος αισθητήρας Sο 
τοποθετήθηκε σε μια σταθερή θέση, στην κορυφή της επιφάνειας της σφαίρας δηλαδή 

)0,
2

(π , ενώ ο δεύτερος και τρίτος αισθητήρας σαρώνουν στη σφαιρική επιφάνεια 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες θέσεις με την πηγή AE. Για όλους τους συνδυασμούς θέσεων 
πηγής και αισθητήρων υπολογίστηκε το σφάλμα ΕΘΠ και κατόπιν όπως έχει ήδη λεχθεί 
πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της θέσης της πηγής ΑΕ.  
 Η διαδικασία εκτίμησης ΔΧΑ πραγματοποιήθηκε σε ενθόρυβο περιβάλλον. Στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα λιγότερο σημαντικά ψηφία περικόβονται σε κάθε λειτουργία 
στρογγυλοποίησης. Αυτή η διαδικασία κβαντοποίησης προσθέτει ένα χαμηλού επιπέδου 
θορύβου. Επιπλέον, θόρυβος υπεισέρχεται κατά την μετατροπή του αναλογικού σήματος σε 
ψηφιακό. Χαρακτηριστικά, ο θόρυβος μετατροπής προσομοιώνεται με την προσθήκη μιας 
στοχαστικά ανεξάρτητης και ομοιόμορφα κατανεμημένης τυχαίας μεταβλητής στην 
εκτίμηση του χρόνου άφιξης. Σε πραγματικές συνθήκες υπάρχουν στατιστικά ανεξάρτητες 
πηγές θορύβου οι οποίες παραμορφώνουν τα σήματα και κατ’ επέκταση την πραγματική 
τιμή των ΔΧΑ. Αυτές οι πηγές προσομοιώνονται με την πρόσθεση λευκού ομοιόμορφου 
θορύβου στις πραγματικές τιμές των ΔΧΑ. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε συνδυασμό πηγής 
και αισθητήρων, μια τυχαία μεταβλητή η οποία ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή που 
προστίθεται στην πραγματική τιμή των ΔΧΑ. Στους πίνακες 6.1, 6.2 και 6.3 παρουσιάζονται 
οι καλύτερες πέντε διατάξεις τριών, τεσσάρων και πέντε αισθητήρων, για διαφορετικούς 
τύπους θορύβου. 
 

Αισθητήρες S0 S1 S2 Μέσο σφάλμα ΕΘΠ (10-6 m) 
Γωνίες (o) φ0 θ0 φ1 θ1 φ2 θ2 

Θόρυβος στρογγυλοποίησης 
1 90 0 -85 0 80 180 0.0212 
2 90 0 -85 0 55 175 0.0217 
3 90 0 -80 0 70 180 0.0217 
4 90 0 -85 0 80 160 0.0217 
5 90 0 -85 0 75 180 0.0218 

Θόρυβος ψηφιοποίησης 
1 90 0 -85 0 15 130 1142.42 
2 90 0 -85 0 20 130 1152.35 
3 90 0 -85 0 20 160 1159.20 
4 90 0 -85 0 20 145 1163.45 
5 90 0 -85 0 20 155 1166.44 

Λευκός ομοιόμορφος θόρυβος 
1 90 0 -85 0 -25 145 16889.8 
2 90 0 -85 0 -10 175 17031.9 
3 90 0 -80 0 -25 175 17058.9 
4 90 0 -85 0 -15 150 17160.7 
5 90 0 -80 0 -20 160 17223.2 

Πίνακας 6.1. Οι καλύτερες διατάξεις τριών αισθητήρων και μέσο σφάλμα ΕΘΠ. 
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Αισθητήρες S3 Μέσο σφάλμα ΕΘΠ (10-6 m)
Γωνίες (o) φ3 θ3 

Θόρυβος στρογγυλοποίησης 
1 85 180 0.0366 
2 75 180 0.0433 
3 80 0 0.0520 
4 85 0 0.0640 
5 75 0 0.0726 

Θόρυβος ψηφιοποίησης 
1 -45 300 920.6953 
2 -45 305 922.0850 
3 -10 300 925.5306 
4 -45 290 926.7057 
5 -45 295 927.2680 

Λευκός ομοιόμορφος θόρυβος 
1 -40 290 15891.81 
2 -40 305 16008.26 
3 -40 310 16073.32 
4 -55 300 16119.71 
5 -50 295 16141.74 

Πίνακας 6.2. Οι καλύτερες διατάξεις τεσσάρων αισθητήρων και μέσο σφάλμα ΕΘΠ. 
 

Αισθητήρες S4 Μέσο σφάλμα ΕΘΠ (10-6 m)
Γωνίες (o) φ4 θ4 

Θόρυβος στρογγυλοποίησης 
1 80 0 0.0460 
2 85 0 0.0483 
3 75 180 0.0621 
4 75 0 0.0644 
5 65 180 0.1171 

Θόρυβος ψηφιοποίησης 
1 -10 75 1085.639 
2 -10 55 1128.993 
3 -10 65 1137.397 
4 -45 100 1142.005 
5 -45 75 1145.297 

Λευκός ομοιόμορφος θόρυβος 
1 -55 85 16275.23 
2 -35 70 16373.41 
3 -45 75 16390.41 
4 -50 90 16494.94 
5 -40 90 16498.24 

Πίνακας 6.3. Οι καλύτερες διατάξεις πέντε αισθητήρων και μέσο σφάλμα ΕΘΠ. 
 

 Στην περίπτωση χρησιμοποίησης τριών αισθητήρων, ο δεύτερος αισθητήρας παραμένει 
πάντα σε σταθερή θέση (-85, 0), ενώ η θέση του τρίτου μεταβάλλεται με μικρή διαφορά 
γωνίας (±50) (για φ2 και θ2). Για τις περιπτώσεις των τεσσάρων και πέντε αισθητήρων, το 
μέσο σφάλμα ΕΘΠ παραμένει στα ίδια επίπεδα τιμών όπως και στην περίπτωση των τριών. 
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Το μέσο σφάλμα ΕΘΠ αυξάνει εντυπωσιακά με την πρόσθεση θορύβου για όλες τις 
περιπτώσεις, όμως ακόμα και τότε το σφάλμα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα της 
τάξεως των 10-5. Με την χρησιμοποίηση πέντε αισθητήρων παρουσία θορύβου 
στρογγυλοποίησης, προκύπτει ότι η βέλτιστη θέση του πέμπτου αισθητήρα είναι συμμετρική 
ως προς την θέση του τέταρτου (μεταβολή γωνίας θ των δύο αισθητήρων ίση με 1800). 
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Ανίχνευση Ρωγμοειδών Αστοχιών σε Συνθήκες 
Βροχής 

 

 
Γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος της ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών 
σε συνθήκες βροχής. Περιγράφεται σύστημα ταξινόμησης σημάτων ρωγμοειδών αστοχιών 
και σταγόνων βροχής χρησιμοποιώντας την ενέργεια σαν μοναδική παράμετρο. Αναλύονται 
μέθοδοι με τις οποίες είναι δυνατή η μετεπεξεργασία των παραμέτρων που έχουν εξαχθεί 
και η βέλτιστη επιλογή αυτών, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις σε προβλήματα αυξημένης 
πολυπλοκότητας υπολογισμών κατά το στάδιο της εξαγωγής παραμέτρων και της 
αναγνώρισης των σημάτων ακουστικής εκπομπής. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τρεις 
μέθοδοι επιλογής παραμέτρων οι οποίες μειώνουν τον αριθμό των παραμέτρων χωρίς όμως 
να μειώνεται η αξιοπιστία της ταξινόμησης. Αναπτύσσονται μεθοδολογίες ανίχνευσης 
δημιουργίας συμβάντων ρωγμών σε συνθήκες βροχής με την χρήση ενός μικρού σθεναρού 
αριθμού παραμέτρων. 
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7.1 Πρόβλημα Ανίχνευσης Ρωγμοειδών Αστοχιών σε Συνθήκες Βροχής 

Σε εξωτερικές κατασκευές για παράδειγμα γέφυρες, δεξαμενές, πλοία κ.α, οι πραγματικοί 
θόρυβοι μειώνουν σημαντικά την ικανότητα χαρακτηρισμού και εντοπισμού πηγών AE. 
Ανάμεσα στους σημαντικότερους φυσικούς τύπους θορύβου είναι η βροχή, η οποία παράγει 
σήμα παρόμοιο με τα σήματα πηγών AE. Επομένως, θεωρείται εξαιρετικής σημασίας η 
προσπάθεια κατασκευής ενός συστήματος ταξινόμησης σημάτων ρωγμών και σταγόνων 
βροχής. Στο σχήμα 7.1.α παρουσιάζεται προσομοιωμένο σήμα δημιουργίας γεγονότος 
ρωγμής με την χρήση ΣΜΜ ενώ στο σχήμα 7.1.β φαίνεται ένα σήμα που δημιουργεί η 
πτώση μιας σταγόνας νερού. Αντίστοιχα στα σχήματα 7.2.α και 7.2.β παρουσιάζονται τα 
σήματα γεγονότος ρωγμής (ΣΜΜ) και σταγόνας βροχής στο πεδίο της συχνότητας. 
 

Σχήμα 7.1.α, β. Προσομοιωμένα σήματα δημιουργίας γεγονότος ρωγμής με την χρήση ΣΜΜ και 
σταγόνας νερού. 

 

 
Σχήμα 7.2.α, β. Προσομοιωμένα σήματα δημιουργίας γεγονότος ρωγμής (ΣΜΜ) και σταγόνας 

νερού στο πεδίο της συχνότητας. 
 
 Ένα καινούργιο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών 
σε συνθήκες βροχής, δηλαδή να ανιχνεύεται η αστοχία της κατασκευής όταν επικρατούν 
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δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η αξιόπιστη ανίχνευση ρωγμοειδών σημάτων σε ενθόρυβο 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και της βροχής, βελτιώνει σημαντικά την αξιοπιστία 
συστημάτων ελέγχου που λειτουργούν σε εξωτερικό περιβάλλον και παρακολουθούν 
συνεχώς την αρτιότητα μεγάλων και σύνθετων κατασκευών. 
 Σε αυτή την κατεύθυνση και για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν 
ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης αστοχιών τα οποία έχουν την δυνατότητα να 
ανιχεύουν την δημιουργία ρωγμών λόγω καταπόνησης σε καιρικές συνθήκες βροχής. Η 
ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικούς τύπους ΤΝΔ και με τη χρήση μηχανών 
διανυσμάτων υποστήριξης. Επιπλέον, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε βάση δεδομένων 
ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής. 

7.1.1 Βάση Δεδομένων Σημάτων Ρωγμοειδών Αστοχιών και Σταγόνων Βροχής 

Η πειραματική διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία σημάτων ρωγμοειδών 
αστοχιών και σταγόνων βροχής φαίνεται στο σχήμα 7.3. Οι τύποι των αισθητήρων και των 
προενισχυτών καθώς και το σύστημα καταγραφής κυματομορφών ΑΕ έχουν περιγραφεί 
αναλυτικότατα στο  τρίτο κεφάλαιο.  
 

 
Σχήμα 7.3. Πειραματική διάταξη, αποτελούμενη από την πλάκα, τους αισθητήρες, προενισχυτές και 

το σύστημα καταγραφής κυματομορφών ΑΕ. 
 
 Οι τέσσερις αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε τυχαίες θέσεις πάνω στην πλάκα. Οι 
σταγόνες βροχής έπεφταν από διαφορετικά ύψη (από 120cm έως και 260cm) πάνω στην 
επιφάνεια πλάκας, διαστάσεων 130cm×86cm και πάχους 0.5cm. Τα ρωγμοειδή σήματα 
προσομοιώθηκαν χρησιμοποιώντας ΣΜΜ (2H, 0.5mm) και ΠΓΠ. Οι δύο τρόποι 
προσομοίωσης πηγών ΑΕ έχουν περιγράφει λεπτομερέστερα στο πρώτο κεφάλαιο. Οι 
προσομοιώσεις τόσο των ρωγμοειδών αστοχιών όσο και των σταγόνων βροχής 
πραγματοποιήθηκαν σε αυθαίρετες θέσεις επάνω στην μεταλλική πλάκα. Το αποτέλεσμα των 
πειραμάτων ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ρωγμοειδών σημάτων και σταγόνων 
βροχής η οποία αποτελείται από περίπου 22.000 σήματα (πρωτογενής βάση δεδομένων). 
 Μια βάση δεδομένων από ταυτόχρονα σήματα ρωγμοειδών και σταγόνων βροχής 
δημιουργήθηκε τεχνητά, με την προσθήκη κάθε φορά δύο τυχαία επιλεγμένων σημάτων από 
την πρωτογενή βάση δεδομένων. Στα δεδομένα εφαρμόζεται μια τυχαία χρονική 
καθυστέρηση στα σήματα ρωγμών ή σταγόνων βροχής εξασφαλίζοντας την εμφάνιση 
ταυτόχρονων σημάτων κατά 50% τουλάχιστον. 
 Οι προσομοιώσεις των ρωγμοειδών αστοχιών και των σταγόνων βροχής 
πραγματοποιήθηκαν σε τυχαίες θέσεις οπότε για να εξαλειφθεί το φαινόμενο της διασποράς 
των μετρήσεων (λόγω διαφορετικών θέσεων αισθητήρων και πηγών ΑΕ) πραγματοποιήθηκε 
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κανονικοποίηση των σημάτων. Στην παρούσα διατριβή οι κυματομορφές της  πρωτογενής 
βάσης και της βάσης δεδομένων με τα ταυτόχρονα σήματα κανονικοποιήθηκαν με δύο 
τρόπους:  

1. Όλες οι τιμές του πλάτους διαιρούνται με την μέγιστη απόλυτη τιμή του πλάτους για 
κάθε κυματομορφή (εξίσωση 7.1) οπότε θέτονται σαφή ανώτατα όρια τιμών στις 
συνιστώσες του εύρους [-1, 1] [Kappatos_05a, Kappatos_05b, Kappatos_06d]. 

)(max
)()( *

tx
txtx = .    (7.1) 

2. Όλες οι τιμές του πλάτους διαιρούνται με την τιμή της ενέργειας (εξίσωση 7.2) για 
κάθε κυματομορφή [Kappatos_06c, Kappatos_06b, Kappatos_06e, Kappatos_06a]. 
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το σύμβολο * σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί κανονικοποίηση ενώ το )(tx  είναι το 
σήμα του αισθητήρα. 

7.2 Ταξινόμηση Ρωγμοειδών Αστοχιών και Σταγόνων Βροχής με 
Μοναδική Παράμετρο την Ενέργεια του Σήματος 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές εργασίες για την διάκριση της φύσης πηγών AE 
χρησιμοποιώντας ΤΝΔ [Philippidis_99, Grabec_89, Schse_92, Barga_90, Gongtian_00, 
Hinton_99, Bhat_94, Philippidis_98, Hugueta_02, Wang_01, Samanta_04]. Στην εργασία 
των Gongtian και Qingru [Gongtian_00] ένα δίκτυο MLP χρησιμοποιώντας το αλγόριθμο 
οπισθοδρομικής διάδοσης του σφάλματος, με είσοδο δικτύου έντεκα χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων, πενήντα κρυφούς νευρώνες στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο αντίστοιχα, 
χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει τα σήματα πηγών AE σε δοχεία υπό πίεση. Το ΤΝΔ 
πραγματοποιούσε ταξινόμηση σε επιφανειακές ρωγμές συγκόλλησης, εσωτερική ρωγμή 
συγκόλλησης και γενικά σε ατέλειες των συγκολλήσεων. Όπως περιγράφεται στην εργασία 
[Hinton_99], τα σήματα AE από την επέκταση ρωγμών προσδιορίστηκαν και 
διαχωρίστηκαν από διάφορες πηγές θορύβου. Ο Bhat [Bhat_9] κατάφερε να πετύχει 
ταξινόμηση βλαβών που προκαλούνται από κόπωση πολυμερών ενισχυμένα με ίνες γυαλιού 
(glass fiber reinforced polymer). 
 Μια πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα ταξινόμησης ρωγμοειδών γεγονότων και 
σταγόνων βροχής πραγματοποιήθηκε από τους Καππάτο και Δερματά [Kappatos_05a]. Το 
σύστημα αποτελείται από δύο σειριακά συνδεδεμένα στάδια: την εξαγωγή παραμέτρων και 
το στάδιο της ταξινόμησης, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.4.  
 

 
Σχήμα 7.4. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας ταξινόμησης. 
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7.2.1 Πειράματα 

Όλες οι κυματομορφές κανονικοποιήθηκαν με την διαίρεση όλων των τιμών του πλάτους με 
την μέγιστη απόλυτη τιμή του πλάτους του κάθε σήματος. Η εξαγωγή των παραμέτρων 
πραγματοποιήθηκε για δύο χρονικά παράθυρα: το πρώτο είχε διάρκεια 1msec στο οποίο 
περιέχεται ένα μικρό τμήμα των ανακλάσεων του σήματος (από τις ακμές της κατασκευής ή 
λόγω των γεωμετρικών ιδιοτήτων της) ενώ στο δεύτερο παράθυρο, διάρκειας 32msec, 
περιέχεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανακλάσεων. Με την χρήση των δύο χρονικών 
παραθύρων και μέσα από τα πειράματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν, δείχθηκε ότι το 
φαινόμενο των ανακλάσεων επηρεάζει την ταξινόμηση σημάτων ακουστικής εκπομπής, αλλά 
παρόλα αυτά υπάρχουν παράμετροι οι οποίες μπορούν να δώσουν ικανοποιητική ακρίβεια 
στο πρόβλημα της αναγνώρισης της πηγής. 
 Η ενέργεια ήταν η μοναδική παράμετρος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 
ταξινόμηση των σημάτων. Το κανονικοποιημένο σήμα διαιρέθηκε από ένα έως και δέκα 
ίσου-μήκους, μη επικαλυπτόμενα παράθυρα και εκτιμήθηκε η αντίστοιχη ενέργεια σε κάθε 
παράθυρο. Ο βέλτιστος αριθμός των χρονικών παραθύρων και κατά επέκταση ο βέλτιστος 
αριθμός των παραμέτρων καθορίστηκε πειραματικά. Ως κριτήριο επιλογής του αριθμού των 
παραμέτρων καθορίστηκε το ποσοστό επιτυχών ταξινομήσεων των ΤΝΔ. 
 Για την ταξινόμηση ρωγμοειδών γεγονότων και σταγόνων βροχής χρησιμοποιήθηκαν 
δυο είδη νευρωνικών δικτύων: α) MLP και β) RBF. Και στα δυο ΤΝΔ ο αριθμός των 
κρυφών νευρώνων ορίστηκε σε δέκα με σκοπό να επιτευχθεί μείωση στην πολυπλοκότητα 
των υπολογισμών. Το επίπεδο εξόδου αποτελείται από δύο εξόδους, τη ρωγμοειδή αστοχία 
και τη σταγόνα βροχής. Η εκπαίδευση του δικτύου έγινε με την χρήση 15.000 σημάτων από 
την πρωτογενή βάση δεδομένων ενώ η αξιολόγηση με 3.000 σήματα. Τα σήματα και των 
δύο φάσεων επιλέχθηκαν τυχαία και δεν περιέχουν κοινά στοιχεία. Η εκπαίδευση του MLP 
πραγματοποιήθηκε με την χρήση του αλγορίθμου εκπαίδευσης Levenberg-Marquardt 
[Hagan_94]. Η συνάρτηση μεταφοράς του δεύτερου επιπέδου για κάθε νευρώνα στο RBF 
ορίζεται σύμφωνα με την συνάρτηση: 

))()exp((),( wxwxwxf T −−= ,   (7.3) 
όπου x είναι οι  είσοδοι του δικτύου και w είναι τα βάρη διανυσμάτων. 
 Μια πειραματική μελέτη της επίδρασης του ύψους πτώσης των σταγόνων βροχής στην 
αξιοπιστία της ταξινόμησης και στην “ποιότητα” των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό δύο ποσοστών ταξινόμησης χρησιμοποιώντας: 

1. Σήματα επιλεγμένα τυχαία από όλα τα ύψη τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την 
αξιολόγηση του ταξινομητή (Συνολικό - Σ). 

2. Το δίκτυο εκπαιδεύεται ξεχωριστά με τα δεδομένα βροχής κάθε ύψους, καθορίζεται 
το ποσοστό ταξινόμησης και κατόπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος των ποσοστών 
ταξινόμησης για όλα τα ύψη (Μέσο - M).  

 Η προτεινόμενη μέθοδος ταξινόμησης αξιολογήθηκε παρουσία λευκού κανονικού 
θορύβου με μηδενική μέση τιμή και με ενθόρυβο σήμα στα SNR 20, 10, 0, -10, -20dB. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν την ευαισθησία των παραμέτρων (ενέργεια) παρουσία 
λευκού κανονικού θορύβου. Στο σχήμα 7.5 παρουσιάζεται προσομοιωμένο σήμα 
δημιουργίας συμβάντος ρωγμής παρουσία διαφορετικών επιπέδων θορύβου. 
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Σχήμα 7.5. Προσομοιωμένο σήμα δημιουργίας συμβάντος ρωγμής σε ενθόρυβο περιβάλλον με 20, 
10, 0, -10, -20dB SNRs αντίστοιχα. 

 

7.2.2 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Στους πίνακες Γ.1 έως και Γ.8 του παραρτήματος Γ παρατίθενται τα ποσοστά ταξινόμησης 
για τα διαφορετικά ύψη πτώσης σταγόνων βροχής, για τα δύο χρονικά παράθυρα (1, 
32msec), για τους δυο διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας προσομοιωμένων σημάτων ΑΕ 
(ΣΜΜ, ΠΓΠ) και για τα δύο είδη ΤΝΔ (MLP, RBF), σαν συνάρτηση του αριθμού των 
παραθύρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των παραμέτρων. 
 Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των πινάκων (Β.1 έως και Β.8) παρατηρείται ότι τα 
διάφορα ύψη από τα οποία πέφτουν οι σταγόνες βροχής δεν επηρεάζουν σημαντικά την 
αξιοπιστία της ταξινόμησης. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα στην 
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περεταίρω περιγραφή και ανάπτυξη των πειραμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
αποτελέσματα επιτυχούς ταξινόμησης από σταγόνες βροχής που προέρχονται από το ύψος 
των 260cm δίνουν ελαφρώς μικρότερα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης σε σύγκριση με τα 
άλλα ύψη. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων βρέθηκε η μέση τιμή των 
ποσοστών ταξινόμησης για όλα τα ύψη (Μ). Στον πίνακα 7.1 φαίνονται τα ποσοστά 
ταξινόμησης (Σ, Μ), για τα δύο είδη προσομοιωμένων πηγών ρωγμών (ΣΜΜ, ΠΓΠ), για 
διαφορετικό αριθμό παραθύρων χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια σαν παράμετρο.  
 

Αριθμός παραθύρων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MLP (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

ΣΜΜ 
[Σ] 84.0 85.0 72.3 91.9 83.2 74.1 73.4 94.2 94.2 91.1 
[M] 81.4 77.2 85.1 83.8 85.6 86.5 85.8 88.9 89.6 89.2 

ΠΓΠ 
[Σ] 58.6 63.0 66.6 62.2 62.3 72.8 73.6 75.3 80.3 67.9 
[M] 57.2 60.5 60.5 63.3 67.7 71.8 71.6 71.3 76.5 74.5 

MLP (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

ΣΜΜ 
[Σ] 58.0 78.6 82.9 80.7 84.3 84.3 74.7 89.8 89.9 89.5 
[M] 81.4 78.7 79.5 82.5 76.8 84.1 85.4 83.3 82.2 85.5 

ΠΓΠ 
[Σ] 57.8 81.8 79.9 85.2 91.8 88.7 91.1 81.7 94.4 86.5 
[M] 56.9 81.3 81.7 78.9 78.8 83.8 82.1 83.3 81.4 87.1 

RBF (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

ΣΜΜ 
[Σ] 93.0 93.7 93.4 93.8 93.9 93.6 93.3 93.2 93.8 93.8 
[M] 92.4 93.7 93.5 93.6 93.7 93.6 93.7 93.7 93.9 94.0 

ΠΓΠ 
[Σ] 63.1 65.5 69.1 68.0 66.9 67.9 68.5 69.2 69.8 69.2 
[M] 60.5 63.3 65.3 66.3 67.3 67.2 66.5 68.1 69.4 69.2 

RBF (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

ΣΜΜ 
[Σ] 92.6 92.1 92.3 92.4 92.49 92.6 92.5 92.5 92.4 92.4 
[M] 92.4 92.2 92.2 92.2 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 

ΠΓΠ 
[Σ] 58.9 92.9 95.0 91.8 94.3 94.1 94.6 94.6 93.5 94.2 
[M] 59.2 93.0 93.0 92.4 93.4 93.7 93.8 93.8 93.7 92.9 

Πίνακας 7.1. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης (Σ, Μ) για MLP, RBF, διάρκεια παραθύρων 1, 
32msec και ΣΜΜ, ΠΓΠ ως προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας γεγονότων 
ρωγμής για διαφορετικό αριθμό παραθύρων. 

 
 Όπως αναμενόταν, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυχούς ταξινόμησης υπολογίστηκαν 
όταν χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός χρονικών παράθυρων. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, η χρήση του RBF δίνει μεγαλύτερα ποσοστά ταξινόμησης από ότι το MLP. 
Αυτή η διαφορά είναι συστηματικότερη και μεγαλύτερη εφ’ όσον η εξαγωγή παραμέτρων 
πραγματοποιείται για το χρονικό παράθυρο των 32msec. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία των 
ανακλάσεων περιέχει χρήσιμη “πληροφορία”. Επίσης, παρατηρείται εξαιρετικά μικρή 
διαφορά στο ποσοστό ταξινόμησης μεταξύ των δύο προσομοιωμένων πηγών ΑΕ (ΣΜΜ, 
ΠΓΠ). Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυχούς ταξινόμησης παρατηρούνται συνήθως με την 
χρήση εννέα χρονικών παραθύρων. Η προτεινόμενη μέθοδος ταξινόμησης αξιολογήθηκε 
επίσης και σε σήματα τα οποία περιέχουν θορύβο για 20, 10, 0, -10, -20dB SNR.  
 
Επίπεδα θορύβου (dB) / 
Αριθμός παραθύρων 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

MLP / RBF 
ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

1 80.5 90.9 64.1 90.3 82.2 83.9 61.4 62.6 50.3 51.3
2 81.9 92.2 69.8 90.6 66.5 84.2 61.0 65.5 50.3 50.0
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3 83.1 91.4 66.5 91.0 85.1 85.4 68.2 71.4 51.8 52.6
4 75.1 91.8 86.9 91.2 83.1 84.4 66.8 71.9 51.3 50.8
5 72.7 92.0 77.2 91.2 85.2 85.3 77.1 73.7 53.0 50.2
6 91.6 91.0 84.9 91.1 85.7 86.4 73.9 72.5 51.7 53.6
7 74.9 91.6 85.2 91.0 73.3 85.8 78.2 70.9 50.6 51.8
8 91.7 91.6 91.5 91.3 84.7 87.0 73.6 71.6 50.8 51.5
9 81.8 91.4 92.0 91.1 88.9 86.5 71.9 75.8 50.7 52.3
10 83.4 91.9 90.0 91.6 82.9 88.0 79.6 75.6 52.2 53.9

ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 
1 81.3 91.8 74.3 91.4 79.5 89.0 61.6 62.1 53.0 54.6
2 74.7 92.0 91.0 91.8 78.6 88.4 59.2 64.8 53.3 50.8
3 74.1 91.8 89.8 91.3 87.0 88.8 70.4 71.1 54.1 54.8
4 89.2 91.9 82.0 92.1 73.2 88.8 73.0 72.8 54.8 55.7
5 91.7 92.1 82.5 91.9 86.8 89.9 70.0 76.3 54.8 55.3
6 79.4 92.0 84.6 92.1 89.4 89.4 71.1 76.9 54.4 55.6
7 83.1 91.9 91.1 92.2 89.3 89.6 77.4 77.4 56.3 56.2
8 78.9 91.9 83.0 92.1 73.7 89.2 78.6 78.6 52.9 55.9
9 86.7 91.9 88.9 92.0 65.5 89.5 77.3 80.1 53.8 57.6
10 74.4 91.9 84.7 92.1 81.4 89.1 77.3 79.1 54.5 55.5

ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 
1 58.5 58.9 57.7 59.0 57.1 59.3 51.4 52.3 48.6 47.4
2 61.8 62.1 60.8 62.6 54.5 61.2 52.5 52.5 48.9 49.5
3 59.8 63.7 61.7 64.0 61.0 63.1 55.1 55.8 50.4 49.4
4 61.6 65.5 65.7 66.4 61.3 62.1 54.5 55.7 49.8 48.5
5 67.0 64.0 65.7 66.4 61.7 63.2 58.2 58.0 48.3 49.3
6 64.5 65.0 66.5 64.0 65.3 64.2 57.5 56.6 48.4 48.8
7 68.2 64.0 63.3 63.9 65.4 63.7 59.5 56.1 49.6 50.4
8 71.9 65.6 71.6 68.2 67.3 65.4 61.3 58.2 49.8 48.8
9 65.9 67.8 77.3 67.2 72.9 67.0 62.0 61.1 50.1 51.8
10 66.9 67.4 74.9 66.0 73.5 67.0 64.3 60.6 50.6 51.0

ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 
1 57.3 60.6 55.3 60.5 57.0 57.7 51.6 53.8 52.6 52.6
2 72.7 92.8 85.5 93.4 76.3 91.7 61.8 62.0 51.8 52.5
3 76.7 94.6 75.5 94.0 65.0 90.6 64.4 67.6 50.9 52.6
4 92.8 91.4 81.9 90.3 92.2 88.0 69.4 67.7 50.3 51.4
5 72.1 92.5 60.5 90.7 92.5 86.0 67.0 69.7 51.1 52.7
6 68.1 93.4 89.5 93.0 82.0 87.4 69.7 70.0 52.1 51.2
7 82.4 94.5 68.2 93.9 84.8 85.0 66.7 70.5 51.1 52.2
8 86.3 94.5 84.9 87.5 87.8 87.6 68.2 70.7 51.9 52.1
9 90.2 90.7 84.6 85.9 80.4 82.6 63.5 71.9 52.5 53.5
10 92.3 89.6 81.6 91.5 89.3 85.9 64.5 70.6 52.8 52.0

Πίνακας 7.2. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για MLP, RBF, διάρκεια παραθύρων 1, 
32msecς και ΣΜΜ, ΠΓΠ ως προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας γεγονότων 
ρωγμής για διαφορετικό αριθμό παραθύρων και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 

 
 Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις χρονικών παραθύρων και σε όλα τα επίπεδα θορύβου, η 
αξιοπιστία ταξινόμησης χρησιμοποιώντας το ευρύ χρονικό παράθυρο (32msec) για την 
εξαγωγή παραμέτρων, υπερβαίνει το ποσοστό ταξινόμησης το οποίο χρησιμοποιεί το βραχύ 
παράθυρο (1msec). Τα ποσοστά ταξινόμησης με την χρήση ΠΓΠ είναι συστηματικά 
χαμηλότερα από τα ποσοστά με ΣΜΜ γεγονός το οποίο ενδεχομένως να συμβαίνει επειδή 
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η μεταβλητότητα της πηγής ΠΓΠ είναι σημαντικά χαμηλότερη από την παραγωγή του 
σήματος ΣΜΜ που βασίζεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην περίπτωση των -20dB 
SNR ο θόρυβος είναι τόσο ισχυρός που το ποσοστό ταξινόμησης τόσο σε MLP όσο και σε 
RBF πλησιάζει το ποσοστό της τυχαίας επιλογής (50%).  

7.3 Μείωση Διάστασης Διανύσματος των Παραμέτρων 

Στην περίπτωση που το διάνυσμα εισόδου του ταξινομητή έχει μεγάλη διάσταση, για να 
επιτευχθεί ικανοποιητική εκπαίδευση θα πρέπει ο αριθμός των παραδειγμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση να είναι πολύ μεγάλος. Στην πράξη όμως αυτό δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι έχοντας συνήθως διαθέσιμο ένα μικρό αριθμό 
παραδειγμάτων για το στάδιο της εκπαίδευσης και το κόστος κατασκευής παραδειγμάτων 
είναι πολύ υψηλό. Συνεπώς, είναι αναγκαία η χρήση τεχνικών μείωσης των διαστάσεων του 
διανύσματος των παραμέτρων έτσι ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονη μείωση της 
πολυπλοκότητας και αύξηση της απόδοσης του ταξινομητή. 
 Παρόλο που θα ήταν αναμενόμενη η επιτυχία ενός συστήματος που θα 
χρησιμοποιούσε ένα αρκετά μεγάλο σύνολο παραμέτρων, κάποιες παράμετροι είναι δυνατόν 
να μην μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά δίνοντας χαμηλά αποτελέσματα στο στάδιο της 
ταξινόμησης. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό έχουν προταθεί 
πολλές τεχνικές με κοινό στόχο την μείωση της διάστασης του αριθμού των παραμέτρων για 
την καλύτερη και γρηγορότερη απόδοση κατά το στάδιο της ταξινόμησης [Englehart_98, 
Fukunaga_90, Jain_88, Bishop_95, Haykin_99]. 
 Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο είδος του συστήματος ταξινόμησης (π.χ ποιες είναι 
οι κατηγορίες που το σύστημα αναγνωρίζει κ.α) και το είδος των παραμέτρων που πρέπει να 
επιλέγονται έτσι ώστε το σύστημα ταξινόμησης να δίνει υψηλή αξιοπιστία αναγνώρισης. Σε 
διαφορετικά προβλήματα ταξινόμησης αντιστοιχούν διαφορετικά σύνολα παραμέτρων που 
δίνουν υψηλή αξιοπιστία ταξινόμησης. Συνεπώς, η μείωση της διάστασης του αριθμού των 
παραμέτρων πρέπει να μελετηθεί σε αντιστοιχία με το εκάστοτε πρόβλημα ταξινόμησης. Η 
απόδοση του ταξινομητή, η ικανότητα του να κατατάξει ένα άγνωστο αντικείμενο στη σωστή 
κατηγορία, εξαρτάται αποκλειστικά από τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
περιγραφή ενός αντικειμένου. Δυστυχώς, δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθμος για την επιλογή 
ενός υποσυνόλου παραμέτρων οι οποίες να βελτιστοποιούν το σφάλμα της ταξινόμησης. 
 Στην εργασία [Goebel_00] αξιολογούνται μέθοδοι επιλογής παραμέτρων στα πλαίσια 
διάγνωσης της φθοράς σε εργαλειομηχανές. Για την επιλογή των πιο διακριτικών 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων υιοθετήθηκαν πέντε τεχνικές (δέντρα απόφασης, παράλληλος 
-/διαδοχικός -νευρωνικά -ευφυής (fuzzy) μέθοδοι, πίνακας διασποράς και μια μέθοδος 
συσχέτισης) O Philippidis [Philippidis_99] χρησιμοποίησε την μέθοδο ανάλυσης 
πρωταρχικών συνιστωσών σε συνδυασμό με ΤΝΔ για την πρόβλεψη υπολειπόμενης τάσης 
σε πολυμερή ενισχυμένα με ίνες γυαλιού. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση 
οποιουδήποτε αλγορίθμου ανίχνευσης, είναι απαραίτητο να επιλεγούν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την μεγαλύτερη διαχωριστική ικανότητα. Πολλά κριτήρια 
επιλογής παραμέτρων είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία [Bishop_95, Duda_01, 
Fukunaga_90].  
 Σε εμπορικές εφαρμογές η επιλογή ενός μικρού και σθεναρού συνόλου 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη γρήγορων και 
αποδοτικών ταξινομητών ρωγμοειδών αστοχιών και σταγόνων βροχής, οι οποίοι μπορούν 
να επιτευχθούν εύκολα με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων χαμηλού κόστους. 
Οι τεχνικές μείωσης  του αριθμού των παραμέτρων μπορούν να ομαδοποιηθούν κυρίως στις 
κατηγορίες: α) Επιλογή παραμέτρων και β) Προβολή παραμέτρων. 
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7.3.1 Επιλογή Παραμέτρων 

Η επιλογή παραμέτρων έχει σαν σκοπό τη μείωση του αριθμού τους, μέσω της αναζήτησης 
ενός αποτελεσματικού υποσυνόλου παραμέτρων. Για την επιλογή παραμέτρων έχουν 
προταθεί αρκετοί αλγόριθμοι, οι οποίοι βασίζονται στην εφαρμογή κατάλληλων κριτηρίων. 
Η ανάπτυξη μεθόδων επιλογής παραμέτρων περιλαμβάνει μελέτη δύο προβλημάτων: 

1. Την εύρεση του κατάλληλου κριτηρίου που πρέπει να εφαρμοστεί για να κριθεί αν ένα 
υποσύνολο παραμέτρων είναι καλύτερο από ένα άλλο. 

2. Την εύρεση μιας συστηματικής διαδικασίας κατασκευής των υποψήφιων υποσυνόλων 
παραμέτρων. 

 Σε πρακτικά προβλήματα χρησιμοποιούνται κριτήρια τα οποία στηρίζονται στο 
διαχωρισμό των κατηγοριών ή στην ελαχιστοποίηση του σφάλματος του ταξινομητή 
[Englehart_98].  
Σε ιδανικές συνθήκες η διαδικασία εύρεσης των υποψηφίων υποσυνόλων των παραμέτρων θα 
περιλάμβανε έρευνα σε όλα τα πιθανά υποσύνολα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
στην πράξη λόγω τη αυξημένης πολυπλοκότητας αυτών των τεχνικών που οφείλεται στο 
φαινόμενο που ονομάστηκε “curse of the dimensionality” [Fukunaga_90]. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της διαχωρισιμότητας των κατηγοριών δεν 
εξασφαλίζουν πάντοτε ένα μειωμένο διάνυσμα παραμέτρων που παρουσιάζει και την 
καλύτερη απόδοση στην ταξινόμηση. Για την μείωση του ποσοστού σφάλματος των 
ταξινομήσεων θα ήταν αναμενόμενο ότι όσο ο αριθμός των παραμέτρων αυξάνεται τόσο η 
γενική απόδοση του ταξινομητή θα βελτιώνεται. Αυτό θα συνεχιζόταν μέχρις ότου να 
προσεγγιστεί ένα ιδανικό υποσύνολο παραμέτρων. Αν ο αριθμός των παραμέτρων 
συνεχίζεται να μειώνεται τότε η απόδοση θα πρέπει να μειώνεται. Ο Bishop υποστηρίζει ότι 
οι περισσότεροι δείκτες διαχωρισιμότητας των κατηγοριών δεν μπορούν να προσεγγίσουν 
αυτό το παραπάνω φαινόμενο και ότι τα κριτήρια πάντα θα βελτιώνονται όσο περισσότεροι 
παράμετροι προστίθενται [Bishop_96]. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια διαχωρισιμότητας των 
κατηγοριών είναι απαραίτητα για την σύγκριση διαφορετικών υποσυνόλων παραμέτρων με 
το ίδιο μέγεθος. 
 Το κύριο μειονέκτημα των μεθόδων επιλογής παραμέτρων είναι ότι κάποιες από τις 
αρχικές παραμέτρους και κατά συνέπεια η “πληροφορία” που μεταφέρουν πρέπει να 
απορριφθεί τελείως. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο όταν η “πληροφορία” της 
διαχωρισιμότητας των κατηγοριών είναι ευρέως διασκορπισμένη σε όλο το σύνολο των 
παραμέτρων. 

7.3.1.1 Κριτήρια Διαχωρισμού Κατηγοριών 

Θεωρείται για απλότητα, το πρόβλημα ταξινόμησης δύο κατηγοριών. Για να απλοποιηθεί 
ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, θεωρείται ότι τα υποψήφια υποσύνολα παραμέτρων 
περιλαμβάνουν μόνο μία παράμετρο αντί συνδυασμό πολλών παραμέτρων. Αυτό μειώνει το 
πρόβλημα επιλογής υποσυνόλου παραμέτρων σε αυτό της εφαρμογής του κριτηρίου 
επιλογής σε κάθε παράμετρο χωριστά, κατατάσσοντας έτσι τις Μ παραμέτρους σύμφωνα με 
την διακριτική τους ικανότητα. 
 Οι πίνακες παραμέτρων που θα αντιπροσωπεύουν κάθε κατηγορία θα είναι της μορφής 
[ ]),()2,()1,( ... Pppp vvv  και [ ]),()2,()1,( ... Qqqq vvv  όπου p και q δηλώνουν την κατηγορία, Ρ και Q 
είναι ο αριθμός των προτύπων της κάθε κατηγορίας και ν είναι το διάνυσμα των 
παραμέτρων. Συνεπώς, το τυχαίο mth πρότυπο της κατηγορίας p θα είναι 

[ ]Tmp
M

mpmpmp uuuv ),(),(
2

),(
1

),( ...= . Μετά την επέκταση τους οι παραπάνω πίνακες 
διαμορφώνονται ως εξής: 
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 Όταν αξιολογείται η διακριτική ικανότητα της κάθε παραμέτρου χωριστά, τα κριτήρια 
διαχωρισμού κατηγοριών χρησιμοποιούν τα δεδομένα σε κάθε γραμμή των πινάκων. Η 
“πληροφορία” που επηρεάζει την διακριτικότητα της παραμέτρου ith καθορίζεται από την 
γραμμή ith του κάθε πίνακα, η οποία δηλώνεται ως pi, και qi για τις κατηγορίες p και q 
αντίστοιχα. 
 Θεωρείται ότι ),( ii qpD  είναι η μέτρηση της διακριτικής ικανότητας της ith 
παραμέτρου. Αυτή η μέτρηση δείχνει πόσο διαχωρίσιμη είναι η κατηγορία p από την 
κατηγορία q χρησιμοποιώντας την παράμετρο i. Οι δείκτες διαχωρισιμότητας των 
κατηγοριών ανήκουν κυρίως σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες συναρτήσεις, ανάλογα με 
τη φύση των pi και qi.  
 ΤΥΠΟΣ Ι: Τα pi και qi. αντιπροσωπεύουν τις αρχικές παραμέτρους. 
 Αν τα pi και qi. αντιπροσωπεύουν τις αρχικές παραμέτρους της ith στήλης του πίνακα των 
παραμέτρων, τότε εφαρμόζοντας τον δείκτη διαχωρισιμότητας των κατηγοριών του Fisher 
[Fisher_50] η σχέση που προκύπτει είναι: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )ii

ii
ii qp

qmeanpmeanqpD
varvar

)(,
2

+
−

= ,   (7.4) 

όπου meani(.) και vari(.) δηλώνουν την μέση τιμή και διασπορά της ith γραμμής του πίνακα 
των παραμέτρων. 
 Στην βιβλιογραφία ο δείκτης διαχωρισιμότητας των κατηγοριών του Fisher αναφέρεται 
και ως κριτήριο F-ratio. 
 ΤΥΠΟΣ ΙI: Τα pi και qi. αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή ή τη μέση ενέργεια ή 
κεντρικές ροπές της ith παραμέτρου. 
 Αν η μέση τιμή υπολογίζεται για την ith γραμμή του πίνακα παραμέτρων, τότε οι pi και 
οι qi αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο της ith παραμέτρου της κάθε κατηγορίας. Ομοίως αν το 
τετράγωνο της μέσης τιμής υπολογίζεται για την ith  γραμμή, οι pi και qi αντιπροσωπεύουν τη 
μέση ενέργεια της ith παραμέτρου της κάθε κατηγορίας. Παρόμοιες μετρήσεις μπορούν να 
γίνουν χρησιμοποιώντας τις κεντρικές ροπές των δεδομένων. Στις προηγούμενες 
περιπτώσεις, οι pi και qi είναι βαθμωτά μεγέθη και ποικίλες μετρήσεις της διαχωρισιμότητας 
των κατηγοριών είναι εφαρμόσιμες, όπως:  

Μέτρο Σχετικής Ομοιότητας:  ( )
i

i
iii q

ppqpD log, = ,   (7.5) 

η οποία μετρά την απόκλιση της pi από την qi [Kullback_51]. Η σχετική εντροπία δεν είναι 
συμμετρική σε σχέση με τα pi και qi. 

Μέτρο Συμμετρικής Σχετικής Ομοιότητας: ( )
i

i
i

i

i
iii p

qp
q
ppqpD loglog, += ,(7.6) 

η οποία παρουσιάζει συμμετρικότητα στις κατηγορίες: ( ) ( )iiii pqDqpD ,, = . 

Ευκλείδεια Απόσταση:  ( ) ( )2, iiiiii qpqpqpD −=−= ,  (7.7) 
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η οποία είναι μια ακόμη συμμετρική μέτρηση της απόστασης [Wantabe_85]. 
 ΤΥΠΟΣ ΙII: Τα pi και qi αντιπροσωπεύουν τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 
της ith παραμέτρου για την κατηγορία p και q αντίστοιχα. 
 Ο τύπος ΙΙΙ απαιτεί τον υπολογισμό της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας κάθε 
παραμέτρου. Αξιόπιστες εκτιμήσεις αυτών των πυκνοτήτων πιθανότητας προκύπτουν 
συνήθως με χρήση εκτιμητών kernel. Η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται με το κριτήριο 
μείωσης της διασποράς της εκτίμησης [Scott_92]. Υποθέτοντας ότι η εκτίμηση της 
συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας για την ith παραμέτρου της κάθε κατηγορίας είναι 
διαθέσιμη και δηλώνονται ως: )(xpi  και )(xqi . Δύο από τις πλέον σημαντικότερες 
αποστάσεις μεταξύ των πυκνοτήτων πιθανοτήτων είναι:  

Σχετική Εντροπία: ( ) ∑= dx
xq
xpxpqpD

i

i
iii )(

)(log)(, .  (7.8) 

Απόσταση Hellinger:  ( ) ∑ −= dxxpxpqpD iiii
2))()((, . (7.9) 

 Οποιοσδήποτε από τους τρεις τύπους κι αν επιλεχθεί, η μέτρηση της διακριτικής 
ικανότητας των pi και qi ως ),( ii qpD  μπορεί να γενικευτεί. Αν η μέτρηση της διακριτικής 
ικανότητας θεωρηθεί αθροιστική τότε η μέτρηση της διακριτικής ικανότητας για 
οποιοδήποτε υποσύνολο παραμέτρων εύκολα υπολογίζεται από την : 

{ }{ } ( ) ( ) ( )kkjjiikjikji qpDqpDqpDqqqpppD ,,,),,,,,( ++= .  (7.10) 
 Για αυτή την περίπτωση μπορεί να οριστεί ένα σύνολο από Μ παραμέτρους ως 

{ }M
iipP 1==  ή { }M

iiqQ 1== και να εκτιμηθεί η μέτρηση της διακριτικής ικανότητας του 
συνόλου των παραμέτρων σύμφωνα με την σχέση:  

∑
=

=
M

i
ii qpDQPD

1
),(),( .   (7.11) 

 Τις περισσότερες φορές, είναι απαραίτητο να μετρηθεί η διακριτική ικανότητα ανάμεσα 
σε περισσότερες από δύο κατηγορίες. Έστω ότι η )(k

ip  με k=1, 2,…, K αντιπροσωπεύει την 

ith παράμετρο της kth κατηγορίας. Έστω ότι { }M
i

k
i

k pP 1
)()(

==  ορίζει ένα σύνολο από Μ 
παραμέτρους. Για να υπολογιστεί η διακριτική ικανότητα μεταξύ της ith παραμέτρου σε κάθε 

κατηγορία, χρησιμοποιείται ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
K

 συνδυασμούς ανά ζεύγη του D [Saito_95]: 
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 Ομοίως για το σύνολο των παραμέτρων 

{ }( ) ( )∑ ∑
−

= +=
=
=

1

1 1

)()(
1

)( ,
K

m

K

mn

nmK

k
k PPDPD .   (7.13) 

 Ιδανικά, η διαδικασία της επιλογής παραμέτρων πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα 
πιθανά υποσύνολα των παραμέτρων. Εκτιμώντας κάθε παράμετρο χωριστά δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι αλληλεπιδράσεις αυτές μεταξύ των παραμέτρων. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να 
είναι είτε θετικές είτε αρνητικές: Οι συνδυασμοί των παραμέτρων μας παρέχουν σημαντική 
“πληροφορία” η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε καμιά από τις παραμέτρους χωριστά. 
Αντίθετα, δύο παράμετροι που χωριστά η κάθε μία φέρουν σημαντική “πληροφορία” 
μπορεί να παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους και η συνδυασμένη τους 
“πληροφορία” να παρουσιάζει μικρή προσθετική αξία. 
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7.3.2 Προβολή των Παραμέτρων 

Ο κύριος στόχος της προβολής των παραμέτρων είναι να καθορίσει τον καλύτερο 
μετασχηματισμό των αρχικών παραμέτρων για τον προσδιορισμό του τελικού συνόλου 
παραμέτρων (γενικότερα μικρότερου από το αρχικό σύνολο). Αν η απεικόνιση είναι 
γραμμική τότε σκοπός είναι να βρεθούν οι συντελεστές του γραμμικού μετασχηματισμού 
έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί το κριτήριο που θα επιλεχθεί. Η πλέον γνωστή τεχνική 
προβολής των παραμέτρων ονομάζεται Ανάλυση σε Πρωταρχικές Συνιστώσες (Principle 
Component Analysis - PCA). 

7.3.2.1 Ανάλυση σε Πρωταρχικές Συνιστώσες 

Η μέθοδος PCA αποτελεί τον πιο συνήθη τρόπο μείωσης της διάστασης του διανύσματος 
των χαρακτηριστικών. Η PCA είναι μια στατιστική τεχνική για την ανάλυση της δομής των 
συνδιασπορών πολυδιάστατων στατιστικών παρατηρήσεων. Μπορεί να θεωρηθεί τεχνική 
εξαγωγής παραμέτρων καθώς και τεχνική συμπίεσης δεδομένων [Diamantaras_96]. 
 Η μέθοδος PCA παρέχει ένα γραμμικό μετασχηματισμό ο οποίος παράγει νέες 
παραμέτρους για τις οποίες έχει επιτευχθεί μεγιστοποίηση της διασποράς τους. Η 
αποδοτικότητα της PCA στην περιοχή της αναγνώρισης προτύπων εντοπίζεται στο γεγονός 
της δυνατότητας να εξαλείφει γραμμικές συσχετίσεις και ασυσχέτιστο θόρυβο στα δεδομένα 
[Diamantaras_96, Huber_85]. 
 Αν και υπάρχουν διάφορες μη γραμμικές εκδοχές του αλγορίθμου (non-linear PCA) 
[Bishop_95], καθώς και μία νέα προσέγγιση με τη χρήση πυρήνων (kernel PCA) [Shawe-
Taylor_04], στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η κλασσική του μορφή, η οποία 
συνδυάζει γραμμικά τα αρχικά χαρακτηριστικά για να δημιουργήσει ένα μικρότερο σύνολο 
χαρακτηριστικών με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη από την 
αρχική “πληροφορία” [Bishop_95, Duda_01]. 
 Πιο συγκεκριμένα, η PCA απεικονίζει ένα διάνυσμα x, από ένα n-διάστατο χώρο (x1, 
x2, …, xn) (όπου n είναι ο αρχικός αριθμός των χαρακτηριστικών) σε ένα διάνυσμα z σε ένα 
m-διάστατο χώρο (z1, z2, …, zm), όπου m<n. Προφανώς με αυτό το μετασχηματισμό 
υπάρχει απώλεια κάποιας “πληροφορίας”. 
 Κύριος σκοπός της τεχνικής αυτής είναι τα σήματα που προκύπτουν να είναι όσο το 
δυνατόν ασυσχέτιστα. Η σημαντική συνθήκη που πρέπει να ισχύει για να είναι 
αποτελεσματική η μέθοδος PCA, είναι τα στοιχεία του διανύσματος να παρουσιάζουν μια 
αμοιβαία συσχέτιση μεταξύ τους, δηλαδή να υπάρχει κάποια πλεονάζουσα “πληροφορία” 
στο x, καθιστώντας έτσι δυνατή την συμπίεση του.  

7.3.2.2 Ανάλυση σε Πρωταρχικές Συνιστώσες μέσω Μεγιστοποίησης της Διασποράς 

Έστω ο ακόλουθος γραμμικός συνδυασμός: 

∑
=

==
n

k

T
kk xwxwy

1
111 ,    (7.14) 

των στοιχείων x1, x2, …, xn του διανύσματος x. Τα w11,…, wn1 ονομάζονται συντελεστές ή 
βάρη και είναι στοιχεία του n-διάστατου διανύσματος w1. 
 Έστω ότι ο όρος y1 που ονομάζεται πρώτη Κύρια Συνιστώσα (Principal Component - 
PC) του διανύσματος x έχει την μεγαλύτερη διασπορά από όλους τους γραμμικούς 
μετασχηματισμούς του x. Επειδή η διασπορά εξαρτάται από την νόρμα και την κατεύθυνση 
του διανύσματος βάρους w1 το οποίο σαν άγνωστη μεταβλητή μπορεί να αυξάνεται χωρίς 
περιορισμό με συνέπεια να μεγαλώνει η νόρμα του, συνήθως επιβάλλεται ένας περιορισμός 
κανονικοποίησης. Συνήθης περιορισμός είναι η νόρμα του διανύσματος w1 να παραμένει 
σταθερή και πρακτικά ίση με την μονάδα. Κάτω από αυτόν τον περιορισμό, το διάνυσμα w1 
που θα επιλεγεί, πρέπει να μεγιστοποιεί την ακόλουθη έκφραση: 
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{ } { } { } 1111
2

1
2
111 )()( wCwwxxEwxwEyEwJ x

TTTTPCA ==== , (7.15) 
με τον ταυτόχρονο περιορισμό της νόρμας του w: 

11 =w ,     (7.16) 

όπου { }xE  είναι η μέση τιμή του διανύσματος x, ενώ η νόρμα του w1 επιλέγεται συνήθως να 
είναι η Ευκλείδεια απόσταση που ορίζεται από την σχέση: 
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 Ο πίνακας xC  που εμφανίζεται στην εξίσωση (7.15) είναι ο τετραγωνικός πίνακας nxn 
των διασπορών του x. Στην περίπτωση κατά την οποία το διάνυσμα x έχει μηδενική μέση 
τιμή τότε σε όλες τις συνιστώσες του ισχύει: 

{ }T
x xxEC = .     (7.18) 

 Είναι γνωστό από την θεωρία της γραμμικής άλγεβρας [Diaman_96, Oja_83] ότι η 
μεγιστοποίηση της (7.15) ικανοποιώντας ταυτόχρονα την συνθήκη (7.16) δίνεται σε όρους 
των μοναδιαίου μήκους ιδιοδιανυσμάτων e1, e2, …, en του πινακα xC . Η διάταξη των 
ιδιοδιανυσμάτων είναι τέτοια ώστε οι αντίστοιχες ιδιοτιμές d1, d2, …, dn να ικανοποιούν την 
σχέση d1>d2>…>dn. Η λύση που προκύπτει από την μεγιστοποίηση της εξίσωσης (7.15) 
δίνεται από την: 

11 ew = .     (7.19) 
 Έτσι, η πρώτη κύρια συνιστώσα του διανύσματος x είναι η: 

xey T
11 = .     (7.20) 

 Το ίδιο κριτήριο της μεγιστοποίησης της εξίσωσης (7.15) μπορεί να γενικευθεί και για 
την περίπτωση εύρεσης m κυρίων συνιστωσών, όπου ο αριθμός m μπορεί να πάρει 
οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του 1 και του n. 
 Αν οριστεί η m κύρια συνιστώσα ως 

xwy T
mm = ,     (7.21) 

με wm το αντίστοιχο διάνυσμα βάρους με μοναδιαία νόρμα, η διασπορά του ym 
μεγιστοποιείται με τον περιορισμό ότι το ym πρέπει να είναι ασυσχέτιστο με όλες τις 
προηγούμενες κύριες συνιστώσες που έχουν υπολογιστεί νωρίτερα, δηλαδή: 

{ } mkyyE km <= ,0 .     (7.22) 
 Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι κύριες συνιστώσες ym έχουν μηδενική μέση τιμή αφού 

{ } { } 0== xEwyE T
mm .    (7.23) 

 Η εξίσωση (7.22) καταλήγει στην: 
{ } { } 0))(( === kx

T
m

T
k

T
mkm wCwxwxwEyyE . (7.24) 

 Για την εύρεση της δεύτερης κύριας συνιστώσας ισχύει η σχέση: 
012112 == ewdCww TT ,    (7.25) 

επειδή ισχύει εκ των προτέρων ότι 11 ew = . Για αυτό τον λόγο η μέγιστη διασπορά 

{ } ( ){ }2
2

2 xwEyE T=  αναζητείται σε έναν χώρο ορθογώνιο στο πρώτο ιδιοδιάνυσμα του xC . 
Η λύση δίνεται από την: 

22 ew = .     (7.26) 
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Με την ίδια λογική ισχύει ότι: 
kk ew = ,     (7.27) 

και η k κύρια συνιστώσα εκτιμάται από την: 
xey T

kk = .     (7.28) 
 Ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα για τα διανύσματα βάρους wi μπορούν να βρεθούν αν οι 
διασπορές των σημάτων yi μεγιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τον περιορισμό 
ότι τα διανύσματα των κύριων συνιστωσών είναι ορθοκανονικά, δηλαδή ijj

T
i ww δ= . 

 Πρέπει να επισημανθεί ότι και αν ακόμα διατηρηθούν όλα τα ιδιοδιανύσματα (δηλαδή 
δεν προβεί καν σε μείωση της διάστασης) ο παραπάνω μετασχηματισμός μπορεί να επιφέρει 
βελτίωση στην απόδοση του ταξινομητή, επειδή με το μετασχηματισμό αυτό τα 
χαρακτηριστικά που προκύπτουν είναι μεταξύ τους περισσότερο ασυσχέτιστα από ότι πριν 
και αυτό γενικά αυξάνει την απόδοση ενός ταξινομητή. Άλλωστε κάτι τέτοιο συνιστάται εν 
γένει ως ένα στάδιο προεπεξεργασίας των δεδομένων πριν χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι σε 
κάποιο ταξινομητή [Haykin_99]. 
 Πολλές μέθοδοι επιλογής παραμέτρων βασίζονται στην PCA [Le_05, Krzanowski_87, 
Guo_02, Cios_98, Cohen_02, Jolliffe_86, Goebel_00]. Στην εργασία [Le_05] τα επιλέξιμα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αντιστοιχούν στα πιο κοντινά PCs τα οποία υπολογίζονται από 
τον πίνακα διασπορών. Η προτεινόμενη μέθοδος του Krzanowski [Krzanowski_87] μειώνει 
τη διαστατικότητα των παραμέτρων υπολογίζοντας τα PCs και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί 
την ανάλυση Procrustes. Μια μέθοδος επιλογής παραμέτρων προτείνεται στην εργασία 
[Guo_02] επιλέγοντας ένα υποσύνολο των μεταβλητών οι οποίες διατηρούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες των παραμέτρων. Στη συγκεκριμένη εργασία, το καλύτερο 
υποσύνολο των παραμέτρων λαμβάνεται με την εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων με σκοπό 
την αποφυγή της εξαντλητικής έρευνας μεταξύ όλων των πιθανών υποσυνόλων των 
παραμέτρων. Οι παραπάνω μέθοδοι μειώνουν τον πλεονασμό των πληροφοριών, αλλά είναι 
πολύ αργές επειδή υπολογιστικά αξιολογούνται πολλοί συνδυασμοί υποσυνόλων. 
 Στην εργασία [Jolliffe_86] παρουσιάζεται μια υπολογιστικά αποτελεσματική μέθοδος 
που χρησιμοποιεί τα PCs ως βάση για την επιλογή παραμέτρων. Εντούτοις, επειδή εξετάζει 
κάθε PC ανεξάρτητα μπορούν να επιλεχτούν μεταβλητές με παρόμοιο περιεχόμενο 
πληροφοριών. Μια μέθοδος για τη μείωση διαστατικότητας ενός συνόλου χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων με την επιλογή ενός υποσυνόλου που περιέχει την περισσότερη ουσιαστική 
“πληροφορία”, χρησιμοποιώντας το ίδιο κριτήριο με την PCA προτείνεται στην εργασία 
[Cohen_02] και η μέθοδος αυτή ονομάζεται “κύρια ανάλυση παραμέτρων” (Principal 
Feature Analysis). 

7.3.3 Αλγόριθμος των Κ-μέσων τιμών (k-means) 

Ο k-means είναι από τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμος ομαδοποίησης (clustering), τόσο 
λόγω της απλότητάς του όσο και λόγω των επιδόσεων του [Duda_01, Jain_88]. Ο k-means 
χρησιμοποιείται ευρύτερα για την μείωση του διανύσματος των παραμέτρων [Duda_01, 
Jain_88, McCallum _00, Brusco _01, Kappatos_06c]. Πιο συγκεκριμένα, η ομαδοποίηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό ενός μικρού συνόλου μεταβλητών από έναν 
μεγάλο αριθμό μεταβλητών. Μια μέθοδος επιλογής παραμέτρων βασισμένη σε αλγόριθμο 
ομαδοποίησης δίνεται από τους [McCallum _00]. Ο αλγόριθμος k-means χρησιμοποιείται 
για την μέτρηση ομοιότητας της ομαδοποίησης που παράγεται από διαφορετικές 
μεταβλητές με σκοπό την επιλογή παραμέτρων [Brusco _01]. 
 Ο αλγόριθμος k-means ξεκινά με μια τυχαία διαμέριση σε κλάσεις (clusters) και 
συνεχώς τοποθετεί στοιχεία στις κλάσεις με βάση την απόσταση των στοιχείων από το 
κεντροειδές της κλάσης. Αυτό σταματάει μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο το οποίο 
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μπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης τετραγωνικού λάθους ή η μη 
διαφοροποίηση των κλάσεων από κάποια επανάληψη και μετά. 
 Το σημαντικότερο πρόβλημα του αλγορίθμου k-means εντοπίζεται στην αρχική 
επιλογή των κλάσεων. Στην ακραία περίπτωση όπου οι αρχικές κλάσεις είναι πολύ κοντά 
μεταξύ τους μπορεί να δημιουργηθεί κλάση η οποία να περιέχει μόνο μια παράμετρο με 
άμεση συνέπεια την αστάθεια του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος επηρεάζεται από τα σημεία 
εκκίνησης, απαιτεί πολλαπλά τρεξίματα από διαφορετικά σημεία εκκίνησης, με στόχο την 
ολική βελτιστοποίηση της συνάρτησης τετραγωνικού λάθους καθώς είναι γνωστό ότι πολλές 
φορές ο αλγόριθμος παγιδεύεται σε τοπικά ελάχιστα. Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται 
κατά την εφαρμογή του  αλγόριθμου k-means είναι τα ακόλουθα: 
 10 Βήμα: Επιλογή K τυχαίων σημείων από τα δεδομένα ως τα κέντρα των ομάδων. 
 20 Βήμα: Τοποθέτηση όλων των σημείων στην ομάδα της οποίας το κέντρο είναι πιο 
κοντά (μικρότερη απόσταση) σε αυτό το σημείο. 
 30 Βήμα: Υπολογισμός για κάθε ομάδα του μέσου όρου όλων των σημείων της (μέσο 
διάνυσμα) και ορισμός αυτού ως νέο κέντρο της. 
 Τα δύο τελευταία βήματα επαναλαμβάνονται για ένα προκαθορισμένο αριθμό βημάτων 
ή μέχρι να μην υπάρχει καμιά μετατόπιση σημείων σε άλλη ομάδα. 

7.4 Βέλτιστος Αριθμός Παραμέτρων 
Ιδανικά, η διαδικασία επιλογής παραμέτρων πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα πιθανά 
υποσύνολα παραμέτρων. Εκτιμώντας κάθε παράμετρο χωριστά δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραμέτρων. Θεωρητικά οι αλληλεπιδράσεις πάντα 
προσθέτουν “πληροφορία”. Οι συνδυασμοί των παραμέτρων μας παρέχουν σημαντική 
“πληροφορία” η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε καμιά από τις παραμέτρους χωριστά. Η 
χειρότερη περίπτωση είναι η ντετερμινιστική εξάρτηση ( )λXfX k =  κατά την οποία η 
“πληροφορία” που δίνει η Χλ είναι η ίδια με την “πληροφορία” που δίνουν και οι δύο μαζί. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει βέλτιστος αλγόριθμος επιλογής του αριθμού των παραμέτρων για 
όλες τις κατηγορίες συστημάτων ταξινόμησης που υπάρχουν.  
 Θεωρείται υποσύνολα πολλαπλών παραμέτρων, η πολυπλοκότητα για την εκτίμηση της 
διακριτικής ικανότητας σε πολλές διαστάσεις και η διαδικασία της έρευνας για όλους τους 
πιθανούς συνδυασμούς των παραμέτρων αυξάνει σημαντικά. Για αυτό το λόγο έχουν 
προταθεί απλές μέθοδοι οι οποίες έχουν σκοπό την μεγιστοποίηση της πιθανότητας εύρεσης 
ικανοποιητικής λύσης με μερική αναζήτηση στον χώρο των παραμέτρων [Fukunaga_90]: 
 Μέθοδος Add-On: H μέτρηση της διακριτικής ικανότητας εκτιμάται για κάθε 
παράμετρο ξεχωριστά, και η καλύτερη παράμετρος επιλέγεται ως πρώτη. Κάθε μια από τις 
εναπομείναντες παραμέτρους συνδυάζεται με την πρώτη για να οριστεί το υποσύνολο των 
δύο καλύτερων παραμέτρων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται προσθέτοντας κάθε φορά 
μία παράμετρο ότου να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός παραμέτρων. 
 Μέθοδος Knock-Out: Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την μέθοδο Add-On με τη 
μόνη διαφορά ότι το σύνολο των παραμέτρων μειώνεται μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός 
αριθμός παραμέτρων επιλέγοντας αρχικά όλες τις παραμέτρους. 

7.5 Επιλογή Παραμέτρων με το Κριτήριο F-ratio 

Το κριτήριο F-ratio [Fisher_50] είναι ένα γνωστό μέτρο διαχωρισιμότητας για κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγοριών, όσο μεγαλύτερη είναι η 
τιμή του τόσο μεγαλύτερη διαχωριστική ικανότητα έχει η συγκεκριμένη παράμετρος και 
αντίστροφα. Η μαθηματική σχέση του F-ratio παρουσιάζεται στην εξίσωση (7.4). 
 Ο καθορισμός των “καλύτερων” χαρακτηριστικών γνωρισμάτων είναι ένα περίπλοκο 
πρόβλημα και η βέλτιστη λύση δεν είναι διαθέσιμη μέχρι σήμερα. Η χρήση του F-ratio ως 
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“καθιερωμένο” κριτήριο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη βέλτιστη διαδικασία επιλογής, αλλά 
τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δίνει πολύ καλά 
αποτελέσματα ταξινόμησης. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του F-ratio εντοπίζεται στο 
γεγονός ότι αξιολογεί κάθε παράμετρο ξεχωριστά και δεν λαμβάνει υπόψη την στοχαστική 
εξάρτηση των παραμέτρων. 
 Η προτεινόμενη μέθοδος επιλογής παραμέτρων αποτελείται από τρία σειριακά, άμεσα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους στάδια: την εξαγωγή παραμέτρων, την επιλογή παραμέτρων η 
οποία βασίζεται στην σχέση του F-ratio και τέλος το στάδιο της ταξινόμησης 
χρησιμοποιώντας ΤΝΔ. Ένα διάγραμμα της προτεινόμενης μεθόδου επιλογής παραμέτρων 
δείχνεται στο σχήμα 7.6. 
 

 
Σχήμα 7.6. Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου επιλογής παραμέτρων με την χρήση του 

κριτηρίου F-ratio. 
 
 Στην πρώτη βαθμίδα επεξεργασίας εξάγονται χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τα 
ψηφιακά σήματα. Στην επόμενη βαθμίδα, οι παράμετροι ιεραρχούνται σύμφωνα με την 
αντίστοιχη τιμή του κριτηρίου F-ratio. Η εκτίμηση της τιμής του F-ratio των παραμέτρων 
εισάγει μια ιεραρχία, η οποία χρησιμοποιείται εν συνεχεία για την επιλογή των 
“σημαντικότερων” χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Κατά συνέπεια μειώνεται σε μεγάλο 
βαθμό η εξαντλητική αναζήτηση όλων των πιθανών υποσυνόλων των παραμέτρων. 
 Ο βέλτιστος αριθμός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην διεθνή βιβλιογραφία, ο 
αριθμός των παραμέτρων επιλέγεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους δοκιμής ή 
ελαχιστοποίησης του σφάλματος ταξινόμησης [Fukunaga_90, Bishop_95]. Στην εργασία 
[Kappatos_06d] ο αριθμός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καθορίζεται πειραματικά.  
 Οι παράμετροι με την μεγαλύτερη τιμή F-ratio χρησιμοποιούνται για να τοποθετηθούν 
αρχικά στο διάνυσμα των παραμέτρων. Διαδοχικά, τα λιγότερο “σημαντικά” 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα (η παράμετρος με την μεγαλύτερη τιμή F-ratio η οποία έχει 
όμως χαμηλότερη τιμή από την τελευταία προηγούμενη) εισάγονται στα διάνυσμα των 
παραμέτρων. Η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται για το διάνυσμα παραμέτρων το 
οποίο περιλαμβάνει τις προηγούμενες παραμέτρους καθώς επίσης και την παράμετρο εκείνη 
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η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί και έχει την μεγαλύτερη αριθμητική τιμή του F-ratio. Η 
διαδικασία σταματάει όταν το ποσοστό ταξινόμησης, με ενσωμάτωση μιας νέας 
παραμέτρου, ελαττωθεί. Η διαδοχική αναζήτηση εγγυάται τον καθορισμό ενός σθεναρού 
συνόλου με λιγότερες παραμέτρους. Το κύριο πλεονέκτημα της προτεινόμενης διαδικασίας 
είναι ότι μπορεί να σταματήσει την διαδικασία προσαύξησης του διανύσματος των 
παραμέτρων, εάν διαπιστωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση στο μέγεθος του υποσυνόλου δεν 
συνεισφέρει σημαντικές αλλαγές στις διακριτικές του ιδιότητες, αφού η αξιολόγηση των 
παραμέτρων γίνεται με κριτήριο ταξινόμησης. 

7.6 Αξιολόγηση της Μεθόδου Επιλογής Παραμέτρων F-ratio 

7.6.1 Πειράματα 

Η πειραματική διάταξη-διαδικασία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία 
ρωγμοειδών αστοχιών και σταγόνων βροχής έχει περιγραφεί λεπτομερώς στην παράγραφο 
7.1.1. Από τα κανονικοποιημένα σήματα υπολογίζεται ένα σύνολο ενενήντα 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, εξήντα επτά στο πεδίο του χρόνου και είκοσι τρία στο πεδίο 
της συχνότητας. Αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων δίνεται στο παράρτημα Α. Η 
εξαγωγή των παραμέτρων πραγματοποιήθηκε για δύο χρονικά παράθυρα (1msec, 32msec). 
Η τοπολογία και η εκπαίδευση των δικτύων MLP και RBF έχει περιγράφει προηγουμένως 
(παράγραφο 7.2.1). 

7.6.2 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Στους πίνακες Δ.1 έως και Δ.4 του παραρτήματος Δ παρατίθενται οι εξήντα ιεραρχημένες 
παράμετροι, σύμφωνα με την τιμή του κριτηρίου F-ratio, για τα δυο χρονικά παράθυρα 
(1msec, 32msec), για τις δύο προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας ρωγμής (ΣΜΜ, ΠΓΠ), 
για όλα τα ύψη πτώσης σταγόνων βροχής (από 120 έως 260cm.) καθώς και για το (Σ) 
ποσοστό ταξινόμησης. Τα αποτελέσματα για το ίδιο πείραμα (Σ) όταν στα σήματα 
προστεθεί λευκός κανονικός θόρυβος δείχνονται στο πίνακες Δ.5 και Δ.8. Σε κάθε ύψος 
υπάρχουν δύο στήλες, η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει τις παραμέτρους των οποίων η 
πλήρης περιγραφή βρίσκεται στον παράρτημα Α ενώ η δεύτερη στήλη δείχνει τις 
αριθμητικές τιμές της εφαρμογής του κριτηρίου F-ratio. 
 Τα αποτελέσματα των πινάκων Δ.1 έως Δ.4, δείχνουν ότι το ύψος πτώσης των σταγόνων 
βροχής δεν επηρεάζει αξιοσημείωτα τη τιμή του F-ratio. Σημαντικές διαφορές στις τιμές F-
ratio των παραμέτρων παρατηρούνται όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρονικά 
παράθυρα (1, 32msec) και επιλύονται διαφορετικά προβλήματα ταξινόμησης 
(ΣΜΜ/σταγόνες βροχής, ΠΓΠ/σταγόνες βροχής). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η 
ιεραρχία των παραμέτρων παραμένει σταθερή για τα διαφορετικά ύψη πτώσης σταγόνων 
βροχής και ελάχιστες αλλαγές παρατηρούνται στη θέση των παραμέτρων. 
 Σε ενθόρυβο περιβάλλον, η ιεραρχία των παραμέτρων αλλάζει εντυπωσιακά, ειδικότερα 
σε χαμηλά επίπεδα θορύβου (πίνακες Δ.5 έως Δ.8). Οι μειώσεις των τιμών του F-ratio είναι 
μεγάλες στα επίπεδα των -10 και -20dB, ενώ μικρές αλλαγές παρατηρούνται μεταξύ των 
μεγαλύτερων τιμών του F-ratio. Συνήθως, μόνο οι πρώτες  τρεις ή τέσσερις τιμές του F-ratio 
είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τιμές των ακόλουθων παραμέτρων, των οποίων είναι σχεδόν 
ίσες για τα δυο χρονικά παράθυρα και για τα δυο προβλήματα ταξινόμησης. 
Παραδείγματος χάριν, για την περίπτωση ταξινόμησης ΠΓΠ και σταγόνων βροχής με την 
χρήση χρονικού παραθύρου (1msec) οι τέσσερις πρώτες παράμετροι (8, 55, 56, 57) έχουν 
υψηλές τιμές F-ratio ενώ οι υπόλοιπες τιμές του F-ratio μειώνονται δραστικά. Οι τιμές του 
F-ratio για τις παραμέτρους που υπολογίζονται από πολύ θορυβώδες σήμα (-20dB SNR) 
είναι πάρα πολύ χαμηλές, και συνεπώς επιτυγχάνονται εξαιρετικά μικρά ποσοστά επιτυχούς 
ταξινόμησης (σχήμα 7.11, 7.12).  
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 Ένας εκτεταμένος χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς των παραμέτρων δεν μπορεί να 
παρουσιαστεί, λόγω του μεγάλου αριθμού των παραμέτρων αλλά και του μεγάλου αριθμού 
των πειραμάτων, αλλά στις ακόλουθες παραγράφους δίνεται μια σύνοψη:  
 Ταξινόμηση σημάτων ΣΜΜ και σταγόνων βροχής με την χρήση χρονικού 
παραθύρου διάρκειας 1msec: Η ενεργός τιμή του πλάτους (rms), η διασπορά του πλάτους 
(σ), η μέση ενέργεια ολόκληρου του σήματος (eng), η κανονικοποιημένη ενέργεια (ea) και η 
διασπορά στο πεδίο συχνότητας (f_σ) είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τις μεγαλύτερες 
τιμές F-ratio. H ενέργεια των τελευταίων τριών πλαισίων (eng_9_7/8/9) ολόκληρου του 
σήματος, αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τις επόμενες μεγαλύτερες τιμές του 
F-ratio.  
 Ταξινόμηση σημάτων ΣΜΜ και σταγόνων βροχής με την χρήση χρονικού 
παραθύρου διάρκειας 32msec: Το μέγιστο πλάτος του δευτέρου έως και του πέμπτου 
πλαισίου (amp_9_2/3/4/5) είναι τα “σημαντικότερα” χαρακτηριστικά γνωρίσματα και 
ακολουθούνται από την ενεργό τιμή του πλάτους (rms) και τις τιμές των ενεργειών του 
πρώτου και του δεύτερου πλαισίου (eng_9_1/2). 
 Ταξινόμηση σημάτων ΠΓΠ και σταγόνων βροχής με την χρήση χρονικού 
παραθύρου διάρκειας 1msec: Διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποδεικνύονται 
σθεναρά στο πρόβλημα ταξινόμησης ΠΓΠ και σημάτων βροχής. Το πιο σθεναρό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα, σύμφωνα με τιμή του F-ratio, είναι ο αριθμός των υπερβάσεων 
(c) και ακολουθείται από την παράμετρο των υπερβάσεων/κορυφών (ccp). Η μέγιστη τιμή 
του πλάτους (f_amp), η κλίση (f_sk), η κύρτωση (f_kur) και η συχνότητα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 25% της μέγιστης συχνότητας μέχρι την κορυφή (f_rt_25) στο πεδίο της 
συχνότητας είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις 
σύμφωνα με την ιεράρχηση της τιμής F-ratio. 
 Ταξινόμηση σημάτων ΠΓΠ και σταγόνων βροχής με την χρήση χρονικού 
παραθύρου διάρκειας 32msec: Η ιεραρχία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων στα 
διαφορετικά ύψη πτώσης ποικίλλει αλλά αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εμφανίζονται 
πολύ συχνά μεταξύ των καλύτερων δέκα παραμέτρων: α) Ο αριθμός των υπερβάσεων (c) και 
ο αριθμός των κορυφών (cp) στο πεδίο του χρόνου β) η κλίση (f_sk), η κύρτωση (f_kur), η 
συχνότητα ανύψωσης από το επίπεδο του 25% της μέγιστης συχνότητας μέχρι την κορυφή 
(f_rt_25) του πεδίου συχνότητας. 
 Στον πίνακα 7.3, παρουσιάζεται το ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό αριθμό παραμέτρων (από δύο έως είκοσι τέσσερεις). 
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Αριθμός 

παραμέτρων 
ΣΜΜ ΠΓΠ 

[Σ] Διάρκεια παρ.: 
1msec 

Διάρκεια παρ.: 
32msec 

Διάρκεια παρ.: 
1msec 

Διάρκεια παρ.: 
32msec 

MLP / RBF 
1-2 81.95 / 90.64 72.06 / 92.72 72.76 / 91.00 51.36 / 92.61 
1-4 92.73 / 95.88 92.39 / 92.50 83.34 / 91.90 95.11 / 94.13 
1-6 80.16 / 93.93 94.08 / 94.13 83.06 / 92.70 88.74 / 94.35 
1-8 86.91 / 96.81 83.34 / 94.46 93.56 / 92.70 84.36 / 94.46 
1-10 81.60 / 96.19 93.15 / 94.24 94.68 / 93.60 89.95 / 97.06 
1-12 85.14 / 96.50 84.36 / 94.34 85.80 / 93.70 88.41 / 96.52 
1-14 86.85 / 95.68 93.15 / 93.59 89.19 / 93.70 95.06 / 96.16 
1-16 88.39 / 96.19 86.78 / 93.80 85.58 / 94.09 96.89 / 96.63 
1-18 84.23 / 95.58 95.21 / 94.13 98.08 / 94.20 97.97 / 95.54 
1-20 82.67 / 95.47 90.78 / 93.91 93.30 / 93.40 96.54 / 96.19 
1-22 84.81 / 94.85 94.48 / 93.69 97.84 / 93.80 95.48 / 96.30 
1-24 86.74 / 95.16 93.91 / 93.80 91.70 / 93.30 95.72 / 96.52 

Πίνακας 7.3. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης σε σχέση με τον αριθμό παραμέτρων και το 
είδος των ΤΝΔ. 

 
 Το MLP δίνει καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τα καλύτερα 
δέκα οκτώ ταξινομημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (εκτός από το ΣΜΜ στο χρονικό 
παράθυρο των 1msec). Αντίθετα, η πλέον αξιόπιστη ταξινόμηση χρησιμοποιώντας RBF 
επιτεύχθηκε με οκτώ ή δέκα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (εκτός από το ΠΓΠ στο χρονικό 
παράθυρο των 1msec). Τα πειραματικά αποτελέσματα ταξινόμησης με την χρήση των 
πρώτων δέκα οκτώ παραμέτρων, για διαφορετικά ύψη πτώσης σταγόνων, για τα δύο χρονικά 
παράθυρα και για τα δύο συστήματα ταξινόμησης παρουσιάζονται στα σχήματα 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10. 
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Σχήμα 7.7. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για διάφορα ύψη πτώσης, (Σ) και (Μ) 

χρησιμοποιώντας MLP  με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ. 
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Σχήμα 7.8. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για διάφορα ύψη πτώσης, (Σ) και (Μ) 

χρησιμοποιώντας RBF  με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ. 
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Σχήμα 7.9. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για διάφορα ύψη πτώσης, (Σ) και (Μ) 

χρησιμοποιώντας MLP  με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ. 
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Σχήμα 7.10. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για διάφορα ύψη πτώσης, (Σ) και (Μ) 

χρησιμοποιώντας RBF  με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ. 
 
 Η αξιοπιστία ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τα πιο σθεναρά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα κυμαίνεται από 80.08% ως 99.08% (σχήματα 7.7, 7.8, 7.9, 7.10). Το μέσο 
ποσοστό αναγνώρισης είναι περίπου 94%, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από το ποσοστό 
που λαμβάνεται από τα ΤΝΔ τα οποία χρησιμοποιούν την ενέργεια σαν μοναδικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα (πίνακας 7.1). Οι διαφορές μεταξύ των δύο ποσοστών 
ταξινόμησης (Μ) και (Σ) και μεταξύ των μεθόδων (MLP και RBF) είναι μικρές. Επιπλέον, 
το ύψος πτώσης σταγόνων βροχής δεν επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα της 
ταξινόμησης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αξιοπιστία ταξινόμησης είναι 
μεγαλύτερη για το ευρύ χρονικό παράθυρο (32msec) από ότι το βραχύ (1msec) (εκτός από 
την περίπτωση της ΣΜΜ-RBF). Κατά συνέπεια, οι αντανακλάσεις σημάτων (multi-path 
effect) στις άκρες των υλικών όχι μόνο δεν μειώνουν τα  ποσοστά ταξινόμησης αλλά 
αντίθετα δίνουν πάρα πολύ καλή αξιοπιστία ταξινόμησης ακόμη και στην περίπτωση 
ισχυρού προσθετικού θορύβου. Τα (Σ) ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης ΠΓΠ/σταγόνα 
είναι συστηματικά χαμηλότερα από τα ποσοστά του προβλήματος ΣΜΜ/σταγόνα. Τα 
ποσοστά ταξινόμησης με MLP και RBF, για διαφορετικά επίπεδα θορύβου και για τις δυο 
προσομοιωμένες πηγές γεγονότων ρωγμοειδών αστοχιών παρουσιάζονται στα σχήματα 
7.11, 7.12. 
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Σχήμα 7.11. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP και RBF παρουσία 

διαφορετικών επιπέδων θορύβου με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ. 
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Σχήμα 7.12. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP και RBF παρουσία 

διαφορετικών επιπέδων θορύβου με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ. 
 
 Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλα τα επίπεδα θορύβου, η αξιοπιστία 
ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από το ευρύ χρονικό 
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παράθυρο, ξεπερνά το ποσοστό το οποίο λαμβάνεται από το βραχύ παράθυρο. Παρουσία 
χαμηλού έως και μέσου επιπέδου θορύβου (20 - 0dB SNR), το ποσοστό επιτυχούς 
ταξινόμησης του RBF είναι εξαιρετικά σταθερό και το ποσοστό ταξινόμησης κυμαίνεται από 
95.14% (20dB SNR) έως 93.12% (0dB SNR) χρησιμοποιώντας το ευρύ παράθυρο. Στην 
περίπτωση των -20dB SNR, το ποσοστό ταξινόμησης τόσο με το MLP όσο και με το RBF 
πλησιάζει το ποσοστό της τυχαίας επιλογής (50%) διότι η ισχύς του προστιθέμενου 
θορύβου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια μοναδική απάντηση στο πρόβλημα της επιλογής των 
“καλύτερων” χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για την αναγνώριση γεγονότων ρωγμοειδών 
αστοχιών δεν μπορεί να δοθεί μόνο με τα δύο συγκεκριμένα πειράματα ταξινόμησης. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια για την αναγνώριση σημάτων ΑΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι 
αυτά τα σήματα επηρεάζονται από τις ιδιότητες των υλικών και τη γεωμετρία της 
κατασκευής. 

7.7 Επιλογή Παραμέτρων με Αλγόριθμους PCA και k-means 

Κατασκευαστήκαν και αξιολογήθηκαν δύο μέθοδοι επιλογής παραμέτρων οι οποίες 
βασίζονται στον αλγόριθμο k-means [Kappatos_06c]. Ο αλγόριθμος k-means μειώνει τον 
πλεονασμό των πληροφοριών, αλλά όταν χρησιμοποιεί όλα τα αρχικά δεδομένα 
εκπαίδευσης είναι υπολογιστικά αργός. Η μείωση της μνήμης και της υπολογιστικής 
πολυπλοκότητας επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται ως προεπεξεργασία των δεδομένων η 
μέθοδο PCA.  
 Ένα διάγραμμα ροής των προτεινόμενων μεθόδων επιλογής παραμέτρων 
παρουσιάζεται στο σχήμα 7.13. Η πρώτη μέθοδος αποτελείται από δύο διαδοχικές, 
συνδεδεμένες βαθμίδες: την εξαγωγή παραμέτρων όπου  παράμετροι εξάγονται από το σήμα 
και την επιλογή παραμέτρων η οποία χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο k-means (Km). Η 
δεύτερη μέθοδος αποτελείται από τρεις διαδοχικές, συνδεδεμένες βαθμίδες: την εξαγωγή 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, την μείωση διαστατικότητας σαν προεπεξεργασία των 
δεδομένων με την χρήση της μεθόδου PCA και τελικά την επιλογή παραμέτρων 
χρησιμοποιώντας τον k-means αλγόριθμο [Cohen_02] (PCA/Km). 

 
Σχήμα 7.13. Σχηματική αναπαράσταση των δύο μεθόδων επιλογής παραμέτρων με την χρήση του 

αλγόριθμου k-means. 
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 Στην πρώτη μέθοδο, ο αλγόριθμος k-means εφαρμόζεται στα αρχικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, ενώ στη δεύτερη μέθοδο ο k-means εφαρμόζεται στο ήδη μειωμένο διάνυσμα 
παραμέτρων το οποίο έχει προκύψει μετά από την χρήση της μεθόδου PCA. Η τοποθέτηση 
τυχαίων αρχικών τιμών στον αλγόριθμο k-means οδηγεί σε διαφορετικά τοπικά βέλτιστα τα 
οποία δίνουν συνήθως διαφορετικά αποτελέσματα. Για την μείωση του φαινομένου της 
εξάρτησης από τις αρχικές τιμές προστίθεται ένα βήμα μιας πρόσθετης “ψηφοφορίας”. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιλογή παραμέτρων που βασίζεται στον k-means επαναλαμβάνεται για 
έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων και ο αριθμός συχνότητας εμφάνισης κάθε 
παραμέτρου χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το τελικό σύνολο παραμέτρων. 
Επομένως, οι παράμετροι με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αποτελούν το τελικό 
διάνυσμα των παραμέτρων. 
 Η μείωση διαστατικότητας ενός διανύσματος παραμέτρων είναι ένα κοινό βήμα 
προεπεξεργασίας που χρησιμοποιείται συχνά στην αναγνώριση προτύπων ιδιαίτερα όταν ο 
αριθμός των παραδειγμάτων εκπαίδευσης είναι μικρός ή/και όταν ο αριθμός των 
παραμέτρων είναι μεγάλος. Η μέθοδος PCA έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα για την ανάλυση 
δεδομένων πολλών μεταβλητών και τη μείωση της διάστασης των παραμέτρων [Jolliffe_86, 
Lee_98]. Η PCA είναι μια διαδικασία για να προσδιορίσει τις ορθογώνιες κατευθύνσεις 
όπου οι διασπορές (προβολές των δεδομένων επάνω στα ιδιοδιανύσματα) μεγιστοποιούνται. 
 Εάν υπάρχουν N αντικείμενα και κάθε αντικείμενο περιγράφεται από K 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αυτά τα αντικείμενα μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα 
πίνακα Χ, διαστάσεων (N × K). Με την εφαρμογή της μεθόδου PCA δημιουργείται ένας 
τετραγωνικός πίνακας Α διαστάσεων K × K, με τα PCs να βρίσκονται στις στήλες. Ο 
αλγόριθμος μείωσης διαστατικότητας μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα βήματα: 
Αλγόριθμος PCA (Μείωση διαστατικότητας) 
 10 Βήμα: Για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα, υπολογίζεται η μέση τιμή και αφαιρείται 
από αυτά. Στην συνέχεια υπολογίζεται ο πίνακας διασπορών του νέου συνόλου δεδομένων. 
Σε μερικές περιπτώσεις προτιμάται η εύρεση του πίνακα συσχέτισης αντί του πίνακα 
διασπορών [Jolliffe_86].  
 20 Βήμα: Υπολογίζονται τα ιδιοδιανύσματα και οι ιδιοτιμές του πίνακα διασπορών ή 
του πίνακα συσχέτισης. 
 30 Βήμα: Τα ιδιοδιανύσματα ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά των αντίστοιχων 
ιδιοτιμών τους A(K×K). 
 40 Βήμα: Η μείωση διαστατικότητας με γραμμικό μετασχηματισμό, από την διάσταση 
Κ στην Q μπορεί να επιτευχθεί με τον πίνακα A(K×Q). Ο πίνακας Α κατασκευάζεται από 
ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις Q μεγαλύτερες ιδιοτιμές.  
 Το πρώτο PC περιγράφει την κατεύθυνση όπου συναντιέται η μέγιστη διασπορά όλων 
των παραδειγμάτων, η επόμενη κατεύθυνση περιγράφει την επόμενη μεγαλύτερη διασπορά 
και ακολούθως. Υπάρχουν πολλές πρακτικές μέθοδοι για τον καθορισμό του αριθμού των 
PCs, ώστε να υπάρξει μια επαρκή αντιπροσώπευση των δεδομένων [Jolliffe_86, Berthold 
_02], αλλά λείπει μια θεωρία για την εκτίμηση του βέλτιστου αριθμού των PCs. Στην 
παρούσα διατριβή ο βέλτιστος αριθμός των PCs καθορίζεται πειραματικά. 
 Τα PCs με τη μεγαλύτερη αριθμητική τιμή χρησιμοποιούνται για να τοποθετηθούν 
αρχικά στο διάνυσμα των PCs. Διαδοχικά, τα λιγότερο “σημαντικά” PCs (το PC με την 
μεγαλύτερη τιμή η οποία έχει όμως χαμηλότερη τιμή από το τελευταίο προηγούμενο) 
εισάγεται στο διάνυσμα των PCs. Η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται για το 
διάνυσμα PCs το οποίο περιλαμβάνει τα προηγούμενα καθώς επίσης και τα καινούργια PCs. 
Η διαδικασία σταματάει όταν σε δύο διαδοχικά βήματα του αλγορίθμου το ποσοστό 
ταξινόμησης μειωθεί. Θεωρώντας ότι μόνο τα πρώτα Q PCs είναι τα σημαντικότερα, 
διαπιστώνεται μείωση της διαστατικότητας του πίνακα Χ των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων από διάσταση Κ σε Q με Κ>Q. 



Ανίχνευση Ρωγμοειδών Σημάτων σε Συνθήκες Βροχής 

Σελίδα 123 

 Με την εφαρμογή της μεθόδου PCA στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
κανονικοποιημένων σημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την φάση εκπαίδευσης Χ, 
προκύπτει ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων Xnew το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
ότι περιγράφει το πρότυπο Χ βασισμένου στα δικά του PCs Α: Xnew = X×A. Για τη φάση 
της αξιολόγησης, μετατρέπονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε Xeval με τα PCs του Aeval 
και υπολογίζεται όπως τη διαδικασία εκπαίδευσης Xeval_new = Xeval×Aeval. 
 Η μέθοδος PCA μειώνει σημαντικά τη διαστατικότητα των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων, αλλά δεν μειώνει τον αριθμό των αρχικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 
πρέπει να υπολογιστούν από το ψηφιακό σήμα, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί τον πλήρη 
αριθμό των παραμέτρων Χ. Η επιλογή Μ χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από το σύνολο 
των παραμέτρων (πίνακας XN×K) λαμβάνεται από τον ακόλουθο αλγόριθμο: 
Αλγόριθμος Km (Επιλογή παραμέτρων) 
 10 Βήμα: Οι στήλες του πίνακα XN×K, X1, X2,…,XN, που περιέχουν τις αριθμητικές 
τιμές της ίδιας παραμέτρου για όλα τα παραδείγματα της εκπαίδευσης ταξινομούνται σε M 
κέντρα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο k-means και την Ευκλείδεια απόσταση. 
 20 Βήμα: Μετά από τη σύγκλιση του k-means, επιλέγεται η παράμετρος-διάνυσμα η 
οποία είναι πιο κοντά σε κάθε κέντρο (το αντίστοιχο μέσο διάνυσμα). 
 30 Βήμα: Τα βήματα 1 και 2 επαναλαμβάνονται για έναν καθορισμένο αριθμό 
επαναλήψεων, και μετράται η συχνότητα επιλογής των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Το 
βέλτιστο σύνολο καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα Μ που επιλέγονται 
συχνότερα. 
 Η επιλογή του κοντινότερου χαρακτηριστικού γνωρίσματος στο μέσο διάνυσμα, 
δεικνύει το αντιπροσωπευτικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα μεταξύ των στοιχείων των 
ομάδων. Αυτή η διαδικασία επιλογής εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτική κατανομή των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε διαστήματα χαμηλότερων διαστάσεων και πολύ καλή 
αντιπροσώπευση των αρχικών παραμέτρων. 
Αλγόριθμος PCA/Km (Επιλογή παραμέτρων) 
 10 Βήμα: Ο αλγόριθμος PCA παράγει τον πίνακα μετασχηματισμού A(K×Q) όπου μια 
γραμμική διαδικασία μειώνει τη διαστατικότητα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από την 
διάσταση Κ σε Q αφού X1 = X×A. 
 20 Βήμα: Ο αλγόριθμος Km ταξινομεί τις γραμμές Κ του πίνακα μετασχηματισμού 
A(KxQ) σε Μ κέντρα επιλέγοντας την παράμετρο-διάνυσμα η οποία είναι πιο κοντά σε κάθε 
κέντρο των ομάδων. 
 30 Βήμα: Από το αρχικό σύνολο των Κ χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, η 
διαστατικότητα του διανύσματος δεδομένων Χ μειώνεται με την αφαίρεση των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων K-M τα οποία δεν επιλέγονται από το βήμα 2. 

7.8 Αξιολόγηση των Μεθόδων Επιλογής Παραμέτρων Km και PCA/Km 

7.8.1 Πειράματα 

Το πρόβλημα της επιλογής παραμέτρων με σκοπό την ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών σε 
συνθήκες βροχής αντιμετωπίζεται με την κατασκευή ΤΝΔ. Η επιλογή παραμέτρων για 
αξιόπιστη ανίχνευση γεγονότων ρωγμών σε συνθήκες βροχής αξιολογείται με την σχεδίαση 
δύο εναλλακτικών συστημάτων. Στο πρώτο σύστημα, οι δύο γραμμικοί νευρώνες του RBF 
χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν την παρουσία ρωγμής στο σήμα (σχήμα 7.14.α). Στο 
δεύτερο σύστημα το RBF έχει τρεις νευρώνες στο επίπεδο εξόδου, οι οποίοι ταξινομούν τα 
σήματα σε τρεις κατηγορίες: ρωγμή, βροχή και ταυτόχρονα ρωγμή και βροχή (σχήμα 
7.14.β).  
 



Ανίχνευση Ρωγμοειδών Σημάτων σε Συνθήκες Βροχής 

Σελίδα 124 

Σχήμα 7.14.α,β. Συστήματα ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών RBF με δυο και τρεις νευρώνες στο 
επίπεδο εξόδου. 

 
 Στο δεύτερο επίπεδο του RBF τα βάρη των εισόδων υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 
την συνάρτηση της Ευκλείδειας απόστασης. Η προεπεξεργασία των δεδομένων εισόδου 
ΤΝΔ έγινε σύμφωνα με την εξίσωση (7.3). Τα δεδομένα εκπαίδευσης αποτελούνται από 
1.500 σήματα ρωγμοειδών αστοχιών, 1.500 σήματα σταγόνων βροχής και 1.500 σήματα 
ρωγμοειδών αστοχιών και βροχής ταυτόχρονα. Μετά από την εκπαίδευση του δικτύου, ένα 
διαφορετικό σύνολο σημάτων χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το ΤΝΔ. Αντίστοιχα τα 
δεδομένα αξιολόγησης αποτελούνται με την σειρά τους από 500 σήματα ρωγμοειδών 
αστοχιών, 500 σήματα σταγόνων βροχής και 500 σήματα ρωγμοειδών αστοχιών και βροχής 
ταυτόχρονα. 
 Σε προηγούμενη ενότητα, τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το ύψος πτώσης 
των σταγόνων δεν επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα της ταξινόμησης 
[Kappatos_05a, Kappatos_06d]. Οπότε, η ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών επιτυγχάνεται 
με τον υπολογισμό ενός ποσοστού ταξινόμησης στο οποίο τα σήματα εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης επιλέγονται τυχαία από όλα τα ύψη (Σ). 
 Επιπλέον, οι προτεινόμενες μέθοδοι επιλογής παραμέτρων έχουν αξιολογηθεί 
παρουσία προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου με μηδενική μέση τιμή και για επίπεδα 
θορύβου 20, 10, 0, -10, -20dB SNR. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν την ευαισθησία 
των παραμέτρων παρουσία προσθετικού θορύβου. Σε όλα τα πειράματα οι μέθοδοι 
επιλογής παραμέτρων επαναλήφθηκαν δέκα φορές χρησιμοποιώντας διαφορετική αρχική 
εκτίμηση για τον αλγόριθμο k-means.  

7.8.2 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Η δομή των ΤNΔ, η μέθοδος εκπαίδευσης και η ποιότητα των δεδομένων εκπαίδευσης είναι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των δικτύων. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα πειράματα ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος 
αριθμός κρυφών νευρώνων (το μεγαλύτερο ποσοστό ταξινόμησης με τον μικρότερο αριθμό 
νευρώνων) για το RBF προκειμένου να κατασκευαστεί ένας αποτελεσματικός ανιχνευτής 
γεγονότων ρωγμοειδών αστοχιών. 
 Στο σχήμα 7.15 δίνεται ο βέλτιστος αριθμός κρυμμένων νευρώνων για διαφορετικά 
επίπεδα θορύβου, για τις δύο προσομοιώσεις πηγών γεγονότων αστοχιών (ΣΜΜ, ΠΓΠ) 
χρησιμοποιώντας το πλήρες σύνολο των ενενήντα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 
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Σχήμα 7.15. Αριθμός κρυφών νευρώνων του RBF, για το οποίο επιτυγχάνεται μέγιστο ποσοστό 

επιτυχούς ταξινόμησης, για διαφορετικά  επίπεδα θορύβου με την χρήση του 
πλήρες σύνολο παραμέτρων, για τα δύο συστήματα ανίχνευσης και για τις δύο 
προσομοιώσεις πηγών ρωγμών. 

 
 Η ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής είναι ένα πολύπλοκο 
πρόβλημα όταν χρησιμοποιείται το πλήρες σύνολο των ενενήντα χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων. Σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο, για τα δύο συστήματα ταξινόμησης και για τις 
δύο μεθόδους παραγωγής προσομοιωμένων σημάτων ρωγμών, απαιτείται ο μέγιστος 
αριθμός κρυφών νευρώνων. Όταν η ισχύς  του προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου 
αυξάνεται, ο αριθμός των κρυφών νευρώνων ελαττώνεται για ΠΓΠ. Στο σχήμα 7.16 
παρουσιάζονται τα ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για τις καλύτερες διατάξεις των RBF για 
όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, για τις δύο προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής 
και για τα διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 
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Σχήμα 7.16. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για το RBF χρησιμοποιώντας όλες τις παραμέτρους, 

για διάφορα επίπεδα θορύβου, για τα δύο συστήματα ανίχνευσης και για τις δύο 
προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής. 

 
 Όπως αναμενόταν, καθώς αυξάνεται η ενέργεια του θορύβου το ποσοστό ταξινόμησης 
μειώνεται. Μεγαλύτερη αξιοπιστία ταξινόμησης λαμβάνεται για το πρόβλημα ταξινόμησης 
δύο κατηγοριών. Το δεύτερο σύστημα είναι λογικό να έχει μικρότερη αξιοπιστία αφού 
αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες. Η παρουσία του προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου δεν 
επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό ταξινόμησης μέχρι τα 0dB SNR. Σε χαμηλές αναλογίες 
SNR, ο θόρυβος καταστρέφει έντονα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και το RBF 
αποτυγχάνει να ανιχνεύσει την παρουσία γεγονότος ρωγμής στο ενθόρυβο σήμα.  
 Υπάρχουν πολλές πρακτικές μέθοδοι για τον καθορισμό του αριθμού των PCs (ώστε να 
υπάρξει μια επαρκή αντιπροσώπευση των δεδομένων) [Jolliffe_86, Berthold _02], αλλά 
λείπει μια θεωρία για την εκτίμηση του βέλτιστου αριθμού των PCs. Στην παρούσα διατριβή 
ο βέλτιστος αριθμός των PCs (μέθοδος PCA/Km) καθορίζεται πειραματικά με την 
χρησιμοποίηση ενός δικτύου RBF 10-κρυφών νευρώνων, το οποίο αποτελεί έναν 
συμβιβασμό ανάμεσα στην αποδοτικότητα υπολογισμών-μνήμης και την αξιοπιστία της 
ταξινόμησης. Στο σχήμα 7.17 δείχνεται η κατανομή όλων των αριθμητικών τιμών των 
ιδιοτιμών του πίνακα διασπορών για τις ενενήντα παραμέτρους (παράρτημα Α). Το πρώτο 
PC περιγράφει την κατεύθυνση όπου εμφανίζεται η μέγιστη διασπορά όλων των 
παραδειγμάτων, η επόμενη κατεύθυνση περιγράφει την επόμενη μεγαλύτερη διασπορά και 
ακολούθως. Στο πρόβλημα ανίχνευσης ρωγμών, τα πρώτα PCs περιέχουν τις 
σημαντικότερες πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό των σημάτων (με το πρώτο κύριο PC 
να επικρατεί) (σχήμα 7.17). 
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Σχήμα 7.17. Κατανομή ιδιοτιμών σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με την αριθμητική τους τιμή. 
 
 Το ποσοστό ταξινόμησης για διαφορετικούς αριθμούς PCs (από 1 έως 20) για ΣΜΜ 
και ΠΓΠ δίνεται στο σχήμα 7.18. Είναι σαφές ότι η γραμμική διαδικασία συμπίεσης των 
πρώτων έξι PCs είναι επαρκής για να κωδικοποιήσει/συμπιέσει το μεγαλύτερο μέρος της 
“πληροφορίας” που χρησιμοποιείται στην ταξινόμηση των ρωγμοειδών αστοχιών και των 
σταγόνων βροχής. Περαιτέρω πειράματα έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας περισσότερα από 
είκοσι PCs η αξιοπιστία ταξινόμησης δεν παρουσίασε καμία περαιτέρω βελτίωση.  
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Σχήμα 7.18. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για ένα 10-κρυφών νευρώνων ανιχνευτή RBF, χωρίς 

θόρυβο, για δύο συστήματα ανίχνευσης, για τις δύο προσομοιώσεις πηγών 
δημιουργίας ρωγμής και για διαφορετικούς αριθμούς PCs (1-20). 



Ανίχνευση Ρωγμοειδών Σημάτων σε Συνθήκες Βροχής 

Σελίδα 128 

 
 Μια παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται όταν στα σήματα ρωγμοειδών αστοχιών 
σταγόνων βροχής προστεθεί λευκός κανονικός θόρυβος. Για τον προσδιορισμό του 
βέλτιστου αριθμού των PCs σαν κριτήριο χρησιμοποιείται το μέγιστο ποσοστό ταξινόμησης 
το οποίο λαμβάνεται με την χρήση ενός 10-κρυφών νευρώνων RBF. 
 Ο βέλτιστος αριθμός των PCs είναι εξαιρετικά χαμηλός και κυμαίνεται από ένα έως 
δέκα οκτώ για διαφορετικά επίπεδα θορύβου (σχήμα 7.19). Σε εξαιρετικά θορυβώδες 
περιβάλλον (SNR κάτω από 0dB), ο αριθμός των PCs για τον οποίο επιτυγχάνεται η 
μέγιστη αξιοπιστία ταξινόμησης μειώνεται σημαντικά. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μια 
ένδειξη ότι ένας μεγάλος αριθμός αρχικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χάνει την 
ικανότητα να δίνει “πληροφορία” στην διαδικασία ταξινόμησης. Σε όλα τα πειράματα, η 
καλύτερη αξιοπιστία ταξινόμησης λαμβάνεται χρησιμοποιώντας λιγότερο από δέκα τέσσερα 
PCs, εκτός από την περίπτωση της ΠΓΠ/2-κατηγοριών όπου απαιτούνται δέκα οκτώ PCs. 
Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα σχήματα 7.18 και 7.19 δείχνουν 
ισχυρό πλεονασμό πληροφοριών στα αρχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η προτεινόμενη 
διαδικασία συμπίεσης δεδομένων έχει μια σημαντική επίδραση στο υπολογιστικό φορτίο για 
εφαρμογές όπου απαιτείται χαμηλού κόστους υλικό και συνεχής έλεγχος της κατασκευής. 
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Σχήμα 7.19. Ένας 10-κρυφών νευρώνων ανιχνευτής RBF ψάχνει το καλύτερο ποσοστό ταξινόμησης 

σε διάφορα επίπεδα θορύβου, για δύο συστήματα ανίχνευσης και για τις δύο 
προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής συναρτήση του αριθμού των PCs. 

 
 Χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο αριθμό τόσο των κρυφών νευρώνων όσο και των PCs 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα προκειμένου να προσδιοριστούν τα σθεναρά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η μείωση του διανύσματος των παραμέτρων έγινε με τον 
αλγόριθμο k-means. Τα ποσοστά ταξινόμησης σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο, για 
διαφορετικούς αριθμούς παραμέτρων, με τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων (Km, 
PCA/Km) και για τις δύο πηγές προσομοίωσης δημιουργίας γεγονότος ρωγμής (ΣΜΜ, 
ΠΓΠ) παρουσιάζονται στα σχήματα 7.20, 7.21 αντίστοιχα. Τα περισσότερο επιλέξιμα  
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα για διαφορετικό αριθμό κέντρων (από πέντε έως εξήντα), για 
τις δύο προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας ρωγμής, για τα δύο συστήματα ανίχνευσης, για 
τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων, χωρίς θόρυβο αλλά και σε επίπεδα θορύβου 20, 10, 
0, -10, -20dB SNR παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Ε. 
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Σχήμα 7.20. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για ΣΜΜ χωρίς θόρυβο, χρησιμοποιώντας δύο 

μεθόδους επιλογής παραμέτρων, για δύο προβλήματα ταξινόμησης συναρτήσει του 
αριθμού παραμέτρων. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

 

 

  ΠΓΠ / 3 / Km
  ΠΓΠ / 3 / PCA-Km
  ΠΓΠ / 2 / Km
  ΠΓΠ / 2 / PCA-Km

Π
οσ
οσ
τό

 τ
αξ
ιν
όμ
ησ
ης

(%
)

Αριθμός παραμέτρων

 
Σχήμα 7.21. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για ΠΓΠ χωρίς θόρυβο, χρησιμοποιώντας δύο 

μεθόδους επιλογής παραμέτρων, για δύο προβλήματα ταξινόμησης συναρτήσει του 
αριθμού παραμέτρων. 
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 Το καλύτερο ποσοστό ταξινόμησης επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας περισσότερες από 
είκοσι πέντε παραμέτρους, στην περίπτωση ΣΜΜ (σχήμα 7.20), και είκοσι παραμέτρους για 
την περίπτωση ΠΓΠ (σχήμα 7.21). Για ένα μικρό αριθμό παραμέτρων, η μέθοδος επιλογής 
Km είναι αποδοτικότερη από την PCA/Km. Τα ποσοστά ταξινόμησης για διαφορετικό 
αριθμό παραμέτρων, που επιλέγονται με τις μεθόδους Km και PCA/Km, και 
χρησιμοποιούν το ΣΜΜ ως προσομοιωμένη πηγή δημιουργίας ρωγμής για επίπεδα 
θορύβου 20, 10, 0, -10, -20dB SNR και για τα δύο συστήματα ανίχνευσης παρουσιάζονται 
στα σχήματα 7.22, 7.23, 7.24, 7.25. 
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Σχήμα 7.22. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΣΜΜ για πρόβλημα τριών κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 10, 0, -
10dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.23. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΣΜΜ για πρόβλημα τριών κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου -20, 
20dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.24. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΣΜΜ για πρόβλημα δυο κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 10, 0, -
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10dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.25. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΣΜΜ για πρόβλημα δυο κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 20, -
20dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 

 
 Το ποσοστό ταξινόμησης αυξάνεται σχεδόν γραμμικά όταν αυξάνεται ο αριθμός των 
επιλεγμένων παραμέτρων, για τις δύο μεθόδους επιλογής, για όλα τα επίπεδα θορύβου και 
για το πρόβλημα 3-κατηγοριών (σχήματα 7.22, 7.23). Μερικές ισχυρές μεταβολές 
συναντιούνται στην περίπτωση πολύ χαμηλού αριθμού παραμέτρων. 
 Στην περίπτωση του προβλήματος ταξινόμηση 2-κατηγοριών, όταν ο αριθμός των 
παραμέτρων αυξάνεται, η βελτίωση της ταξινόμησης είναι σημαντικά χαμηλότερη του 
προβλήματος αναγνώρισης των 3-κατηγοριών. Αντίθετα σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο, όπου 
η επιλογή παραμέτρων με την μέθοδο Km δίνει καλύτερες παραμέτρους από μέθοδο 
PCA/Km (σχήματα 7.24, 7.25), σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον και για όλα τα επίπεδα 
θορύβου, το ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για τα επιλεγμένα PCA/Km χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που λαμβάνεται από τα επιλεγμένα Km 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα (σχήματα 7.22, 7.23, 7.24, 7.25). 
 Τα ποσοστά ταξινόμησης χρησιμοποιώντας διαφορετικό αριθμό παραμέτρων, που 
επιλέγονται με τις μεθόδους Km και PCA/Km, και χρησιμοποιούν το ΠΓΠ ως 
προσομοιωμένη πηγή δημιουργίας γεγονότος ρωγμής για επίπεδα θορύβου 20, 10, 0, -10, -
20dB SNR και για τα δύο συστήματα ανίχνευσης παρουσιάζονται στα σχήματα 7.26, 7.27, 
7.28, 7.29. 
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Σχήμα 7.26. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΠΓΠ για πρόβλημα τριών κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 10, 0, -
10dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.27. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΠΓΠ για πρόβλημα τριών κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 20, -
20dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.28. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΠΓΠ για πρόβλημα δυο κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 10, 0, -
10dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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Σχήμα 7.29. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης με την χρήση ενός ανιχνευτή RBF 10-κρυφών 

νευρώνων, για ΠΓΠ για πρόβλημα δυο κατηγοριών, σε επίπεδα θορύβου 20, -
20dB SNR, για δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων συναρτήσει του αριθμού 
παραμέτρων. 
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 Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι επιλογής 
παραμέτρων δίνουν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης από το πλήρες 
σύνολο παραμέτρων για ΣΜΜ/3-κατηγοριών, ΠΓΠ/3-κατηγοριών και ΣΜΜ/2-
κατηγοριών περιβάλλον για χωρίς θόρυβο. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, το ποσοστό 
ταξινόμησης για δυο κατηγορίες είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που επιτυγχάνεται για 
τρεις κατηγορίες.  
 Στους πίνακες 7.4 (χωρίς παρουσία θορύβου) και 7.6 (θορυβώδεις περιβάλλον) 
παρουσιάζονται τα δεκαπέντε πιο επιλέξιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (που καθορίζονται 
στο βήμα 3 του αλγορίθμου Km και PCA/Km). Η επιλογή του αριθμού των παραμέτρων 
(δεκαπέντε) έγινε αφού στα περισσότερα πειράματα επιτυγχάνεται ικανοποιητική αξιοπιστία 
ταξινόμησης με την χρήση δεκαπέντε παραμέτρων. Στους ίδιους πίνακες δίνεται και μια 
αξιολόγηση σύμφωνα με το είδος του συστήματος ανίχνευσης και τον τύπο των πηγών 
ρωγμής. Οι έντονα τυπωμένοι αριθμοί στους πίνακες 7.4 έως και 7.9 δείχνουν τα νέα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή για την 
ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής. 
 

Σύστημα 
ταξινόμησης 

Αριθμός παραμέτρων 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ΣΜΜ/ 2/ Km 2 6 8 28 35 36 38 40 43 47 60 63 71 81 85
ΣΜΜ/ 3/ Km 2 8 11 28 33 38 40 43 44 47 60 64 71 82 85
ΣΜΜ/ 2/ PCA-Km 3 23 27 34 35 40 46 54 59 67 72 75 78 87 90
ΣΜΜ/ 3/ PCA-Km 2 6 22 28 33 38 40 44 47 56 65 70 72 85 88
ΠΓΠ/ 2/ Km 1 2 6 27 34 35 37 38 43 46 57 59 63 71 86
ΠΓΠ/ 3/ Km 1 2 6 36 37 43 57 59 63 71 81 82 86 87 89
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km 2 11 22 29 35 44 45 46 47 55 62 70 72 74 88
ΠΓΠ/ 3/ PCA-Km 2 11 22 34 36 40 49 53 55 56 72 73 80 81 89

Πίνακας 7.4. Οι δεκαπέντε πιο επιλέξιμες παράμετροι που ταξινομήθηκαν με βάση την συχνότητα 
επιλογής, για τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων, τα δύο συστήματα 
ανίχνευσης και για τις δύο προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής. 

 
 Στους πίνακες 7.5 και 7.7, οι νέες παράμετροι ταξινομούνται σύμφωνα με το ποσοστό 
εμφάνισής τους από τους πίνακες 7.4 και 7.6 αντίστοιχα. Το ποσοστό εμφάνισης 
καθορίζεται από το ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης των παραμέτρων στους πίνακες (7.4 
και 7.6) διαιρούμενο με τον αριθμό γραμμών των αντίστοιχων πινάκων. Εκτεταμένος 
χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς των παραμέτρων, δεν μπορεί να παρουσιαστεί (λόγω του 
μεγάλου αριθμού των παραμέτρων) αλλά στα πλαίσια της διατριβής δίνεται μια περίληψη 
που συνοψίζει τα σημαντικότερα συμπεράσματα. 
 
Παράμετροι 40 38 28 63 22 59 60 27 37 87 88
Ποσοστό Εμφάνισης (%) 62.5 50 37.5 37.5 37.5 37.5 25 25 25 25 25
Παράμετροι 89 90 64 65 23 29 49 62 75 78 

 
Ποσοστό Εμφάνισης (%) 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
Πίνακας 7.5. Ποσοστό εμφάνισης των νέων παραμέτρων με τη χρήση και των δύο μεθόδων επιλογής 

παραμέτρων, δύο συστημάτων ανίχνευσης και για τις δύο προσομοιώσεις πηγών 
δημιουργίας ρωγμής. 

 
 Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα στο πρόβλημα ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών για χωρίς θόρυβο και 
ενθόρυβο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, από τα είκοσι ένα νέα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που επιλέγονται σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο (πίνακας 7.4), δέκα έξι από αυτά 
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επιλέγονται επίσης και για ταξινόμηση σε ενθόρυβο περιβάλλον (παράμετροι 23, 27, 28, 29, 
38, 40, 59, 60, 62, 64, 65, 75, 78, 87, 89, 90). 
 Από το σύνολο των επιλεγμένων παραμέτρων, ο αριθμός των γνωρισμάτων στο πεδίο 
του χρόνου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παραμέτρων που εξάγονται στο πεδίο 
της συχνότητας. Τουλάχιστον ένα από τα στατιστικά χαρακτηριστικά (παράμετροι 1-5) 
συμπεριλαμβάνονται στα επιλεγμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, η ενεργός τιμή του πλάτους (παράμετρος 2) είναι το πιο συχνά επιλεγμένο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των στατιστικών παραμέτρων. Οι χρόνοι ανύψωσης από τα 
επίπεδα των 25, 50 και 75% του μέγιστου πλάτους μέχρι την κορυφή και αντίστοιχα οι 
χρόνοι πτώσης από την κορυφή μέχρι τα επίπεδο των 25, 50 και 75% του μέγιστου πλάτους 
(παράμετροι 33-38), επιλέγονται πολύ συχνά. Στο πεδίο της συχνότητας επιλέγονται οι 
παράμετροι που απεικονίζουν την συχνότητα ανύψωσης και πτώσης του επιπέδου 50% της 
μέγιστης συχνότητας (παράμετροι 46, 47) καθώς επίσης και ο χρόνος ανύψωσης 
(παράμετρος 6). 
 Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.4, πολλές νέες παράμετροι επιλέγονται για τη 
αποτελεσματική ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών. Μεταξύ αυτών, ο χρόνος ανύψωσης από 
το επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους μέχρι την κορυφή και ο χρόνος πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους (παράμετροι 37, 38). Το 
κανονικοποιημένο σήμα διαιρέθηκε από ένα έως και εννιά ίσου μήκους, μη επικαλυπτόμενα 
παράθυρα και οι αντίστοιχες τιμές της μέσης ενέργειας, το μέγιστο πλάτος εκτιμήθηκαν σε 
κάθε παράθυρο αντίστοιχα (παράμετροι 12-20 και 21-29). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, 
η τιμή της μέσης ενέργειας επιλέγεται ως σθεναρό χαρακτηριστικό γνώρισμα, σε αντίθεση 
με το αντίστοιχο εύρος της μεγαλύτερης κορυφής. Η παράμετρος του διαστήματος στο 
πεδίο της συχνότητας (παράμετρος 40) είναι το πλέον πιο επιλεγμένο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα από το σύνολο νέων παραμέτρων.  
 Οι προτεινόμενες μέθοδοι επιλογής παραμέτρων έχουν αξιολογηθεί παρουσία 
προσθετικού κανονικού θορύβου για 20, 10, 0, -10, -20dB SNR και τα πειραματικά 
αποτελέσματα καθορίζουν την ευαισθησία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων παρουσία 
προσθετικού θορύβου. Τα πιο επιλέξιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για αριθμό κέντρων 
(από πέντε έως εξήντα), τις δύο προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας ρωγμής, τα δύο 
συστήματα ανίχνευσης και τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων, χωρίς θόρυβο αλλά και 
σε επίπεδα θορύβου 20, 10, 0, -10, -20dB SNR παρουσιάζονται στο παράρτημα Ε. 
Παρακάτω παρουσιάζονται μόνο τα πειραματικά αποτελέσματα με την χρήση ΠΓΠ, επειδή 
η μεταβλητότητα της ΠΓΠ είναι σημαντικά χαμηλότερη της ΣΜΜ. Η παραγωγή του 
σήματος με ΣΜΜ βασίζεται σε ανθρώπινη ενέργεια. Τα δεκαπέντε περισσότερο επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σε διάφορα επίπεδα θορύβου φαίνονται στον πίνακα 7.6 
χρησιμοποιώντας τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων, για ΠΓΠ ταξινομημένα σύμφωνα 
με τη συχνότητα επιλογής.  
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Σύστημα ταξινόμησης σε 

θορύβου (dB) 
Αριθμός παραμέτρων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΠΓΠ/ 2/ Km/ 20dB 2 6 8 26 35 38 42 43 55 59 62 76 85 89 90
ΠΓΠ/ 2/ Km/ 10dB 2 5 6 8 27 35 38 39 43 59 67 70 81 89 90
ΠΓΠ/ 2/ Km/ 0dB 2 5 6 8 18 19 21 27 36 37 38 43 75 81 90
ΠΓΠ/ 2/ Km/ -10dB 7 8 11 30 32 36 43 47 52 61 72 82 83 86 89
ΠΓΠ/ 2/ Km/ -20dB 2 6 7 8 38 39 40 42 45 51 54 72 74 78 80
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km / 20dB 1 19 21 28 30 33 38 41 53 55 65 73 76 85 87
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km/ 10dB 5 8 28 31 38 42 46 47 59 64 75 77 84 86 90
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km/ 0dB 1 2 5 8 19 23 36 42 52 67 72 73 80 89 90
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km/ -10dB 8 12 31 38 41 43 45 52 70 73 74 75 83 86 89
ΠΓΠ/ 2/ PCA-Km / -20dB 1 11 14 18 26 29 56 60 67 70 72 75 82 83 86
Πίνακας 7.6. Οι δεκαπέντε πιο επιλέξιμες παραμέτρους που ταξινομήθηκαν με βάση την συχνότητα 

επιλογής, για τις δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων, τα δύο συστήματα 
ανίχνευσης και για τις δύο προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής, παρουσία 
θορύβου. 

 
Παράμετροι 38 90 89 75 59 19 78 76 41 28 27 26 21 18
Ποσοστό Εμφάνισης (%) 70 50 50 40 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20
Παράμετροι 87 77 65 64 62 61 60 40 37 29 23 14 12  
Ποσοστό Εμφάνισης (%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Πίνακας 7.7. Ποσοστό εμφάνισης των νέων επιλέξιμων παραμέτρων με τη χρήση και των δύο 

μεθόδων επιλογής παραμέτρων, δύο συστημάτων ανίχνευσης και για τις δύο 
προσομοιώσεις πηγών δημιουργίας ρωγμής για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 

 
 Για την μέθοδο Km, ο αριθμός των υπερβάσεων (παράμετρος 8) είναι το πιο 
επιλεγμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η ενεργός τιμή του πλάτους, ο χρόνος ανύψωσης για 
το πεδίο του χρόνου, ο χρόνος πτώσης από την κορυφή μέχρι το επίπεδο του 75% του 
μέγιστου πλάτους και η μέγιστη τιμή του πλάτους για το πεδίο της συχνότητας (παράμετροι 
2, 6, 38, 43) εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα θορύβου. Ο χρόνος ανύψωσης, το 
διάστημα ανύψωσης από το επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους μέχρι την κορυφή και 
το διάστημα πτώσης από την κορυφή μέχρι το επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους είναι 
από τα πλέον αποτελεσματικά γνωρίσματα των νέων παραμέτρων. 
 Τουλάχιστον ένα από τα στατιστικά χαρακτηριστικά (παράμετροι 1-5) των 
κανονικοποιημένων σημάτων περιλαμβάνεται στο σύνολο των πλέον επιλέξιμων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων με την χρήση της μεθόδου PCA/Km. Οι νέες παράμετροι 
75-78 εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα θορύβου, αλλά τα πιο συχνά εμφανιζόμενα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι δύο: η εφαπτομένη ανύψωσης από το επίπεδο του 75% 
του μέγιστου πλάτους μέχρι την κορυφή και ο χρόνος πτώσης από την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους (παράμετροι 75, 38). 

7.9 Ταξινόμηση Ρωγμοειδών Αστοχιών και Σταγόνων Βροχής με 
Διανυσματικές Μηχανές Υποστήριξης 

Μια μελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία [Samanta_04] συγκρίνει την απόδοση ΤΝΔ 
και SVM για την ανίχνευση αστοχιών σε γρανάζια. Στην εργασία [Sohyung_05] προτείνεται 
ένα ευφυές σύστημα ανίχνευσης θραύσης εργαλείων χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο 
εκμάθησης SVM. Οι Sun και Rahman [Sun_05] προτείνουν μια νέα λειτουργία 
αξιολόγησης απόδοσης για τον έλεγχο εργαλείων. Μια τροποποιημένη προσέγγιση των 
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SVMs χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αντικατάστασης εργαλείων βασισμένη στην 
κατάσταση των εργαλείων.  
 Τα σήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση ρωγμοειδών αστοχιών και 
σταγόνων βροχής είναι από την πρωτογενή βάση δεδομένων. Η εξαγωγή των παραμέτρων 
πραγματοποιήθηκε για χρονικό παράθυρο διάρκειας 32msec και από το οποίο 
προσδιορίστηκαν ενενήντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (παράρτημα Α). Οι παράμετροι 
που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση είναι ίδιες με αυτές που επιλέχθηκαν με την 
χρήση του κριτηρίου F-ratio (παράγραφος 7.6).  
 Υπάρχουν πολλές συναρτήσεις όπως γραμμικές, πολυωνυμικές, ημιτονοειδές κ.α οι 
οποίες χρησιμοποιούνται από τα SVMs σαν συναρτήσεις πυρήνων. Στην παρούσα διατριβή 
χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος πολυωνυμικός πυρήνας: 

d
j

T
iji rxxxxK )(),( += γ     (7.29) 

όπου γ>0, το r και d=2 είναι οι παράμετροι πυρήνων.  
 Στο σχήμα 7.30, παρουσιάζεται το ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό αριθμό παραμέτρων (από δύο  έως είκοσι τέσσερις) για ΣΜΜ. 
 

1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-14 1-16 1-18 1-20 1-22 1-24
89

90

91

92

93

94

95

 

 

Π
οσ
οσ
τό

 τ
αξ
ιν
όμ
ησ
ης

 (%
)

Αριθμός παραμέτρων

 
Σχήμα 7.30. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης σε σχέση με τον αριθμό παραμέτρων 

χρησιμοποιώντας SVM. 
 
 H καλύτερη ταξινόμηση με SVM επιτυγχάνεται με την χρήση δώδεκα παραμέτρων. 
Βέλτιστη ταξινόμηση (παράγραφος 7.6), με τη χρήση ΤΝΔ, επιτυγχάνεται με τα πρώτα 
δέκα οκτώ χαρακτηριστικά γνωρίσματα οπότε κρίνεται σκόπιμο η χρησιμοποίηση του ίδιου 
αριθμού  παραμέτρων (με SVM) ώστε να γίνει σύγκριση αποτελεσμάτων. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα με την χρήση MLP, RBF και SVM, χρησιμοποιώντας τα πρώτα δέκα οκτώ 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα για το χρονικό παράθυρο των 32msec και για προσομοιωμένη 
πηγή δημιουργίας γεγονότος ρωγμής το ΣΜΜ, παρουσιάζεται στο σχήμα 7.31.  
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Σχήμα 7.31. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης για διάφορα ύψη πτώσης (από 120 έως 260cm), (Σ) 

και (Μ) χρησιμοποιώντας MLP, RBF και SVM για το χρονικό παράθυρο των 
32msec και για προσομοιωμένη πηγή δημιουργίας ρωγμής την ΣΜΜ. 

 Το ύψος πτώσης των σταγόνων βροχής δεν επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα 
της ταξινόμησης. Επιπλέον, παρατηρούνται μικρές διαφορές μεταξύ του (Σ) και του (Μ) 
ποσοστού ταξινόμησης. Μικρές είναι και οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις 
μεθόδους ταξινόμησης MLP, RBF και SVM. Η χρήση των SVM δίνει σε όλα τα πειράματα 
χειρότερα αποτελέσματα ταξινόμησης σε σύγκριση με τα MLP και RBF. Τα συνολικά 
ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας τις πρώτες δέκα οκτώ παραμέτρους για 
το χρονικό παράθυρο των 32msec, για MLP, RBF και SVM για ΣΜΜ ως προσομοιωμένη 
πηγή ΑΕ σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου παρουσιάζεται στα σχήμα 7.32.  
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Σχήμα 7.32. Συνολικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για ΣΜΜ χρησιμοποιώντας MLP, RBF και 

SVM για διάφορα επίπεδα θορύβου. 
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 Το RBF είναι εξαιρετικά σταθερό παρουσία χαμηλού έως και μέσου επιπέδου θορύβου 
(20 - 0dB SNR), με το ποσοστό ταξινόμησης να κυμαίνεται από 95.1% (20dB SNR) έως 
93.1% (0dB SNR) για την περίπτωση του ΣΜΜ. Στην περίπτωση των -20dB SNR, το 
ποσοστό ταξινόμησης των MLP και SVM πλησιάζει το ποσοστό τυχαίας επιλογής (50%) 
ενώ το RBF είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο θόρυβο δίνοντας ένα σαφώς μεγαλύτερο 
ποσοστό που ανέρχεται στα 62.6%.  

7.10 Σύστημα Ανίχνευσης Ρωγμοειδών Αστοχιών σε Ενθόρυβο 
Περιβάλλον Βροχής 

O συνεχής έλεγχος για την ανίχνευση ρωγμοειδών αστοχιών απαιτεί την ανάπτυξη τεχνικών 
μείωσης του περιβάλλοντος θορύβου. Η αποτελεσματική ανίχνευση των ρωγμοειδών 
αστοχιών σε θορυβώδες περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και της βροχής, βελτιώνει 
σημαντικά την αξιοπιστία συστημάτων ελέγχου απόκρισης σε πραγματικό χρόνο, σε 
μεγάλες και σύνθετες κατασκευές. Στην εργασία [Kappatos_06b] παρουσιάζεται και 
αξιολογείται για πρώτη φορά ένα αποδοτικό σύστημα το οποίο εξετάζει το πρόβλημα της 
ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών σε δυσμενές περιβάλλον.  
 Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας, το αρχικό 
σύνολο των ενενήντα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μπορεί να μειωθεί χωρίς σημαντική 
επίδραση στην αξιοπιστία ανίχνευσης συμβάντων ρωγμών ακόμα και σε πολύ θορυβώδη 
περιβάλλον. Διαπιστώθηκε ότι με ένα σύνολο δεκαπέντε παραμέτρων και για τα δύο 
συστήματα ταξινόμησης μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική αξιοπιστία ταξινόμησης. Το 
σύνολο των δεκαπέντε παραμέτρων μειώνει σημαντικά τη μνήμη και την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα της βαθμίδας εξαγωγής παραμέτρων. Η επιλογή των δεκαπέντε παραμέτρων 
με την μέθοδο Km παρουσιάζονται στον πίνακα 7.6.  
 Το διάγραμμα του προτεινόμενου συστήματος ανίχνευσης γεγονότων ρωγμών 
αποτελείται από δύο διαδοχικά, συνδεδεμένες ενότητες: την ενότητα εξαγωγής 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπου δεκαπέντε παράμετροι εξάγονται από τα σήματα και 
ένα RBF το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των γεγονότων ρωγμών (σχήμα 7.33). 
 

 
Σχήμα 7.33. Σχηματική αναπαράσταση του προτεινόμενου συστήματος ανίχνευσης συμβάντων 

ρωγμών. 
 
 Τα δεδομένα εκπαίδευσης και αξιολόγησης αποτελούνται από 1.500 και 500 
διαφορετικά σήματα από την βάση δεδομένων των ταυτόχρονων σημάτων.  

7.10.1 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Εκτεταμένα πειράματα πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος αριθμός κρυφών 
νευρώνων για το RBF με τον οποίο επιτυγχάνεται αξιόπιστη ανίχνευση ρωγμοειδών 
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αστοχιών. Η αποτελεσματικότερη διάταξη RBF έχει βρεθεί πειραματικά για τα δύο 
προβλήματα ανίχνευσης και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. Στο σχήμα 7.34, 
παρουσιάζονται τα ποσοστά ταξινόμησης για ποικίλο αριθμό κρυφών νευρώνων, χωρίς 
επιπρόσθετη παρουσία θορύβου χρησιμοποιώντας τα δεκαπέντε πιο επιλέξιμα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα  για τα δύο συστήματα ανίχνευσης. 
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Σχήμα 7.34. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για τα δύο συστήματα ανίχνευσης, χωρίς θορύβου 

συναρτήσει του αριθμού των κρυφών νευρώνων. 
 
 Σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο, και για τα δύο συστήματα ανίχνευσης το μέγιστο 
ποσοστό ταξινόμησης επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το μέγιστο αριθμό κρυφών νευρώνων. 
Το ποσοστό ταξινόμησης αυξάνεται σχεδόν γραμμικά όταν αυξάνεται ο αριθμός των 
νευρώνων και για τα δύο συστήματα ανίχνευσης για περισσότερους από δέκα νευρώνες. Το 
ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης είναι εξαιρετικά χαμηλό, απαράδεκτο για εμπορικές 
εφαρμογές, όταν χρησιμοποιούνται ένα έως πέντε κρυφοί νευρώνες. Στην περίπτωση της 
ΠΓΠ/3-κατηγοριών, η ανίχνευση δημιουργίας γεγονότων ρωγμών είναι συστηματικά 
χαμηλότερη από τα ποσοστά της ΠΓΠ/2-κατηγοριών. Το σύστημα με τρεις εξόδους δίνει 
καλύτερα ποσοστά ταξινόμησης χρησιμοποιώντας πενήντα οκτώ νευρώνες. Αντίθετα, το 
καλύτερο ποσοστό ανίχνευσης για το σύστημα με δύο εξόδους επιτυγχάνεται με πενήντα έξι 
νευρώνες.  
 Τα ποσοστά ταξινόμησης με τη χρήση RBF για διαφορετικό αριθμό νευρώνων και για 
διαφορετικά επίπεδα θορύβου χρησιμοποιώντας τα δεκαπέντε πιο επιλέξιμα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα (χωρίς θόρυβο) παρουσιάζονται στα σχήματα 7.35, 7.36 για τα δύο συστήματα 
ανίχνευσης αντίστοιχα. Οι παράμετροι έχουν επιλεγεί με την μέθοδο Km σε σήματα χωρίς 
θόρυβο ενώ η αξιολόγηση των συγκεκριμένων παραμέτρων έχει γίνει σε σήματα παρουσίας 
θορύβου. 
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Σχήμα 7.35. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για το σύστημα ανίχνευσης 2-κατηγοριών, παρουσία 

διαφόρων επιπέδων θορύβου συναρτήσει του αριθμού των κρυφών νευρώνων. 
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Σχήμα 7.36. Ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης για το σύστημα ανίχνευσης 3-κατηγοριών, παρουσία 

διαφόρων επιπέδων θορύβου συναρτήσει του αριθμού  των κρυφών νευρώνων. 
 
 Όπως αναμενόταν, όταν αυξάνεται η ενέργεια του θορύβου το ποσοστό επιτυχούς 
ταξινόμησης μειώνεται. Σχεδόν σε όλα τα επίπεδα θορύβου, η αξιοπιστία ταξινόμησης της 



Ανίχνευση Ρωγμοειδών Σημάτων σε Συνθήκες Βροχής 

Σελίδα 143 

ΠΓΠ/2-κατηγοριών υπερβαίνει το ποσοστό που λαμβάνεται στη ΠΓΠ/3-κατηγοριών. Η 
παρουσία προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου δεν επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό 
ταξινόμησης μέχρι τα 0dB SNR. Σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου, τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των σημάτων αλλοιώνονται σημαντικά και το RBF αποτυγχάνει να ανιχνεύσει 
με ακρίβεια την παρουσία δημιουργίας γεγονότων ρωγμής στο σήμα. Παρουσία χαμηλού 
μέχρι μεσαίου επίπεδου θορύβου (20 - 0dB SNR), ο ταξινομητής RBF είναι εξαιρετικά 
σταθερός και το ποσοστό ταξινόμησης κυμαίνεται από 97.4% (20dB SNR) μέχρι 90% (0dB 
SNR) για το ΠΓΠ/2-κατηγοριών. Σε πολύ ενθόρυβο περιβάλλον (-20dB SNR), το 
ποσοστό ταξινόμησης του ΠΓΠ/3-κατηγοριών πλησιάζει το ποσοστό τυχαίας επιλογής 
(50%).  
 Το προτεινόμενο σύστημα ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε εμπορικές εφαρμογές, λόγω του μικρού αριθμού 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, της μικρής υπολογιστικής πολυπλοκότητας και των 
ικανοποιητικών ποσοστών επιτυχούς ανίχνευσης γεγονότος ρωγμής σε ενθόρυβο περιβάλλον 
συμπεριλαμβανομένης και της βροχής.  
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Χαρακτηρισμός Ρωγμοειδών Αστοχιών σε 
Ενισχύσεις Πλοίων 

 

 
Περιγράφεται διεξοδικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα για συνεχούς ελέγχου φαινομένων 
δημιουργίας γεγονότων ρωγμών σε υπερκατασκευές πλοίων και πιο συγκεκριμένα στις 
ενισχύσεις του περιβλήματος των πλοίων. Αξιολογείται μια πρωτότυπη μέθοδο επιλογής 
παραμέτρων η οποία μετράει την διακριτική ικανότητα των μεμονωμένων χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων αλλά ταυτόχρονα υπολογίζει και την ομοιότητα τους στον διανυσματικό χώρο 
των παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό σθεναρό σύνολο παραμέτρων η μέθοδος 
χαρακτηρισμού ακουστικών γεγονότων αποτελεί ένα προοίμιο εφαρμογής συνεχούς ελέγχου 
αρτιότητας κατασκευών πλοίων σε συνθήκες λειτουργίας τους. 
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8.1 Μη Καταστροφικός Έλεγχος Πλοίων 

Μέθοδοι ΜΚΕ χρησιμοποιούνται ευρύτερα τόσο για παρακολούθηση κατασκευής πλοίων 
όσο και για την συντήρηση τους [Κολλινιάτη_93]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πράξη 
παρουσιάζει ο έλεγχος των συγκολλήσεων του πλοίου. Η έκταση του ελέγχου, ανάλογα με 
το μέγεθος του πλοίου, καθορίζεται από τους κανονισμούς των νηογνωμόνων αλλά είναι 
δυνατό κατ’ απαίτηση του πλοιοκτήτη να είναι μεγαλύτερης έκτασης. 
 Ο ποιοτικός έλεγχος των συγκολλήσεων, όπως συνηθίζεται να λέγεται γενικά ο έλεγχος 
της επιφάνειας και του εσωτερικού των συγκολλήσεων, αποβλέπει στην επιβεβαίωση, ότι δεν 
υπάρχουν σ’ αυτές πόροι, ρωγμές, εγκλείσματα και άλλα ελαττώματα που κάνουν αμφίβολη 
την αξιοπιστία της αντοχής της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Πιο συγκεκριμένα, ο 
έλεγχος συγκολλήσεων ενός πλοίου πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους ΜΚΕ: 
• Οπτικά: Για να επιβεβαιωθεί ότι η έκταση, οι διαστάσεις και η επιφάνεια των 
συγκολλήσεων είναι γενικά αποδεκτή. 

• Ραδιογραφικά: Ο έλεγχος αυτός έχει στατικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον έλεγχο 
επιβεβαιώνεται ότι το εσωτερικό των συγκολλήσεων δεν έχει ανεπίτρεπτα ελαττώματα. 
Η έκταση του ελέγχου καθορίζεται από τους κανονισμούς του νηογνώμονα και μερικές 
φορές από τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής του πλοίου. Για την 
πραγματοποίηση του ελέγχου χρησιμοποιούνται συσκευές οι οποίες λειτουργούν με 
ακτίνες Γ, X ή ραδιοϊσότοπα, όπως Κοβάλτιο 60 και Ιρίδιο 192. 

• Υπέρηχους: Η μέθοδος αυτή έχει σχετικά πρόσφατα εφαρμοσθεί για το στατικό 
έλεγχο των ηλεκτροσυγκολλήσεων ως υποκατάστατο του ραδιογραφικού ελέγχου. 
Όταν εντοπιστεί κάποια ένδειξη σφάλματος χρησιμοποιείται συνήθως και η 
ραδιογραφία ώστε να πραγματοποιηθεί καλύτερη διερεύνηση της μορφής του 
ελαττώματος. 

• Μαγνητικά σωματίδια ή διεισδυτικά υγρά: Οι μέθοδοι αυτές είναι εύκολες στην 
εφαρμογή τους και γίνονται για τον έλεγχο της επιφάνειας της συγκολλήσεως. Μια πιο 
λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων ΜΚΕ έχει πραγματοποιηθεί στο πρώτο 
κεφάλαιο. 

• Ακουστική εκπομπή: Η ΑΕ ως μέθοδος για την επιθεώρηση των συγκολλήσεων των 
πλοίων δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο σε συνδυασμό με υπερήχους (ακουστό-
υπερήχων) [Zubaydi_00, Zubaydi_02]. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε 
προσπάθεια χρησιμοποίησης της μεθόδου ΑΕ, για την κατασκευή συστήματος 
ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών κατά την λειτουργία του πλοίου. 

8.2 Ενισχύσεις Πλοίων 
Το σύνολο των ελασμάτων που περιβάλλουν εξωτερικά τα συστήματα του πλοίου και 
εξασφαλίζουν την απαραίτητη υδατοστεγανότητα ονομάζονται περίβλημα. Τα ελάσματα του 
περιβλήματος δέχονται τα εξωτερικά ή εσωτερικά διανεμημένα φορτία, όπως είναι η πίεση 
του θαλασσινού νερού ή/και η πίεση του φορτίου (π.χ υγρά καύσιμα) που βρίσκονται σ’ 
επαφή με το περίβλημα αντίστοιχα. Τα ελάσματα του περιβλήματος του πλοίου ενισχύονται 
εσωτερικά με τους νομείς (frames). Οι νομείς που βρίσκονται πάνω σε εγκάρσιες τομές 
ονομάζονται εγκάρσιοι (tranverse) ενώ εκείνοι που έχουν διεύθυνση κατά το διάμηκες του 
πλοίου ονομάζονται διαμήκεις (longitudinal). 
 Στο εσωτερικό των ελασμάτων του περιβλήματος του πλοίου υπάρχουν διαμήκεις και 
εγκάρσιες ενισχύσεις οι οποίες τέμνονται κάθετα μεταξύ τους. Οι τεμνόμενες αυτές 
ενισχύσεις σχηματίζουν ορθογωνικά τμήματα ελάσματος που έχουν τη μεγάλη τους 
διάσταση κατά την διεύθυνση του μήκους του πλοίου ή κάθετα προς αυτή. Όταν η μεγάλη 
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διάσταση των ορθογωνίων που σχηματίζονται, έχει διεύθυνση κατά μήκος του πλοίου, 
λέγεται ότι το αντίστοιχο κατασκευαστικό τμήμα έχει διαμήκη ενίσχυση. Όταν η μεγάλη 
διάσταση των ορθογωνίων είναι κάθετη προς το διάμηκες του πλοίου, λέγεται ότι υπάρχει 
εγκάρσια ενίσχυση του κατασκευαστικού τμήματος (σχήμα 8.1.α, β). 
 

Σχήμα 8.1. α, β. Διάταξη ενισχύσεων για διαμήκεις και εγκάρσια ενίσχυση αντίστοιχα. 
 
 Υπάρχουν τμήματα της κατασκευής των πλοίων τα οποία έχουν διαμήκεις και 
εγκάρσιες ενισχύσεις, τοποθετημένες με την ίδια απόσταση και έτσι ώστε το σχήμα των 
τμημάτων του ελάσματος που προκύπτει να έχει τετραγωνική μορφή. Έτσι διακρίνονται 
πλοία με: α) Εγκάρσιο σύστημα ενισχύσεως, β) Διάμηκες σύστημα ενισχύσεως και γ) 
Μικτό σύστημα ενισχύσεως. 
 Η διάταξη των κύριων κατασκευαστικών στοιχείων ενός πλοίου με εγκάρσιο σύστημα 
ενισχύσεως φαίνεται στο σχήμα 8.2. Οι εγκάρσιοι νομείς εξασφαλίζουν την ενίσχυση της 
κατασκευής, για την παραλαβή των τοπικών φορτίων και βοηθούν στη διατήρηση του 
σχήματος του πλοίου. Με το διάμηκες σύστημα ενίσχυσης επιτυγχάνεται σημαντική 
οικονομία βάρους στην μεταλλική κατασκευή. Όμως η διάταξη αυτή απαιτεί την ύπαρξη 
ενισχύσεων νομέων με μεγάλο ύψος. Η κατασκευή ενός πλοίου με διάμηκες σύστημα 
ενισχύσεως φαίνεται στο σχήμα 8.3 ενώ η διαμόρφωση της μεταλλικής κατασκευής ενός 
πλοίου με μικτό σύστημα ενισχύσεως φαίνεται στο σχήμα 8.4. Για τη σωστή επιλογή του 
κατάλληλου συστήματος ενισχύσεως θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του την ευστάθεια, την 
αντιμετώπιση βλαβών και τη γενική διάταξη του πλοίου [Κολλινιάτη_93]. 

 
Σχήμα 8.2. Εγκάρσιο σύστημα ενισχύσεων. 
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Σχήμα 8.3. Διαμήκεις σύστημα ενισχύσεων. 
 

 
Σχήμα 8.4. Μικτό σύστημα ενισχύσεων. 

8.3 Αστοχίες στις Ενισχύσεις Πλοίων 
Η διάβρωση και η κόπωση αποτελούν τους σημαντικότερους τύπους δομικών προβλημάτων 
που συναντιόνται συχνότερα σε δομές πλοίων. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους αστοχίας, 
μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε καταστροφική αστοχία ή σε μεγάλο χρονικό διάστημα 
επισκευής του πλοίου (out of service). Οι ρωγμές που δημιουργούνται στα ελάσματα είναι 
πιθανό να επεκταθούν και να προκαλέσουν πρόσθετα προβλήματα ιδιαίτερα σε κατάσταση 
θαλασσοταραχής. Τα αποτελέσματα τέτοιων αστοχιών είναι ολέθρια, στις περιπτώσεις που 
το πλοίο μεταφέρει πετρέλαιο αφού μπορεί να υπάρξει διαρροή πετρελαίου στην θάλασσα. 
Συνεπώς, η επιθεώρηση της δομής του πλοίου για δομική αξιοπιστία αποτελεί ένα πολύ 
κρίσιμο θέμα. Οι υπάρχουσες τεχνικές επιθεώρησης απαιτούν το πλοίο να είναι εκτός 
λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού δεν είναι δυνατόν η εύρεση αστοχίας χωρίς 
οπτικό και μηχανικό έλεγχο της δομής του πλοίου. Επομένως, μια τεχνική η οποία θα 
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μπορούσε να ανιχνεύσει τις ζημιές ενώ το πλοίο βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας (in normal operation) θα ήταν παρά πολύ επιθυμητή. 
 Αρκετές αναλυτικές και πειραματικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια 
για αστοχίες κόπωσης που συμβαίνουν στα ελάσματα των πλοίων [Strathaus_92, 
Sucharski_95, Lotsberg_05, Soares_96, Zubaydi_00]. Οι περισσότερες αστοχίες 
συμβαίνουν στην εσωτερική πλευρά του περιβλήματος και πιο συγκεκριμένα κατά την 
σύνδεση μεταξύ των διαμήκων και των εγκάρσιων ενισχύσεων του πλοίου, όπως αναφέρεται 
στις εργασίες των Strathaus και Sucharski [Strathaus_92, Sucharski_95]. 
 Στην εργασία [Lotsberg_05], κατασκευάστηκαν πέντε  πραγματικού μεγέθους δείγματα 
που αντιπροσωπεύουν την διαμήκη πλευρά των επιπλεουσών αποθηκών προϊόντων και 
μονάδων ξεφόρτωσης (Floating Production Storage and Offloading Units) τα οποία 
δοκιμάστηκαν στο φαινόμενο της κόπωσης. Οι συνδέσεις ήταν παρόμοιες με τις 
πραγματικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται στις αποθήκες πλοίων, και κατασκευάστηκαν 
σύμφωνα με πρακτικές τεχνικές κατασκευής των ναυπηγείων. Τα πέντε δείγματα 
προσομοιώθηκαν επίσης με πεπερασμένα στοιχεία και μερικά από τα θεωρητικά 
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πειραματικά αποτελέσματα.  
 Μια θεωρητική διατύπωση για την εκτίμηση της αξιοπιστίας του κελύφους των πλοίων 
όσον αφορά την αστοχία κόπωσης των διαμηκών μελών παρουσιάζεται στην εργασία 
[Soares_96]. Το μοντέλο επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών ρωγμών (διαμήκη και εσωτερική 
πλευρά περιβλήματος) διαμορφώνοντας την διαδικασία επέκτασης των ρωγμών. 
 Όταν συμβαίνει μια ρωγμή στην δομή, τότε τα δυναμικά χαρακτηριστικά της δομής 
αλλάζουν εντυπωσιακά. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα των δομών χρησιμοποιείται για 
την ανίχνευση αστοχιών σε πλοία από τον Zubaydi [Zubaydi_00, Zubaydi_02]. Η 
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τη 
αστοχία στη εσωτερική πλευρά του πλοίου χρησιμοποιώντας συνδυασμό πειραματικών και 
αριθμητικών μελετών [Zubaydi_00]. Επιπλέον, μια τεχνική η οποία βασίζεται σε ΤΝΔ 
αναπτύχθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί το είδος της αστοχίας [Zubaydi_02]. Οι τιμές 
της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης αποτελούν είσοδο στο ΤΝΔ. Και στις δύο των 
περιπτώσεων [Zubaydi_00, Zubaydi_02] πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του 
περιβλήματος του πλοίου με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων.  
 Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ρωγμές όταν το 
πλοίο βρίσκεται σε κανονική λειτουργία λόγω της ύπαρξης του περιβάλλοντος θορύβου τον 
οποίο δεν λαμβάνουν υπόψη τους στην μοντελοποίηση των σημάτων των ρωγμοειδών 
αστοχιών.  
 Στο παρούσα διατριβή κατασκευάστηκε και αξιολογήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα 
χαρακτηρισμού ρωγμοειδών γεγονότων για τις ενισχύσεις πλοίων, υπό προσομοιωμένες 
συνθήκες λειτουργίας του πλοίου. Ο χαρακτηρισμός των ρωγμοειδών γεγονότων έγινε με 
την χρήση ενός πολύ μικρού και σθεναρού συνόλου χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τα 
οποία επιλέχθηκαν με την χρήση πρωτότυπης μεθόδου επιλογής παραμέτρων. Η χαμηλή 
υπολογιστικότητα και πολυπλοκότητα (λόγω του σθεναρού συνόλου των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων) και τα ικανοποιητικά ποσοστά του συστήματος χαρακτηρισμού ρωγμοειδών 
αστοχιών σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον, δείχνει ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στον έλεγχο της υπερκατασκευής των πλοίων. 
 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι ο βαθμός και η θέση της ρωγμής 
σε δομές πλοίων είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα με πολλές δυσκολίες λόγω της δομικής 
πολυπλοκότητας της κατασκευής και την ύπαρξη ισχυρών πηγών θορύβου. 
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8.4 Πειραματική Διάταξη - Διαδικασία 

Όλα τα πλοία σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία πρέπει να είναι διπλών τοιχωμάτων 
(double skin). Οι ενισχύσεις των περισσότερων εμπορικών πλοίων δεν βρίσκονται εσωτερικά 
των δεξαμενών αλλά εξωτερικά ώστε οι δεξαμενές να μπορούν να καθαρίζονται πιο εύκολα. 
Οπότε, η τοποθέτηση των αισθητήρων, προενισχυτών και καλωδίων γίνεται ανάμεσα στα 
τοιχώματα του πλοίου κίνδυνος ανάφλεξης από την άμεση επαφή εύφλεκτων προϊόντων που 
μεταφέρονται στις δεξαμενές των πλοίων. 
 Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων, η δομή του πλοίου προσομοιώθηκε με την 
κατασκευή ενός Μοντέλου Περιβλήματος και Ενισχύσεως (ΜΠΕ) του οποίου οι διαστάσεις 
φαίνονται στο σχήμα 8.5.  
 

 
Σχήμα 8.5. Μοντέλο περιβλήματος  και ενισχύσεων πλοίων και θέσεις αισθητήρων. 
 
 Το περίβλημα του μοντέλου βάφτηκε με λαδομπογιά με σκοπό να πραγματοποιηθεί 
όσο το δυνατόν καλύτερη προσομοίωση της εξωτερικής πλευράς του περιβλήματος ενός 
πλοίου. Το ΜΠΕ τοποθετήθηκε σε δεξαμενή γεμάτη νερό ώστε τα πειράματα να γίνουν σε 
όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες αφού είτε η εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του 
πλοίου είτε η εσωτερική πλευρά του περιβλήματος των δεξαμενών βρίσκεται σχεδόν 
πάντοτε σε επαφή με υγρό. Το ΜΠΕ στηρίχθηκε σε τρεις μεταλλικές βάσεις οι οποίες και 
αυτές με την σειρά τους τοποθετήθηκαν μέσα στην δεξαμενή (σχήμα 8.6). 
 Για την απορρόφηση των ταλαντώσεων τοποθετήθηκε μονωτικό υλικό ανάμεσα στο 
ΜΠΕ και στις τρεις βάσεις, ανάμεσα στις βάσεις και στον πάτο της δεξαμενής και τέλος 
ανάμεσα στην δεξαμενή και στο έδαφος (σχήμα 8.6). Στις άκρες του μοντέλου 
τοποθετήθηκε στόκος ώστε να μην εισέλθει νερό προς το εσωτερικό του μέρος. Ένας ακόμα 
λόγος που τοποθετήθηκε στόκος στις άκρες του μοντέλου ήταν η μείωση των ανακλάσεων 
από τις άκρες της κατασκευής. Μετά την τοποθέτηση του στόκου στις άκρες του ΜΠΕ, ο 
ίδιος βάφτηκε με λαδομπογιά για την βέλτιστη υδατοστεγανότητα του εσωτερικού μέρους 
του μοντέλου. Οι αισθητήρες, οι προενισχυτές, το σύστημα ΑΕ, το λογισμικό και η 
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προσομοίωση δημιουργίας γεγονότων ρωγμών που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή 
των πειραμάτων έχουν περιγραφεί στο τρίτο κεφάλαιο. 
 

 
Σχήμα 8.6. Τοποθέτηση ΜΠΕ μέσα σε δεξαμενή και θέσεις αισθητήρων. 
 
 Προκειμένου να καταγράφεται το σήμα το οποίο παράγεται από όλες τις πιθανές θέσεις 
των ρωγμοειδών αστοχιών, οι τέσσερις αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε συμμετρικές θέσεις 
πάνω στο ΜΠΕ. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος αισθητήρας τοποθετήθηκαν στο 
κέντρο- του μπροστινού εγκάρσιου τμήματος, του διαμήκους και του περιβλήματος 
αντίστοιχα. Ο τέταρτος αισθητήρας τοποθετήθηκε στη μέση της απόστασης μεταξύ του 
μπροστινού εγκάρσιου τμήματος και του μπροστινού διαμήκους (σχήμα 8.5). Όλα τα 
σήματα κανονικοποιήθηκαν με την διαίρεση των τιμών του πλάτους με την αντίστοιχη τιμή 
της ενέργειας (εξίσωση 7.2) κάθε κυματομορφής. 
 Ο αριθμός των καταγραφομένων σημάτων εξαρτάται από τον αριθμό των Μ 
πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των γεγονότων. 
Επομένως, αν από κάθε σήμα υπολογίζονται Ν παράμετροι τότε ο συνολικός αριθμός των 
παραμέτρων είναι MxN. 

8.5 Εξασθένηση Σημάτων Παρουσίας Νερού 

Πειράματα πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξασθένησης των 
σημάτων παρουσία νερού. Η προσομοίωση δημιουργίας γεγονότος ρωγμής με την χρήση 
ΠΓΠ πραγματοποιήθηκε σε καθορισμένες θέσεις πάνω στo ΜΠΕ (πίνακας 8.1). 
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Νο Θέσεις Ρωγμών (X, Y, Z) (cm)
Ι (-5, -21, 37) 
ΙΙ (5, 7, 37) 
ΙΙΙ (7, 7, 0) 
IV (14, 21, 0) 
V (7, 0, 3) 
VI (21, 0, 6) 
VII (14, 0, 15) 
VIII (21, 0, 15) 

Πίνακας 8.1. Θέσεις προσομοιωμένων γεγονότων ρωγμών για τον καθορισμό της εξασθένησης των 
σημάτων στο νερό. 

 
 Η προσομοίωση γεγονότος ρωγμής επαναλήφθηκε πέντε φορές, οπότε για κάθε θέση 
ρωγμής και για κάθε επανάληψη εκτιμήθηκε αντίστοιχα η ενέργεια του σήματος. Όλα τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν δυο φορές, για δεξαμενή χωρίς νερό και για δεξαμενή 
γεμάτη με νερό. Για την μελέτη του βαθμού εξασθένησης των σημάτων ΑΕ παρουσία νερού 
υπολογίστηκε ο λόγος:  

όέ
όίέ

νερμεργειαν
νερςχωρργειαν

..
..

Ε
Ε

=Λ .    (8.1) 

 Ο λόγος Λ υπολογίστηκε με δύο τρόπους: α) Υπολογίζοντας τον λόγο για τη μέγιστη 
τιμή της ενέργειας μεταξύ των πέντε επαναλήψιμων σημάτων (Λμεγ.), και  β) Υπολογίζοντας 
την μέση ενέργεια όλων των σημάτων (πέντε επαναλήψεις) και κατόπιν επιλέγεται η τιμή της 
ενέργειας της οποίας η διαφορά της από την μέση τιμή είναι η μικρότερη (Λμέση). 
 Στον πίνακα 8.2, παρουσιάζεται η εξασθένηση κυμάτων των συμβάντων ρωγμής στο 
νερό η οποία καθορίζεται με τον λόγο Λ.  
 

Αισθητήρες / 
Θέσεις Ρωγμών 

1 2 3 4 

 Λμεγ. Λμέση Λμεγ. Λμέση Λμεγ. Λμέση Λμεγ. Λμέση 
I 1.031 1.164 1.121 1.237 1.106 1.185 1.122 1.256 
II 1.282 1.514 1.375 1.639 1.250 1.432 1.457 1.733 
III 1.271 1.297 1.337 1.378 1.160 1.165 1.325 1.343 
IV 1.336 1.402 1.347 1.409 1.253 1.309 1.180 1.215 
V 1.809 2.078 1.455 1.594 1.399 1.601 1.547 1.785 
VI 1.065 1.402 1.087 1.272 1.032 1.364 0.917 1.098 
VII 1.775 2.118 1.621 1.933 1.502 1.680 1.387 1.665 
VIII 1.259 1.845 1.620 2.348 1.295 1.822 1.581 2.298 

Πίνακας 8.2. Οι δύο λόγοι Λμεγ. και Λμέση για καθορισμένες θέσεις γεγονότων ρωγμών. 
 
 Σχεδόν πάντα (εκτός από τη VI θέση ρωγμής, τον 40 αισθητήρα και για τον λόγο Λμεγ), 
οι δύο λόγοι Λ είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή μέρος της ενέργειας του σήματος 
των γεγονότων ρωγμών απορροφάται από το νερό. Σε πολλές περιπτώσεις, η ενέργεια των 
σημάτων που λαμβάνονται στους αισθητήρες απουσία νερού είναι σχεδόν διπλάσια από την 
ενέργεια του σήματος κατά την οποία το ΜΠΕ είναι βυθισμένο στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι 
παρουσία νερού το σήμα εξασθενεί. Προκειμένου τα πειράματα να διεξαχθούν σε όσο το 
δυνατόν πραγματικές συνθήκες τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με βυθισμένο το ΜΠΕ 
σε νερό.  
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8.6 Μέθοδος Χαρακτηρισμού Ρωγμοειδών Αστοχιών σε Ενισχύσεις 
Πλοίων 

Η προτεινόμενη μέθοδος χαρακτηρισμού ρωγμοειδών αστοχιών σε δομές πλοίων 
αποτελείται από τρία διαδοχικά, συνδεδεμένες ενότητες: την ενότητα εξαγωγής 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, την επιλογή παραμέτρων και ένα RBF το οποίο 
χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των ρωγμοειδών αστοχιών.  
 Το πρόβλημα του αξιόπιστου χαρακτηρισμού ρωγμοειδών αστοχιών σε δομές πλοίων 
αξιολογείται με την χρήση δικτύου RBF το οποίο έχει τρεις νευρώνες στο επίπεδο εξόδου, 
ταξινομώντας τα σήματα ρωγμών σε τρεις  κατηγορίες:  

1. Ρωγμή στη ραφή συγκόλλησης μεταξύ των διαμηκών και των εγκάρσιων ενισχύσεων 
(πέλμα). 

2. Ρωγμή στη ραφή συγκόλλησης μεταξύ των διαμηκών και του εσωτερικού τμήματος 
του περιβλήματος. 

3. Ρωγμή στη ραφή συγκόλλησης των εγκάρσιων ενισχύσεων (πέλμα) και του εσωτερικού 
τμήματος του περιβλήματος.  

 
Σχήμα 8.7. Πιθανές θέσεις ρωγμοειδών αστοχιών στο μοντέλο περιβλήματος  και ενισχύσεων. 
 
 Η δημιουργία συμβάντος ρωγμής προσομοιώθηκε με την χρήση ΠΓΠ. Ένα πρόβλημα 
που δημιουργείται με την χρήση ΠΓΠ για την προσομοίωση πηγών ΑΕ είναι ότι δεν 
μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω στη ραφή συγκόλλησης (σχήμα 8.8). Οπότε, η ΠΓΠ 
τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη ραφή συγκόλλησης. Οι προσομοιωμένες 
πηγές ρωγμών συμβαίνουν κατά μήκος του άξονα της ραφής συγκόλλησης και στα δύο 
συγκολλημένα μεταλλικά τμήματα. 

 
Σχήμα 8.8. Τοποθέτηση πιεζοηλεκτρικής γεννήτριας παλμών κοντά στη ραφή συγκόλλησης. 
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 Το ΤΝΔ εκπαιδεύτηκε με 125 σήματα από κάθε κατηγορία και η αξιολόγηση του 
πραγματοποιήθηκε με 25 διαφορετικά σήματα (από κάθε κατηγορία). Η προτεινόμενη 
μέθοδος χαρακτηρισμού αξιολογήθηκε παρουσία λευκού κανονικού θορύβου με επίπεδα 
θορύβου 20, 10, 0, -10, -20dB SNR.  
 Στα πρώτα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό ρωγμοειδών 
αστοχιών σε δομές πλοίων, σαν είσοδο στο RBF εισάγεται μόνο η ενέργεια του σήματος. 
Το διάνυσμα των παραμέτρων αυξήθηκε με την διαίρεση του κανονικοποιημένο σήματος σε 
εννιά μη επικαλυπτόμενα παράθυρα ίσου μήκους (ο βέλτιστος αριθμός των παραθύρων έχει 
καθοριστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο). Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσοστό 
χαρακτηρισμού υπερβαίνει ελάχιστα το ποσοστό τυχαίας επιλογής (33.3%), οπότε κρίνεται 
σκόπιμο ο υπολογισμός ενός μεγαλύτερου αριθμού παραμέτρων. Ένα σύνολο ενενήντα 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων εξάγεται από τα κανονικοποιημένα σήματα διάρκειας 
32msec. Όλες οι παράμετροι περιγράφονται στο παράρτημα Α.  
 Προκειμένου να κατασκευαστεί ένας αξιόπιστος ανιχνευτής ρωγμοειδών αστοχιών 
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα πειράματα για τον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού 
κρυφών νευρώνων. Για τον χαρακτηρισμό των ρωγμοειδών αστοχιών στην αρχή 
χρησιμοποιήθηκε το πλήρες σύνολο των παραμέτρων (4x90) και διαφορετικός αριθμός 
νευρώνων για το κρυφό επίπεδο δηλαδή από 5 έως 200 νευρώνες. Στο σχήμα 8.9 
παρουσιάζεται το ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού με την χρήση 50, 100, 150 και ο 
βέλτιστος αριθμός κρυφών νευρώνων σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο και για διαφορετικά 
επίπεδα θορύβου. 
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Σχήμα 8.9. Ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού για 50, 100, 150 και ο βέλτιστος αριθμός κρυφών 

νευρώνων για διαφορετικά επίπεδα θορύβου χρησιμοποιώντας το πλήρες σύνολο 
των παραμέτρων. 

 
 Ο χαρακτηρισμός ρωγμοειδών αστοχιών στις δομές πλοίων είναι ένα πολύπλοκο 
πρόβλημα όταν χρησιμοποιείται το πλήρες σύνολο παραμέτρων λόγω του μεγάλου όγκου 
(4x900=360 παράμετροι). Σε όλες τις περιπτώσεις, περισσότερο από 40-κρυφοί νευρώνες 
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απαιτούνται για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού. Σε 
περιβάλλον χωρίς θόρυβο αλλά και σε ενθόρυβο περιβάλλον επιπέδου -20dB το μεγαλύτερο 
ποσοστό ταξινόμησης επιτυγχάνεται με την χρήση 161/160 -κρυφών νευρώνων αντίστοιχα. 
Σε μικρά δίκτυα RBF, ο χαρακτηρισμός ρωγμών είναι εξαιρετικά αποδοτικός δηλαδή σε 
περιβάλλον χωρίς θόρυβο το ποσοστό χαρακτηρισμού ανέρχεται σε 92.0%, ενώ στην 
περίπτωση των -20dB SNR πέφτει σε 45.3%.  

8.6.1 Επιλογή Παραμέτρων με την Χρήση της Μεθόδου Km 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι που 
αποδίδουν τον βέλτιστο χαρακτηρισμό των σημάτων ρωγμοειδών αστοχιών, με την επιλογή 
ενός υποσυνόλου από το πλήρες σύνολο των αρχικών παραμέτρων. Η μείωση της 
διαστατικότητας του διανύσματος των δεδομένων εισόδου πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο k-means. Η μέθοδος επιλογής παραμέτρων με την χρήση 
του αλγορίθμου k-means έχει περιγραφεί στο έβδομο κεφάλαιο. Το ποσοστό επιτυχούς 
χαρακτηρισμού με την βέλτιστη διάταξη RBF, για περιβάλλον χωρίς θόρυβο και 
διαφορετικούς αριθμούς χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (από δύο έως εξήντα, με το βήμα 
δύο) παρουσιάζεται στο σχήμα 8.10. 
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Σχήμα 8.10. Ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού, προβλήματος τριών κατηγοριών 

χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 161-κρυφών νευρώνων, για διαφορετικό αριθμό 
παραμέτρων σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο. 

 
 Το μεγαλύτερο ποσοστό ταξινόμησης (100%) επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας 
περισσότερα από τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανά αισθητήρα. Στην πραγματικότητα, 
το διάνυσμα εισόδου αποτελείται από δώδεκα χαρακτηριστικά γνωρίσματα λόγω της 
ύπαρξης τεσσάρων αισθητήρων. Στα πειράματα, όπου χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (από τέσσερα έως είκοσι), η μέθοδος επιλογής παραμέτρων 
Km δίνει εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματα χαρακτηρισμού. Το ποσοστό επιτυχούς 
χαρακτηρισμού για διαφορετικό αριθμό επιλεγμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
(μέθοδος Km), για επίπεδα θορύβου 20, 10, 0, -10, -20dB SNR παρουσιάζεται στο σχήμα 
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8.11. Στον πίνακα 8.3 δίνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά ταξινόμησης που επιτεύχθηκαν 
χρησιμοποιώντας τον χαμηλότερο αριθμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 
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Σχήμα 8.11. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού, προβλήματος τριών κατηγοριών 

χρησιμοποιώντας ΠΓΠ, την βέλτιστη διάταξη RBF, για διαφορετικό αριθμό 
παραμέτρων και διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 

 
Επίπεδα Θορύβου Αριθμός Παραμέτρων Ποσοστό Ταξινόμησης (%) 
Χωρίς Θόρυβο 4 100 

20dB 12 98.7 
10dB 6 98.7 
0dB 4 93.7 

-10dB 6 92 
-20dB 4 92 

Πίνακας 8.3. Τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς χαρακτηρισμού χρησιμοποιώντας τον μικρότερο 
αριθμό παραμέτρων. 

 
 Όπως αναμενόταν, όταν αυξάνεται η ενέργεια του θορύβου το ποσοστό επιτυχούς 
χαρακτηρισμού μειώνεται. Η παρουσία προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου δεν 
επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό χαρακτηρισμού. Σε περιβάλλον χαμηλού θορύβου 
δηλαδή σε 20 και 10dB SNR, το RBF είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και το ποσοστό επιτυχούς 
χαρακτηρισμού και στις δυο των περιπτώσεων ανέρχεται σε 98.7%. Σε περιβάλλον με 
υψηλό θόρυβο -10, -20dB SNR, το ποσοστό χαρακτηρισμού πλησιάζει το 92% δείχνοντας 
σημαντική ανθεκτικότητα στην παρουσία πολύ ισχυρού θορύβου. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό χαρακτηρισμού, ο αριθμός των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που επιλέγονται είναι πολύ χαμηλός (από τέσσερα έως έξι) 
εκτός από τα πειράματα με επίπεδο θορύβου 20dB SNR όπου χρησιμοποιούνται δώδεκα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τα πιο σθεναρά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε περιβάλλον 
χωρίς θόρυβο αλλά και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου χρησιμοποιώντας την μέθοδο 
επιλογής Km δίνονται στον πίνακα 8.4. 
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No Περιγραφή Επίπεδα Θορύβου (dB) 
1 Ενεργός τιμή του πλάτους χωρίς θόρυβο, 20dB, -10dB
2 Διασπορά -10dB 
3 Κύρτωση χωρίς θόρυβο 
4 Χρόνος ανύψωσης 10dB 
5 Μέση ενέργεια 10dB, 0dB 
6 Αριθμός υπερβάσεων 10dB 
7 Αριθμός υπερβάσεων ανύψωσης χωρίς θόρυβο 
8 Αριθμός κορυφών ανύψωσης -20dB 
9 Μέση ενέργεια στο 1ο παράθυρο 20dB 
10 Μέση ενέργεια στο 3ο παράθυρο 20dB 
11 Μέση ενέργεια στο 6ο  παράθυρο χωρίς θόρυβο 
12 Μέση ενέργεια στο 7ο  παράθυρο -20dB 
13 Χρόνος ανύψωσης 2ης κορυφής 20dB 

14 
Χρόνος πτώσης από την κορυφή 

μέχρι το επίπεδο του 50% του μέγιστου πλάτους -20dB 

15 Διασπορά φάσμα ισχύος -10dB 
16 Συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο πλάτος 10dB, -10dB 
17 Μέγιστη τιμή του πλάτους του φάσματος ισχύος -20dB 
18 Αδιάστατη ενέργεια 20dB, 10dB, 0dB 
19 Εφαπτομένη ανύψωσης 20dB 
20 Επιφάνεια ανύψωσης/Επιφ. πτώσης 20dB, 10dB, 0dB, -10dB 
21 Yπερβάσεις/κορυφές 20dB, 0dB 

22 
Διάστημα πτώσης από την κορυφή 

μέχρι το επίπεδο του 75% του μέγιστου πλάτους 20dB, 

23 
Εφαπτομένη ανύψωσης από το επίπεδο του 25% 

της μέγιστης συχνότητας μέχρι την κορυφή του φάσματος ισχύος -10dB 

24 
Διάστημα ανύψωσης από το επίπεδο του 25% 

της μέγιστης συχνότητας μέχρι την κορυφή του φάσματος ισχύος 20dB 

25 
Διάστημα πτώσης από την κορυφή μέχρι το 

επίπεδο του 25% της μέγιστης συχνότητας του φάσματος ισχύος 20dB 

26 
Εφαπτομένη ανύψωσης από το επίπεδο του 75% 

της μέγιστης συχνότητας μέχρι την κορυφή του φάσματος ισχύος 20dB 

Πίνακας 8.4. Οι  πιο επιλέξιμες παράμετροι (μέγιστο ποσοστό ταξινόμησης) χρησιμοποιώντας ΠΓΠ 
ως προσομοιωμένη πηγή δημιουργίας ρωγμής για περιβάλλον χωρίς θόρυβο αλλά 
και για διάφορα επίπεδα θορύβου. 

 
 Τρεις στατιστικές παράμετροι του σήματος (παράμετροι 1, 2, 3) συμπεριλαμβάνονται 
στα πιο σθεναρά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακολουθούν ο χρόνος ανύψωσης, ο αριθμός 
υπερβάσεων, ο αριθμός υπερβάσεων ανύψωσης, ο αριθμός κορυφών ανύψωσης και ο χρόνος 
ανύψωσης της 2ης κορυφής (παράμετροι 4, 6, 7, 8, 13). Η ενέργεια για το ολόκληρο σήμα 
(παράμετρος 5) αλλά και η ενέργεια για μη επικαλυπτόμενα παράθυρα ίσου μήκους 
προστίθεται στο σύνολο των σθεναρών παραμέτρων (παράμετροι 5, 9-12). Ο χρόνος 
πτώσης από την κορυφή μέχρι το επίπεδο του 50% του μέγιστου πλάτους υπολογίζεται 
(παράμετρος 14). 
 Η τιμή της διασποράς η οποία υπολογίζεται από το φάσμα ισχύος του 
κανονικοποιημένου σήματος χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό FFT αποτελεί και αυτή 
επιλεγμένη παράμετρο (παράμετρος 15). Η μέγιστη τιμή του πλάτους και η συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο μέγιστο πλάτος για την γραφική παράσταση του φάσματος ισχύος 
(παράμετροι 16, 17) υπολογίζονται. Τα επόμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελούν μη 
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γραμμικούς συνδυασμούς των πρωτογενών παραμέτρων είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο 
πεδίο της συχνότητας: η ενέργεια διαιρείται με τη μέγιστη απόλυτη τιμή του εύρους του 
κανονικοποιημένου σήματος (παράμετρος 18), ο χρόνος ανύψωσης και οι υπερβάσεις 
διαιρούνται με το χρόνο και τις κορυφές αντίστοιχα (παράμετροι 20, 21) και τέλος η 
εφαπτομένη ανύψωσης για ολόκληρο το σήμα (παράμετρος 19). 
 Το σύστημα χαρακτηρισμού για το συνεχή έλεγχο γεγονότων δημιουργίας ρωγμών 
χρησιμοποιώντας ένα σθεναρό σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (παρουσία 
προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου), θα μπορούσε να αποτελεί ένα προοίμιο σε μια 
εφαρμογή για τον έλεγχο ρωγμοειδών αστοχιών σε δομές πλοίων σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας. Η χαμηλή υπολογιστικότητα - πολυπλοκότητα του συστήματος συνεχούς 
ελέγχου ρωγμοειδών αστοχιών (λόγω του μικρού αριθμού παραμέτρων) και τα 
ικανοποιητικά ποσοστά ανίχνευσης σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον δείχνουν ότι το σύστημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στον τομέα παρακολούθησης της δομικής 
αρτιότητας πλοίων εν πλώ.  

8.7 Μέθοδος Επιλογής Παραμέτρων με Συνδυασμό του Κριτηρίου F-
ratio και του Αλγόριθμου k-means (F-ratio/Km) 

Η εξολοκλήρου πρωτότυπη μέθοδος επιλογής παραμέτρων (F-ratio/Km) συνδυάζει τα 
πλεονεκτήματα του κριτηρίου Fisher ratio με το οποίο μετράται η διακριτική ικανότητα των 
μεμονωμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (παράγραφος 7.5) [Fisher_50], και του 
αλγόριθμου k-means για να υπολογιστεί η ομοιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
στο διάστημα των δεδομένων (παράγραφος 7.7) [Cohen_02, Kappatos_06c]. Η 
προτεινόμενη μέθοδος προσφέρει πλεονεκτήματα όπως απλότητα εφαρμογής, γρήγορη 
σύγκλιση στα σθεναρά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, χαμηλές απαιτήσεις μνήμης, μείωση 
χρήσης μεγάλων βάσεων δεδομένων κ.α. 
 Έστω, ότι υπάρχουν N αντικείμενα τα οποία περιγράφονται από K χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, η παραμετρική απεικόνιση μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα πίνακα ο οποίος 
έχει Κ στήλες: X=(X1, X2,…,Xk,…,XK) και για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα ισχύει ότι 
: ( )TN

k
n

kkkk XXXXX )()()2()1( ,...,,...,,=  με )(n
kX  είναι το διάνυσμα στήλης των n-κατηγοριών 

εκπαίδευσης για την παράμετρο k. 
 Το F-ratio για δύο κατηγορίες δίνεται σύμφωνα με την σχέση (7.4), για την περίπτωση 
q κατηγοριών ο τύπος F-ratio γίνεται [Theodoridis_03]: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )∑∑

≠ +
−

=
Q

i

Q

ij
j

k
i

k

j
k

i
kQ

kkkk XX
XmeanXmeanXXXZ )()(

2)()(
)()2()1(

varvar
)(,...,,   (8.2) 

όπου, ( ))(n
kXmean  είναι η μέση τιμή της παραμέτρου k για την κατηγορία n και ( ))(var n

kX  
είναι η αντίστοιχη τιμή της διασποράς. 
 Η προτεινόμενη μέθοδος επιλογής παραμέτρων μπορεί να συνοψιστεί στα επόμενα 
τέσσερα βήματα: 
 10 Βήμα (Υπολογισμός του F-ratio): Για κάθε παράμετρο k, k=1,...K, υπολογίζεται η 
Zk σύμφωνα με την (8.2). 
 20 Βήμα (Ομαδοποίηση παραμέτρων): Οι στήλες Xk του πίνακα X, ταξινομούνται σε 
m κέντρα, χρησιμοποιώντας το αλγόριθμο k-means της Ευκλίδειας απόστασης.  
 30 Βήμα (Προεπιλογή παραμέτρων): Για κάθε κέντρο m, επιλέγεται η παράμετρος με 
την μικρότερη κανονικοποιήμενη απόσταση από το κέντρο Ym, δίνοντας την καλύτερη 
απεικόνιση ανάμεσα των παραμέτρων του κέντρου m: 
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 40 Βήμα (Τελική επιλογή): Τα βήματα 2 και 3 επαναλαμβάνονται για έναν 
καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων τοποθετώντας τυχαίες αρχικές τιμές για τον αλγόριθμο 
k-means και μετράται η συχνότητα επιλογής των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Το 
βέλτιστο σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καθορίζεται από τα συχνότερα 
επιλέξιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα M.  
 Η επιλογή του κοντινότερου χαρακτηριστικού γνωρίσματος στο μέσο διάνυσμα, 
αντιπροσωπεύει το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα μεταξύ των στοιχείων των ομάδων. Η 
συγκεκριμένη τεχνική εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτική κατανομή των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων σε παραμετρικούς χώρους χαμηλότερων διαστάσεων καθώς επίσης και των 
καλύτερη αντιπροσώπευση των αρχικών παραμέτρων. 
 Από το αρχικό σύνολο των K χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, η μείωση της διάστασης 
του πίνακα Χ επιτυγχάνεται με την απόρριψη των μη επιλέξιμων χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων του δευτέρου βήματος (Κ-M). Η διαδικασία της επιπρόσθετης ψηφοφορίας 
στο τελικό στάδιο, ελαττώνει την στοχαστική συμπεριφορά του αλγόριθμου k-means και 
μειώνει την επιρροή των σημείων των τοπικών ελαχίστων της συνάρτησης σφάλματος στην 
τελική επιλογή. 

8.8 Σύγκριση Μεθόδων Επιλογής Παραμέτρων F-ratio, Km, F-ratio/Km 

Η πρωτότυπη μέθοδος επιλογής παραμέτρων F-ratio/Km αξιολογήθηκε για το πρόβλημα 
του χαρακτηρισμού ρωγμοειδών αστοχιών σε ενισχύσεις πλοίων. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση της μεθόδου F-ratio/Km με άλλες μεθόδους επιλογής 
παραμέτρων (F-ratio και Km). Για την δημιουργία σημάτων ρωγμοειδών αστοχιών σε 
ενισχύσεις πλοίων χρησιμοποιήθηκε η ίδια πειραματική διάταξη και διαδικασία η οποία έχει 
που περιγράφει αναλυτικότατα στην παράγραφο 8.9. Η πρωτότυπη μέθοδος επιλογής 
παραμέτρων αξιολογήθηκε για διαφορετικά επίπεδα θορύβου χρησιμοποιώντας ΤΝΔ τα 
οποία είχαν βέλτιστο αριθμό κρυφών νευρώνων (σχήμα 8.4). Το ποσοστό επιτυχούς 
χαρακτηρισμού για την βέλτιστη διάταξη RBF, για περιβάλλον χωρίς θόρυβο και για 
διαφορετικούς αριθμούς χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας και τις τρεις 
μεθόδους επιλογής παραμέτρων παρουσιάζεται στα σχήμα 8.12. 
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Σχήμα 8.12. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 161-κρυφών 
νευρώνων, για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο. 
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 Η προτεινόμενη μέθοδος ορίζει ένα σθεναρό σύνολο παραμέτρων δίνοντας καλύτερα 
αποτελέσματα χαρακτηρισμού από ότι τα αποτελέσματα των γνωστών μεθόδων F-ratio και 
Km. Η “ποιότητα” των παραμέτρων αυξάνεται, με την μείωση του μεγέθους των 
επιλεγμένων παραμέτρων (σχήμα 8.12). Χρησιμοποιώντας την μέθοδο F-ratio, τα καλύτερα 
ποσοστά χαρακτηρισμού επιτυγχάνονται με είκοσι παραμέτρους ενώ μόνο με τέσσερις για 
τις μεθόδους F-ratio/Km και Km. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι στην 
περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός παραμέτρων η μέθοδος 
Km είναι καλύτερη από την F-ratio. Μερικές ισχυρές ασυνέχειες παρατηρούνται για αριθμό 
παραμέτρων μεγαλύτερο από δώδεκα. Το ποσοστό επιτυχούς χαρακτηρισμού για την 
βέλτιστη διάταξη RBF, για διαφορετικά επίπεδα θορύβου και διαφορετικούς αριθμούς 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χρησιμοποιώντας και τις τρεις μεθόδους επιλογής 
παραμέτρων παρουσιάζονται στα σχήματα 8.13, 8.14, 8.1, 8.16, 8.17. 
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Σχήμα 8.13. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 126-κρυφών 
νευρώνων, για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον θορύβου 20dB. 
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Σχήμα 8.14. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 92-κρυφών νευρώνων, 
για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον θορύβου 10dB. 
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Σχήμα 8.15. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 40-κρυφών νευρώνων, 
για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον θορύβου 0dB. 



Χαρακτηρισμός Ρωγμοειδών Σημάτων σε Ενισχύσεις Πλοίων 

Σελίδα 163 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

 

 

 
 F-ratio / Km
 F-ratio
 Km

Π
οσ
οτ
ό 
χα
ρα
κτ
ηρ
ισ
μο
ύ(

%
)

Αριθμός παραμέτρων

 
Σχήμα 8.16. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 100-κρυφών 
νευρώνων, για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον θορύβου -10dB. 
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Σχήμα 8.17. Σύγκριση των τριών μεθόδων επιλογής παραμέτρων, με την χρήση του ποσοστού 

επιτυχούς χαρακτηρισμού, χρησιμοποιώντας ΠΓΠ και RBF 100-κρυφών 
νευρώνων, για διαφορετικό αριθμό παραμέτρων σε περιβάλλον θορύβου -20dB. 
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 Γενικά, η προτεινόμενη μέθοδος (F-ratio/Km) δεν μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη 
“ποιότητα” παραμέτρων από ότι οι μέθοδοι F-ratio και k-means. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα έδειξαν ότι πολύ καλά ποσοστά χαρακτηρισμού επιτυγχάνονται με την χρήση 
ενός μικρού αριθμού παραμέτρων. Η μέθοδος F-ratio είναι πολύ ευαίσθητη στον θόρυβο 
όταν επιλέγονται λιγότερες από είκοσι παραμέτρους. Στην περίπτωση των -20dB 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο F-ratio, όταν αυξάνεται ο αριθμός των παραμέτρων, 
αυξάνεται και το ποσοστό χαρακτηρισμού. Τα πειράματα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την 
περίπτωση των -20dB το ποσοστό χαρακτηρισμού είναι μεγαλύτερο από ότι για -10dB. 
Όταν επιλέγεται ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων  για επίπεδα θορύβου 10 και 0dB SNR, 
το ποσοστό χαρακτηρισμού της μεθόδου F-ratio υπερβαίνει το ποσοστό των μεθόδων οι 
οποίες βασίζονται στο αλγόριθμο k-means. 
 Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στο μικρό αριθμό του διανύσματος εκπαίδευσης, ο 
οποίος είναι ίσος με τον αριθμό των παραμέτρων, έναντι του αριθμού κέντρων (αριθμός 
επιλεγμένων παραμέτρων) και τη διάσταση του διανύσματος εκπαίδευσης. Αυτοί οι λόγοι 
αυξάνουν την πιθανότητα σύγκλισης του αλγορίθμου k-means σε ένα κακό-τοπικό ελάχιστο. 
Το τέταρτο βήμα της “ψηφοφορίας” μειώνει σημαντικά το φαινόμενο εξάρτησης όμως ο 
αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι αρκετά μεγάλος οπότε κάθε φορά επιλέγονται 
διαφορετικές παραμέτρους. 
 Παρουσία προσθετικού λευκού κανονικού θορύβου δεν υπεισέρχονται μεγάλες αλλαγές 
στα ποσοστά χαρακτηρισμού για την πρωτότυπη μέθοδο επιλογής παραμέτρων. Για 
επίπεδα θορύβου 20 και 10dΒ το RBF είναι υπερβολικά σταθερό και το ποσοστό 
χαρακτηρισμού είναι 94.7% και 98.7% αντίστοιχα. Σε συνθήκες παρουσίας μεγάλου 
επιπέδου θορύβου -20dB, το ποσοστό χαρακτηρισμού φτάνει το 98.7% για οκτώ 
παραμέτρους (F-ratio/Km). Το μεγαλύτερο ποσοστό χαρακτηρισμού για όλα τα επίπεδα 
θορύβου επιτυγχάνεται συνήθως με μικρό αριθμό παραμέτρων (από δύο έως δέκα έξι) π.χ 
για τα επίπεδα θορύβου των 10, 20dB χρησιμοποιούνται αντίστοιχα δέκα έξι και δώδεκα 
χαρακτηριστικά  γνωρίσματα. Σε πολύ θορυβώδεις συνθήκες -10dB SNR, το ποσοστό 
χαρακτηρισμού φτάνει το 93.3% χρησιμοποιώντας δύο παραμέτρους ανά αισθητήρα. 
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Συμπεράσματα 

Συμβολή της Διατριβής 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση σημάτων πηγών ΑΕ, 
προτάθηκαν νέες ολοκληρωμένες μεθοδολογίες βασισμένες σε συμβατικές αλλά και 
προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την εξαγωγή 
χαρακτηριστικών. Προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιέχουν την 
“καλύτερη πληροφορία” έτσι ώστε χρησιμοποιώντας τεχνικές από το πεδίο της 
αναγνώρισης προτύπων να επιτευχθεί υψηλή αξιοπιστία στην ανίχνευση και στον 
χαρακτηρισμό ρωγμοειδών αστοχιών. Επιπλέον, προτάθηκαν και εξετάσθηκαν μια σειρά 
από διαφορετικές λύσεις τόσο για το πρόβλημα εντοπισμού θέσης πηγής ΑΕ όσο και για 
τον προσδιορισμό της βέλτιστης τοποθέτησης και αριθμού αισθητήρων σε σφαιρικές 
κατασκευές. 
 Συνοπτικά, η διατριβή πέτυχε τους εξής στόχους: 
 (1) Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα για την ανίχνευση αστοχιών σε μεταλλικές 
κατασκευές αλλά και για τον αυτόματο προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού και της 
βέλτιστης θέσης αισθητήρων, με στόχο τον εντοπισμό με ακρίβεια θέσεων πηγών ΑΕ. 
 (2) Αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της βέλτιστης τοποθέτησης 
αισθητήρων σε σφαιρικές δεξαμενές με σκοπό τον εντοπισμό θέσης πηγής ΑΕ. Η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές οποιαδήποτε 
γεωμετρικού σχήματος.  
 (3) Προτάθηκαν δύο πρωτότυπες μέθοδοι για τον εντοπισμό θέσης πηγής ΑΕ: α) 
παραμετρική μοντελοποίηση του σήματος χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του σήματος και κατόπιν εύρεση της θέσης με μεθόδους ελαχιστοποίησης του 
τετραγώνου του σφάλματος των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των σημάτων που 
λαμβάνονται στους δέκτες και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του μοντέλου του 
σήματος, β) με δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων το οποίο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας έναν 
ικανοποιητικό αριθμό παραδειγμάτων και στο επίπεδο εξόδου δίνεται μια εκτίμηση των 
συντεταγμένων της θέσης της πηγής. Η συγκεκριμένη μέθοδος εντοπισμού θέσης πηγής ΑΕ 
παρουσιάζει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, αφού κατά την εκπαίδευση του δικτύου δεν 
χρειάζεται πραγματικά σήματα ρωγμοειδών αστοχιών τα οποία απαιτούν μεγάλο κόστος 
δημιουργίας τους. 
 (4) Παρουσιάστηκε μια διαφορετική αναλυτική λύση στο πρόβλημα εντοπισμού θέσης 
πηγής ΑΕ για σφαιρικές κατασκευές κατά την οποία το σύστημα συντεταγμένων βρίσκεται 
τοποθετημένο στο κέντρο της σφαίρας προσφέροντας μικρότερη υπολογιστική 
πολυπλοκότητα. 
 (5) Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εξαγωγή ενενήντα παραμέτρων, εκ’ των 
οποίων οι εξήντα επτά προσδιορίστηκαν μετά από επεξεργασία του σήματος στο πεδίο του 
χρόνου ενώ οι υπόλοιπες είκοσι τρεις με επεξεργασία του σήματος στο πεδίο της 
συχνότητας. Οι σαράντα μια παράμετροι είναι πρωτότυπες και χρησιμοποιούνται για πρώτη 
φορά σε εφαρμογές μεθόδων ΑΕ. 
 (6) Με την χρήση δύο χρονικών παραθύρων και μέσα από τα πειράματα τα οποία 
διεξάχθηκαν, μελετήθηκε η επίδραση του φαινομένου ανακλάσεων στην ακρίβεια της 
ταξινόμησης σημάτων ΑΕ. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο των 
ανακλάσεων επηρεάζει την ταξινόμηση σημάτων ΑΕ, αλλά με κατάλληλη επιλογή 
παραμέτρων η επίδραση αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 
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 (7) Προτάθηκε μια νέα και αξιολογήθηκαν τέσσερις μέθοδοι επιλογής παραμέτρων 
προσφέροντας απλότητα εφαρμογής, γρήγορη σύγκλιση στα σθεναρά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, χαμηλές απαιτήσεις μνήμης, μείωση χρήσης μεγάλων βάσεων δεδομένων κ.α. 
Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί το κριτήριο Fisher. Το κύριο πλεονέκτημα της 
προτεινόμενης διαδικασίας είναι ότι μπορεί να σταματήσει σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν 
διαπιστωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση στο μέγεθος του υποσυνόλου δεν δίνει σημαντικές 
αλλαγές στις διακριτικές του ιδιότητες. Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη μέθοδος επιλογής 
βασίζονται στον αλγόριθμο k-means. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη μέθοδος μειώνει τον 
πλεονασμό των πληροφοριών, αλλά είναι υπολογιστικά αργή επειδή χρησιμοποιεί όλα τα 
αρχικά δεδομένα. Η μείωση της μνήμης και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας 
επιτυγχάνεται με την τρίτη μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί ως προεπεξεργασία δεδομένων 
την ανάλυση σε πρωταρχικές συνιστώσες. Η τέταρτη μέθοδος είναι εξολοκλήρου πρωτότυπη 
συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα του κριτηρίου Fisher με το οποίο μετράτε η διακριτική 
ικανότητα των μεμονωμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, και τον αλγόριθμο k-means 
για να υπολογιστεί η ομοιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων στο διάστημα των 
δεδομένων.  
 (8) Κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης 
αστοχιών τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανιχεύουν ρωγμοειδής αστοχίες σε καιρικές 
συνθήκες βροχής. Η ανίχνευση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικούς τύπους τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων και με τη χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης. Επιπλέον, για 
πρώτη φορά δημιουργήθηκε βάση δεδομένων ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής. 
 (9) Κατασκευάστηκε και αξιολογήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα χαρακτηρισμού 
δημιουργίας ρωγμοειδών γεγονότων στις ενισχύσεις πλοίων υπό προσομοιωμένες συνθήκες 
λειτουργίας του πλοίου. Ο χαρακτηρισμός των ρωγμοειδών γεγονότων έγινε με την χρήση 
ενός μικρού και σθεναρού συνόλου παραμέτρων τα οποία επιλέχθηκαν με την χρήση 
πρωτότυπης μεθόδου επιλογής παραμέτρων (τέταρτη μέθοδος). Η χαμηλή 
υπολογιστικότητα και πολυπλοκότητα του χαρακτηρισμού ρωγμοειδών αστοχιών λόγω του 
σθεναρού συνόλου των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και των ικανοποιητικών ποσοστών 
χαρακτηρισμού σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον δείχνει ότι το προτεινόμενο σύστημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στον έλεγχο της υπερκατασκευής πλοίων. 
 

Μελλοντικές Προοπτικές 

1. Το πρόβλημα ανίχνευσης ρωγμοειδών αστοχιών σε συνθήκες βροχής έχει πολλές 
εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές. Μια πολύ σημαντική εφαρμογή θα ήταν η 
υλοποίηση των προτεινόμενων μεθόδων σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων. 

2. Η περίπτωση στην οποία υπάρχουν πολλαπλά και ταυτόχρονα σήματα γεγονότων 
ρωγμών σε συνθήκες βροχής, παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.  

3. Η καλύτερη θεωρητική μοντελοποίηση σημάτων πηγών ΑΕ, μπορεί να συνεισφέρει 
στην ρεαλιστικότερη πραγματοποίηση πειραμάτων προσομοίωσης πηγών ΑΕ. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, ελάχιστες εργασίες έχουν γίνει οι οποίες να μπορούν να 
περιγράψουν την κυματομορφή που προέρχεται από πηγή ΑΕ. 

4. Μεγάλο ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία βάσης 
δεδομένων με πραγματικά σήματα αστοχιών στις ενισχύσεις πλοίων σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. 
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Παράρτημα Α 

Στο παράρτημα Α καταγράφονται και αναλύονται οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν από 
τα σήματα πηγών ακουστικής εκπομπής. 
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κορυφή μέχρι το επίπεδο  
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του 25% του μέγιστου 
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Συχνότητα ανύψωσης από 
το επίπεδο του 25% της 
μέγιστης συχνότητας μέχρι 

την κορυφή 

 

45 (f_ft_25) 

Συχνότητα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 25% της μέγιστης 

συχνότητας 

 

46 (f_rt_50) 

Συχνότητα ανύψωσης από 
το επίπεδο του 50% της 
μέγιστης συχνότητας μέχρι 

την κορυφή 

 

47 (f_ft_50) 
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Συχνότητα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 75% της μέγιστης 

συχνότητας 
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Συνδυασμοί πρωτογενών παραμέτρων 
Πεδίο Χρόνου 

50 (ea) Αδιάστατη ενέργεια (eng)/max(amp_9) 
51 (rs) Εφαπτομένη ανύψωσης max(amp_9)/(rt) 

52 (rft) Επιφάνεια ανύψωσης/ 
Επιφ. πτώσης (rt)/(ft) 

53 (crc) Yπερβάσεις ανύψωσης/ 
Yπερβάσεις. (cr)/(c) 

54 (crf) Yπερβάσεις ανύψωσης/ 
Yπερ. πτώσης (cr)/(cf) 

55 (crt) Yπερβάσεις ανύψωσης/ 
Χρόνος ανύψωσης (cr)/(rt) 

56 (cft) Yπερβάσεις πτώσης/ 
Χρόνος πτώσης. (cf)/(ft) 

57 (ccp) Yπερβάσεις/κορυφές (c)/(cp) 
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Αδιάστατη ενέργεια κάθε 
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(eng_9_1/2/3/4/5/6/7/8/9)/ 
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67 (rs_25) 

Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 25% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
κορυφή 

(max(amp_9) - amp_25)/(rt_25) 

68 (fs_25) 

Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 25% του 
μέγιστου πλάτους 

(max(amp_9) - amp_25)/(ft_25) 

69 (rv_25) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 25% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
κορυφή 

( ) 22 (rt_25)amp_25)amp_9(max +−  

70 (fv_25) 

Διάστημα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 25% του μέγιστού 

πλάτους 
( ) 22 (ft_25)amp_25)amp_9(max +−  

71 (rs_50) 

Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 50% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
κορυφή 

(max(amp_9) - amp_50)/(rt_50) 

72 (fs_50) 

Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 50% του 
μέγιστου πλάτους 

(max(amp_9) - amp_50)/(ft_50) 

73 (rv_50) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 50% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
κορυφή 

( ) 22 (rt_50)amp_50)amp_9(max +−  

74 (fv_50) 

Διάστημα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 50% του μέγιστου 

πλάτους 
( ) 22 (ft_50)amp_50)amp_9(max +−  

75 (rs_75) 
Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 75% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
(max(amp_9) - amp_75)/(rt_75) 
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κορυφή 

76 (fs_75) 

Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 75% του 
μέγιστου πλάτους 

(max(amp_9) - amp_75)/(ft_75) 

77 (rv_75) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 75% του 

μέγιστου πλάτους μέχρι την 
κορυφή 

( ) 22 (rt_75)amp_75)amp_9max( +−  
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Πεδίο Συχνότητας (Φάσμα Ισχύος) 

79 (f_rs_25) 

Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 25% της 
μέγιστης συχνότητας μέχρι 

την κορυφή 

(f_amp - f_amp_25)/( f_rt_25) 
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Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 25% της 
μέγιστης συχνότητας 

(f_amp - f_amp_25)/(f_ft_25) 

81 (f_rv_25) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 25% της 

μέγιστης συχνότητας μέχρι 
την κορυφή 

22 (f_rt_25)f_amp_25)(f_amp +−  

82 (f_fv_25) 

Διάστημα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 25% της μέγιστης 

συχνότητας 

22 (f_ft_25)f_amp_25)(f_amp +−  

83 (f_rs_50) 

Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 50% της 
μέγιστης συχνότητας μέχρι 

την κορυφή 

(f_amp - f_amp_50)/(rf_50) 

84 (f_fs_50) 

Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 50% της 
μέγιστης συχνότητας 

(f_amp - f_amp_50)/(ff_50) 

85 (f_rv_50) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 50% της 

μέγιστης συχνότητας μέχρι 
την κορυφή 

22 (f_rt_50)f_amp_50)(f_amp +−  

86 (f_fv_50) 

Διάστημα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 50% της μέγιστης 

συχνότητας 

22 (f_ft_50)f_amp_50)(f_amp +−  

87 (f_rs_75) 

Εφαπτομένη ανύψωσης από 
το επίπεδο του 75% της 
μέγιστης συχνότητας μέχρι 

την κορυφή 

(f_amp - f_amp_75)/(rf_75) 

88 (f_fs_75) 

Εφαπτομένη πτώσης από 
την κορυφή μέχρι το 
επίπεδο του 75% της 
μέγιστης συχνότητας 

(f_amp - f_amp_75)/(ff_75) 
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89 (f_rv_75) 

Διάστημα ανύψωσης από το 
επίπεδο του 75% της 

μέγιστης συχνότητας μέχρι 
την κορυφή 

22 (f_rt_75)f_amp_75)(f_amp +−  

90 (f_fv_75) 

Διάστημα πτώσης από την 
κορυφή μέχρι το επίπεδο 
του 75% της μέγιστης 

συχνότητας 

22 (f_ft_75)f_amp_75)(f_amp +−  

Πίνακας Α.1. Χαρακτηριστικές παράμετροι σημάτων πηγών ΑΕ. 
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Παράρτημα Β 

Στο παράρτημα Β φαίνεται ο τρόπος δημιουργίας σημάτων ΑΕ χρησιμοποιώντας μοντέλο 
σήματος. Για την απεικόνιση της κυματομορφής του σήματος ΑΕ απαιτείται να είναι 
γνωστό το χρονικό διάστημα για το οποίο καταγράφεται το σήμα. Είναι γνωστό, μέσα από 
μελέτες και πειράματα, το φάσμα συχνοτήτων που περιέχεται σε σήματα πηγών ΑΕ ([fmin, 
fmax]). Η καταγραφή του σήματος ξεκινά αμέσως με το που συμβαίνει η αστοχία, και είναι 
δυνατόν να εντοπιστεί το χρονικό διάστημα [tmin, tmax] με την βοήθεια των συχνοτήτων  fmin, 
και fmax από την εξίσωση (1.7): 

fb
rt

fb
rt

b
rt

b
rt

bt
rt

ππωω
ω

824444

2222
2

2

=⇒=⇒=⇒=⇒= ,  (Β.1) 

όπου b είναι η σταθερά η οποία δίνεται από την σχέση (2.6) και εξαρτάται από το υλικό του 
αγωγού ή του μέσου που διαδίδεται τα σήμα. 
 Σύμφωνα με την βιβλιογραφία [Ziola_91], οι υψηλές συχνότητες διαδίδονται πιο 
γρήγορα από τις χαμηλές. Επομένως, η συχνότητα fmax αντιστοιχεί στο χρόνο tmin και 
αντίστοιχα η συχνότητα fmin αντιστοιχεί σε tmax. Η συγκεκριμένη αντιστοιχία μπορεί να 
διαπιστωθεί και από την σχέση (Β.1), αφού η συχνότητα f είναι αντιστρόφως ανάλογο του 
χρόνου t. Οπότε:  

min

2

max 8 fb
rt
π

= ,     (Β.2) 

max

2

min 8 fb
rt
π

= .     (Β.3) 

 Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου δημιουργίας του σήματος ΑΕ παρατίθεται το 
παρακάτω παράδειγμα. Θεωρώντας, ότι οι δύο αισθητήρες βρίσκονται τοποθετημένοι σε 
θέσεις x1=0m, x2=1m και ότι η αστοχία συμβαίνει για x=0.75m. Γνωρίζοντας το φάσμα των 
συχνοτήτων [fmin=5⋅104Hz, fmax=4⋅105Hz], και την σταθερά του υλικού b=7.6 (εξίσωση 2.6) 
τα προσομοιωμένα σήματα ΑΕ δίνονται στο σχήμα Β.1. 
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Σχήμα Β.1. Έξοδος των δύο αισθητήρων. 
 Στην περίπτωση χρησιμοποίησης τριών αισθητήρων, τα τρία σήματα πρέπει να 
καταγράφονται για το ίδιο χρονικό διάστημα (από tmin έως tmax). Το tmax αντιστοιχεί στο 
μικρότερο από τα τρία t(i)max (i=1, 2, 3) ενώ το tmin στο μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα τρία 
t(i)min. Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα και για x3=2m τα προσομοιωμένα σήματα 
ΑΕ δίνονται στο σχήμα Β.2. 
 

 
Σχήμα Β.2.  Έξοδος των τριών αισθητήρων. 
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Παράρτημα Γ 

Στο παράρτημα Γ (πίνακες Γ.1 έως και Γ.8) παρατίθενται τα ποσοστά ταξινόμησης για 
διαφορετικά ύψη πτώσης βροχής, για τα δύο χρονικά παράθυρα (1, 32msec), για τους δυο 
διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας προσομοιωμένων σημάτων ΑΕ (ΣΜΜ, ΠΓΠ) και για 
τα δύο είδη ΤΝΔ (MLP, RBF) σαν συνάρτηση του αριθμού των παραθύρων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των παραμέτρων. 
 

ΣΜΜ-MLP (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 
Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 85.1 81.7 78.2 83.8 90.4 74.0 83.7 74.5 
2 88.6 72.0 72.8 79.3 89.6 70.4 82.7 62.1 
3 86.4 83.7 85.3 82.0 86.3 93.1 82.9 81.4 
4 90.6 80.8 90.6 85.8 82.4 85.9 86.6 68.1 
5 86.5 91.1 79.7 72.8 91.9 93.7 88.9 80.3 
6 91.5 89.2 87.4 76.8 88.8 92.0 80.8 85.5 
7 81.1 88.9 77.4 88.7 91.8 90.7 80.3 87.5 
8 88.1 92.6 84.6 87.9 93.7 85.2 85.5 93.9 
9 92.5 94.0 92.5 88.9 82.6 93.7 92.3 80.2 
10 92.2 89.6 89.6 92.8 93.0 88.4 82.3 86.2 

Πίνακας Γ.1. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP, διάρκεια παραθύρου 1msec 
και ΣΜΜ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 

 
ΣΜΜ-MLP (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 79.3 76.5 83.3 88.0 82.6 74.6 87.6 79.0 
2 83.3 81.4 66.7 82.2 60.4 92.0 83.0 80.8 
3 78.6 87.8 91.7 63.5 73.6 90.9 79.1 71.0 
4 81.9 88.7 78.6 81.0 83.8 73.3 83.3 89.7 
5 75.4 74.9 74.8 83.0 79.3 88.7 67.1 71.3 
6 83.4 92.2 90.8 89.9 71.9 71.2 91.4 82.1 
7 82.7 90.3 80.6 87.5 75.1 92.6 91.1 83.2 
8 81.4 76.4 89.6 91.1 73.5 90.7 80.9 82.9 
9 81.7 59.6 84.4 92.2 83.1 83.9 81.2 91.7 
10 79.3 80.5 83.1 79.9 92.0 86.8 92.2 90.6 

Πίνακας Γ.2. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP, διάρκεια παραθύρου 
32msec και ΣΜΜ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 
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ΣΜΜ-RBF (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 93.9 92.5 93.0 91.7 91.8 92.0 92.0 92.1 
2 94.2 93.7 93.9 93.3 93.4 93.3 93.6 93.9 
3 94.6 92.6 93.7 93.4 93.6 93.2 93.3 93.8 
4 94.6 92.8 93.3 93.5 93.7 93.4 93.6 93.8 
5 94.5 93.3 94.0 93.1 93.9 93.4 93.2 94.0 
6 94.7 93.0 93.8 93.5 93.1 94.0 93.3 93.8 
7 94.8 93.0 93.4 93.1 93.7 93.7 94.3 93.8 
8 94.8 92.8 93.6 93.5 93.9 93.7 93.5 94.2 
9 94.7 93.7 94.2 93.4 93.9 93.7 93.7 93.6 
10 95.1 93.8 93.6 94.2 94.2 94.3 93.7 93.0 

Πίνακας Γ.3. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας RBF, διάρκεια παραθύρου 1msec 
και ΣΜΜ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 

 
ΣΜΜ-RBF (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 93.2 92.9 92.2 92.0 92.1 92.1 92.2 92.4 
2 93.2 92.0 92.2 92.0 92.3 92.2 91.9 92.1 
3 93.4 92.3 92.1 92.0 92.3 92.2 92.1 92.3 
4 92.9 91.9 92.1 92.1 92.3 92.2 92.0 92.3 
5 93.2 92.5 92.3 92.2 92.2 92.2 92.1 92.4 
6 93.1 92.5 92.2 92.1 92.3 92.2 92.1 92.4 
7 93.1 92.9 92.5 92.0 92.3 92.0 92.1 92.4 
8 93.1 92.5 92.2 92.0 92.4 92.2 92.1 92.4 
9 93.3 92.7 92.3 92.1 92.3 92.0 92.1 92.3 
10 93.3 92.6 92.3 92.1 92.3 92.1 92.2 92.3 

Πίνακας Γ.4. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας RBF, διάρκεια παραθύρου 32msec 
και ΣΜΜ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 

 
ΠΓΠ-MLP (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 60.9 58.8 56.3 55.2 59.8 55.7 56.1 54.5 
2 69.6 59.2 58.8 61.5 57.1 59.7 58.0 60.2 
3 67.0 64.1 58.3 57.5 58.9 57.4 59.5 61.7 
4 74.5 58.5 63.4 63.6 60.4 59.0 61.3 65.9 
5 77.4 71.1 67.3 63.3 68.3 62.4 63.4 68.6 
6 89.1 75.1 67.6 69.4 66.1 62.1 74.3 70.6 
7 81.4 70.0 74.1 63.8 71.0 71.3 68.1 73.2 
8 73.4 71.4 71.1 72.5 70.7 73.8 74.8 63.0 
9 90.2 75.7 80.3 76.2 71.8 68.2 75.3 74.0 
10 78.4 71.9 79.0 77.0 76.7 71.4 71.6 70.3 

Πίνακας Γ.5. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP, διάρκεια παραθύρου 1msec 
και ΠΓΠ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 
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ΠΓΠ-MLP (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 55.7 54.9 54.9 56.3 60.2 55.9 59.0 58.0 
2 84.6 92.6 88.8 76.7 77.6 69.6 83.2 77.3 
3 91.1 81.6 85.1 71.8 84.8 83.0 92.4 63.5 
4 71.6 81.2 70.7 92.1 78.7 79.7 85.7 71.3 
5 68.4 76.9 71.3 81.6 90.4 84.5 89.4 68.2 
6 78.1 76.9 81.8 87.9 83.4 78.4 91.7 92.4 
7 75.6 87.3 77.1 86.7 77.9 86.7 71.1 94.3 
8 78.5 92.7 71.6 86.6 88.4 75.2 85.2 88.5 
9 94.8 85.3 85.1 67.3 83.5 85.1 79.5 70.5 
10 78.7 94.2 79.4 94.4 80.1 87.6 92.5 90.3 

Πίνακας Γ.6. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας MLP, διάρκεια παραθύρου 
32msec και ΠΓΠ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 

 
ΠΓΠ-RBF (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 70.3 62.2 62.4 56.7 60.0 58.3 58.4 56.0 
2 76.0 64.7 64.6 57.8 61.8 59.7 62.2 60.0 
3 80.6 65.1 65.4 58.5 62.1 63.4 64.2 62.8 
4 83.2 66.1 65.2 60.5 64.0 63.5 65.8 62.4 
5 84.1 68.7 65.5 62.7 64.9 61.8 64.4 66.1 
6 81.8 66.7 69.0 62.7 63.8 64.6 65.3 63.7 
7 81.4 68.2 67.1 63.5 62.4 62.7 63.6 63.2 
8 82.4 72.2 69.4 63.8 65.8 61.1 65.2 65.0 
9 81.6 72.5 69.7 65.6 66.5 64.7 65.8 69.0 
10 80.7 71.5 69.7 65.6 67.5 64.1 67.0 67.3 

Πίνακας Γ.7. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας RBF, διάρκεια παραθύρου 1msec 
και ΠΓΠ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 

 
ΠΓΠ-RBF (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

Ύψος (cm) / 
Αριθ. παραθύρων 

120 140 160 180 200 220 240 260 

1 56.5 55.1 57.0 62.8 59.6 61.5 60.4 60.5 
2 91.8 93.9 94.1 94.7 93.2 91.8 92.4 92.5 
3 89.9 94.0 93.2 94.8 91.8 94.3 92.0 94.1 
4 91.4 93.6 92.0 92.7 94.2 92.4 91.4 91.9 
5 89.2 93.9 94.4 95.4 93.2 94.9 94.3 91.9 
6 89.4 94.6 94.8 94.6 93.7 95.4 93.6 93.8 
7 91.1 93.7 93.7 95.2 94.4 95.5 94.7 92.3 
8 92.5 94.4 94.2 95.4 95.1 94.6 94.2 90.1 
9 92.8 92.9 94.3 95.1 92.2 95.4 95.0 91.9 
10 91.4 92.2 94.7 95.2 91.0 93.7 93.9 90.8 

Πίνακας Γ.8. Ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης χρησιμοποιώντας RBF, διάρκεια παραθύρου 32msec 
και ΠΓΠ ως προσομοιωμένη πηγή σπασίματος. 
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Παράρτημα Δ 

Στους πίνακες Δ.1 έως και Δ.4 παρατίθενται οι εξήντα ιεραρχημένες παράμετροι, σύμφωνα 
με την τιμή του F-ratio, για τα δυο χρονικά παράθυρα (1msec, 32msec), για τις δύο 
προσομοιωμένες πηγές δημιουργίας ρωγμής (ΣΜΜ, ΠΓΠ), για όλα τα ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής (από 120 έως 260cm.) καθώς και για το (Σ) ποσοστό ταξινόμησης. Τα 
αποτελέσματα για το ίδιο πείραμα (Σ) όταν στα σήματα προστεθεί λευκός κανονικός 
θόρυβος δείχνονται στο πίνακες Δ.5 και Δ.8 Σε κάθε ύψος υπάρχουν δύο στήλες, η πρώτη 
στήλη αντιπροσωπεύει τις παραμέτρους των οποίων η πλήρης περιγραφή βρίσκεται στον 
παράρτημα Α ενώ η δεύτερη στήλη δείχνει τις αριθμητικές τιμές της εφαρμογής του 
κριτηρίου F-ratio. 
 

Ύψος (cm) 120 140 160 180 200 220 240 260 [Σ]
Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio)

ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec)
1 2 4.18 2 3.17 2 3.01 2 2.84 2 2.94 2 2.88 2 2.85 2 2.76 2 3.08
2 3 3.34 3 2.76 3 2.65 3 2.54 3 2.60 3 2.57 3 2.54 3 2.47 3 2.68
3 7 3.33 7 2.75 7 2.64 7 2.53 7 2.60 7 2.56 7 2.54 7 2.47 7 2.68
4 50 3.25 50 2.67 50 2.56 50 2.45 50 2.53 50 2.48 50 2.46 50 2.39 50 2.60
5 39 3.24 39 2.59 39 2.48 39 2.37 39 2.45 39 2.41 39 2.39 39 2.29 39 2.53
6 27 2.30 27 2.07 27 2.04 27 2.00 28 1.98 28 1.99 28 2.01 28 2.01 27 1.99
7 64 2.17 28 1.99 28 1.88 28 1.91 27 1.97 27 1.88 29 1.87 19 1.93 28 1.97
8 18 2.05 29 1.91 29 1.87 64 1.79 19 1.87 19 1.84 27 1.86 29 1.84 29 1.85
9 28 2.00 64 1.87 64 1.80 29 1.77 29 1.86 29 1.81 19 1.86 27 1.83 19 1.79
10 65 1.94 19 1.85 20 1.73 65 1.73 65 1.77 65 1.79 65 1.78 65 1.77 64 1.79
11 29 1.88 20 1.82 65 1.71 19 1.66 64 1.74 64 1.68 20 1.69 20 1.62 65 1.78
12 19 1.74 65 1.78 18 1.70 18 1.58 20 1.64 20 1.61 64 1.66 64 1.61 20 1.66
13 66 1.72 18 1.72 66 1.63 25 1.57 66 1.64 66 1.58 66 1.62 66 1.60 66 1.62
14 25 1.71 66 1.66 19 1.60 66 1.55 18 1.61 25 1.53 25 1.50 25 1.48 18 1.59
15 43 1.69 25 1.54 25 1.48 20 1.51 25 1.49 62 1.43 62 1.41 62 1.40 25 1.54
16 86 1.69 62 1.47 86 1.43 62 1.47 62 1.41 18 1.31 18 1.35 18 1.36 62 1.46
17 62 1.68 86 1.44 62 1.42 43 1.19 86 1.24 86 1.30 43 1.24 43 1.22 86 1.30
18 20 1.67 43 1.23 43 1.19 86 1.10 43 1.24 43 1.25 86 1.19 86 1.04 43 1.28
19 23 1.25 30 1.22 30 1.04 30 1.09 30 1.00 30 1.00 30 1.03 30 0.99 30 1.07
20 30 1.22 23 0.99 23 0.98 90 0.99 23 0.93 16 0.90 23 0.89 82 0.99 23 0.96
21 16 1.12 16 0.98 26 0.93 16 0.96 90 0.91 26 0.90 16 0.88 26 0.88 16 0.93
22 26 1.06 90 0.95 63 0.89 23 0.92 26 0.89 63 0.87 26 0.85 16 0.87 26 0.92
23 63 1.04 26 0.95 16 0.84 26 0.89 82 0.87 23 0.87 82 0.84 23 0.85 63 0.88
24 81 1.01 63 0.89 82 0.81 63 0.85 63 0.86 90 0.84 63 0.83 63 0.84 90 0.83
25 5 0.93 1 0.85 1 0.81 1 0.75 16 0.85 81 0.79 81 0.78 1 0.79 82 0.79
26 85 0.91 81 0.79 90 0.79 81 0.75 60 0.82 82 0.72 90 0.77 81 0.77 81 0.79
27 17 0.91 85 0.76 81 0.69 85 0.67 81 0.73 85 0.70 85 0.73 60 0.70 1 0.74
28 14 0.90 82 0.74 85 0.68 82 0.66 1 0.71 1 0.64 89 0.61 85 0.61 85 0.72
28 90 0.87 17 0.67 89 0.65 24 0.56 85 0.70 89 0.61 1 0.60 24 0.58 89 0.61
30 1 0.75 89 0.64 17 0.59 61 0.53 89 0.65 24 0.59 24 0.60 90 0.53 24 0.59
31 89 0.72 5 0.57 5 0.59 89 0.51 24 0.59 17 0.49 61 0.57 61 0.50 17 0.58
32 82 0.71 24 0.57 24 0.57 17 0.50 61 0.56 5 0.39 17 0.47 57 0.49 5 0.53
33 55 0.67 61 0.56 61 0.54 5 0.46 5 0.51 14 0.36 57 0.39 17 0.48 14 0.46
34 24 0.65 14 0.51 14 0.46 14 0.44 17 0.50 57 0.32 5 0.38 89 0.45 57 0.32
35 8 0.50 22 0.32 57 0.30 12 0.36 14 0.41 15 0.27 14 0.36 10 0.41 15 0.28
36 22 0.50 57 0.31 21 0.29 21 0.35 57 0.27 8 0.22 15 0.27 5 0.39 8 0.28
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37 15 0.40 8 0.30 12 0.27 57 0.26 15 0.25 12 0.21 8 0.25 8 0.29 22 0.26
38 13 0.37 15 0.26 22 0.26 15 0.24 12 0.25 22 0.20 12 0.23 14 0.28 12 0.24
39 32 0.30 21 0.26 15 0.25 22 0.22 21 0.24 21 0.19 10 0.21 12 0.27 21 0.23
40 57 0.26 9 0.25 8 0.25 8 0.19 8 0.20 9 0.17 21 0.19 15 0.26 9 0.19
41 76 0.22 12 0.23 9 0.21 76 0.17 22 0.20 76 0.16 22 0.17 21 0.25 55 0.18
42 38 0.19 55 0.22 76 0.16 9 0.16 9 0.19 10 0.15 9 0.17 9 0.18 76 0.17
43 78 0.19 32 0.19 55 0.15 32 0.14 76 0.17 32 0.14 56 0.16 56 0.17 32 0.17
44 9 0.17 76 0.18 32 0.15 10 0.11 32 0.14 56 0.11 32 0.14 22 0.16 10 0.14
45 37 0.13 53 0.15 53 0.14 31 0.11 31 0.14 53 0.10 76 0.13 76 0.16 56 0.12
46 77 0.13 56 0.11 47 0.10 49 0.11 53 0.12 31 0.10 53 0.11 32 0.14 53 0.11
47 56 0.12 37 0.11 31 0.10 53 0.10 10 0.11 55 0.10 31 0.11 31 0.14 31 0.10
48 36 0.09 77 0.11 6 0.09 56 0.09 56 0.10 6 0.09 6 0.09 53 0.10 6 0.08
49 74 0.09 31 0.11 56 0.09 83 0.09 6 0.10 49 0.08 83 0.08 55 0.10 38 0.08
50 83 0.08 47 0.11 11 0.08 55 0.08 49 0.09 83 0.07 11 0.07 6 0.09 78 0.08
51 21 0.08 11 0.10 49 0.08 6 0.08 11 0.08 47 0.07 38 0.07 83 0.07 13 0.08
52 47 0.08 49 0.10 10 0.07 47 0.07 55 0.08 11 0.06 78 0.07 38 0.06 49 0.07
53 79 0.07 6 0.09 38 0.07 79 0.06 47 0.08 79 0.06 79 0.07 78 0.06 83 0.07
54 12 0.07 13 0.09 78 0.07 11 0.05 83 0.08 37 0.05 49 0.06 11 0.05 47 0.07
55 53 0.07 38 0.08 79 0.07 38 0.05 38 0.07 77 0.05 55 0.06 88 0.05 11 0.07
56 49 0.06 78 0.08 83 0.06 78 0.05 78 0.07 38 0.05 37 0.05 4 0.04 37 0.06
57 11 0.06 79 0.07 13 0.06 51 0.04 79 0.07 78 0.05 77 0.05 79 0.04 77 0.06
58 48 0.06 83 0.06 42 0.06 42 0.04 37 0.06 70 0.05 47 0.05 70 0.03 79 0.06
59 10 0.06 42 0.05 37 0.06 67 0.04 77 0.06 34 0.05 70 0.05 34 0.03 88 0.04
60 35 0.05 48 0.05 77 0.06 13 0.04 33 0.04 88 0.04 34 0.05 84 0.03 48 0.04
Πίνακας Δ.1. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 

παραθύρου 1msec με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής. 

 
Ύψος (cm) 120 140 160 180 200 220 240 260 [Σ]

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio)
ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec)

1 14 4.79 14 4.15 14 4.04 14 3.70 14 3.85 14 3.70 14 3.69 14 3.84 14 3.97
2 15 4.18 15 3.69 15 3.55 15 3.35 15 3.35 15 3.32 15 3.31 15 3.42 15 3.52
3 13 3.79 13 3.30 13 3.16 13 2.98 13 2.85 13 2.82 13 2.83 13 3.02 13 3.09
4 16 3.36 16 2.98 16 2.86 2 2.71 16 2.75 2 2.70 16 2.72 16 2.73 16 2.84
5 2 3.26 2 2.89 2 2.81 16 2.69 2 2.74 16 2.65 2 2.68 2 2.72 2 2.81
6 21 3.01 21 2.72 21 2.66 21 2.61 21 2.65 21 2.61 21 2.59 21 2.59 21 2.68
7 58 2.94 58 2.66 58 2.60 58 2.55 58 2.59 58 2.54 58 2.52 58 2.51 58 2.61
8 17 2.50 17 2.22 22 2.14 22 2.09 22 2.10 22 2.09 22 2.09 22 2.09 22 2.14
9 18 2.40 22 2.17 17 2.13 17 1.98 17 1.99 17 1.98 3 1.92 17 2.06 17 2.09
10 22 2.31 18 2.12 18 2.03 3 1.93 3 1.95 3 1.93 7 1.92 18 1.96 18 1.99
11 20 2.25 39 2.03 39 1.98 7 1.93 7 1.94 7 1.93 39 1.92 3 1.93 3 1.98
12 19 2.22 3 2.01 3 1.98 39 1.92 59 1.92 59 1.91 59 1.90 7 1.93 7 1.97
13 39 2.18 7 2.01 7 1.97 50 1.90 39 1.92 39 1.90 50 1.89 59 1.90 39 1.97
14 3 2.16 50 1.98 50 1.94 59 1.90 50 1.91 50 1.90 17 1.86 50 1.89 59 1.94
15 7 2.15 59 1.97 59 1.94 18 1.88 18 1.90 18 1.87 43 1.79 39 1.88 50 1.94
16 50 2.12 20 1.95 19 1.87 43 1.78 43 1.78 43 1.79 18 1.78 19 1.77 19 1.81
17 59 2.10 19 1.94 20 1.86 19 1.73 20 1.73 23 1.68 63 1.69 43 1.76 20 1.80
18 63 2.03 63 1.81 63 1.77 20 1.71 19 1.72 63 1.68 23 1.68 63 1.72 43 1.79
19 64 1.93 43 1.80 43 1.73 23 1.68 63 1.71 19 1.68 20 1.61 23 1.68 63 1.76
20 43 1.90 23 1.74 23 1.71 63 1.67 23 1.69 64 1.61 19 1.57 20 1.67 23 1.71
21 65 1.86 64 1.72 64 1.68 64 1.58 64 1.62 20 1.59 64 1.56 64 1.65 64 1.67
22 23 1.84 65 1.69 65 1.64 65 1.55 65 1.59 65 1.56 65 1.52 65 1.65 65 1.63
23 60 1.67 60 1.56 60 1.52 60 1.49 60 1.50 60 1.50 60 1.48 60 1.49 60 1.53
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24 66 1.63 66 1.49 66 1.47 66 1.39 66 1.42 66 1.38 66 1.38 66 1.48 66 1.45
25 62 1.53 24 1.42 24 1.40 24 1.36 24 1.37 24 1.36 24 1.36 24 1.37 24 1.39
26 24 1.49 62 1.38 62 1.35 62 1.28 62 1.30 62 1.31 62 1.30 62 1.31 62 1.35
27 61 1.45 61 1.34 61 1.31 61 1.25 61 1.28 61 1.26 61 1.27 61 1.26 61 1.30
28 25 1.35 30 1.30 25 1.26 25 1.22 25 1.24 25 1.23 25 1.23 25 1.24 25 1.26
28 30 1.32 25 1.28 26 1.19 30 1.19 26 1.16 26 1.16 30 1.18 30 1.19 30 1.20
30 26 1.28 26 1.21 30 1.15 26 1.15 30 1.15 30 1.10 26 1.14 26 1.17 26 1.18
31 27 1.15 27 1.09 27 1.07 27 1.04 27 1.05 27 1.04 27 0.99 27 1.06 27 1.06
32 28 1.08 28 1.02 28 1.00 28 0.97 28 0.97 28 0.96 28 0.91 28 0.99 28 0.99
33 29 1.01 29 0.95 29 0.94 29 0.91 29 0.91 29 0.87 29 0.85 29 0.90 29 0.92
34 55 0.75 1 0.82 1 0.77 1 0.75 1 0.71 1 0.63 1 0.59 1 0.83 1 0.73
35 8 0.75 8 0.81 8 0.73 8 0.68 8 0.60 8 0.58 8 0.55 8 0.63 8 0.67
36 1 0.74 56 0.78 56 0.70 56 0.64 56 0.57 57 0.56 57 0.53 56 0.59 56 0.63
37 56 0.71 57 0.67 57 0.63 57 0.61 57 0.56 56 0.55 56 0.51 57 0.57 57 0.59
38 57 0.55 12 0.34 5 0.45 31 0.30 5 0.33 12 0.32 12 0.35 12 0.35 12 0.33
39 10 0.47 9 0.33 12 0.35 12 0.29 31 0.33 32 0.28 75 0.25 31 0.28 32 0.29
40 32 0.39 32 0.32 82 0.32 32 0.29 32 0.32 82 0.25 31 0.19 75 0.24 31 0.28
41 12 0.38 31 0.32 32 0.30 9 0.28 9 0.30 75 0.24 32 0.18 9 0.21 9 0.27
42 75 0.35 82 0.32 9 0.30 75 0.26 82 0.29 9 0.23 82 0.17 32 0.20 75 0.26
43 9 0.35 5 0.29 31 0.29 82 0.26 12 0.29 31 0.21 5 0.17 53 0.17 82 0.25
44 31 0.32 75 0.28 6 0.24 6 0.23 75 0.28 5 0.18 86 0.15 6 0.17 5 0.24
45 82 0.31 10 0.27 52 0.23 53 0.22 6 0.25 53 0.17 76 0.13 11 0.14 6 0.21
46 11 0.26 6 0.26 11 0.22 52 0.21 53 0.25 6 0.17 9 0.13 76 0.14 55 0.20
47 53 0.24 52 0.24 53 0.22 11 0.21 52 0.24 86 0.17 38 0.10 55 0.13 53 0.20
48 6 0.23 11 0.24 86 0.21 54 0.20 11 0.23 11 0.15 78 0.10 37 0.13 11 0.19
49 52 0.22 53 0.24 75 0.20 86 0.19 54 0.23 76 0.15 53 0.10 77 0.13 86 0.18
50 54 0.22 86 0.22 54 0.20 5 0.16 86 0.18 37 0.14 6 0.10 5 0.12 76 0.16
51 38 0.20 54 0.22 76 0.17 37 0.14 76 0.16 77 0.14 41 0.09 51 0.10 52 0.14
52 78 0.20 55 0.21 55 0.15 77 0.14 37 0.15 55 0.11 71 0.09 86 0.10 37 0.14
53 76 0.20 76 0.17 37 0.14 76 0.14 77 0.15 71 0.10 11 0.08 38 0.09 77 0.14
54 86 0.20 35 0.16 77 0.14 35 0.13 35 0.15 38 0.09 40 0.08 78 0.09 54 0.14
55 5 0.19 73 0.16 10 0.14 73 0.13 73 0.15 78 0.09 55 0.07 82 0.09 38 0.12
56 37 0.18 37 0.16 35 0.13 4 0.12 33 0.12 35 0.08 51 0.07 71 0.09 78 0.12
57 77 0.18 77 0.16 73 0.13 38 0.12 69 0.12 73 0.08 37 0.06 35 0.07 10 0.12
58 35 0.17 38 0.13 38 0.12 78 0.12 71 0.12 41 0.08 77 0.06 73 0.07 35 0.12
59 73 0.17 78 0.13 78 0.12 55 0.10 38 0.12 45 0.08 67 0.06 67 0.07 73 0.12
60 33 0.13 34 0.12 45 0.12 33 0.10 78 0.12 67 0.08 47 0.05 4 0.06 71 0.10

Πίνακας Δ.2. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 32msec με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής. 

 
Ύψος (cm) 120 140 160 180 200 220 240 260 [Σ]

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio)
ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec)

1 8 2.88 8 2.62 8 2.58 8 2.46 8 2.53 8 2.64 8 2.77 8 2.78 8 2.66
2 55 2.43 57 2.01 57 2.01 57 1.94 57 1.97 57 2.03 57 2.11 57 2.21 57 2.03
3 57 1.92 55 1.68 55 1.53 56 1.47 56 1.51 56 1.58 40 1.69 56 1.66 55 1.59
4 56 1.47 56 1.53 56 1.47 40 1.38 40 1.48 40 1.53 56 1.67 10 1.62 56 1.54
5 43 0.86 40 0.99 40 1.10 55 1.36 55 1.37 55 1.47 55 1.39 55 1.50 40 1.30
6 40 0.80 44 0.86 44 0.93 10 1.03 10 1.06 10 1.16 10 1.29 40 1.45 10 1.01
7 2 0.69 10 0.73 10 0.93 41 0.92 44 1.01 41 0.99 41 1.08 41 0.98 44 0.88
8 44 0.68 41 0.67 41 0.76 44 0.87 41 0.96 44 0.93 44 0.98 44 0.80 41 0.87
9 41 0.59 43 0.48 43 0.44 43 0.44 43 0.48 43 0.49 43 0.48 43 0.47 43 0.52
10 5 0.56 1 0.45 1 0.38 46 0.40 46 0.39 46 0.39 46 0.41 46 0.38 46 0.36
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11 3 0.54 9 0.36 46 0.36 1 0.31 9 0.30 9 0.28 9 0.28 9 0.29 9 0.30
12 50 0.54 46 0.30 9 0.32 9 0.27 82 0.28 82 0.26 82 0.26 82 0.28 1 0.29
13 7 0.54 82 0.28 82 0.28 82 0.26 1 0.22 48 0.20 48 0.22 48 0.28 82 0.27
14 13 0.52 2 0.27 2 0.20 48 0.20 48 0.21 83 0.17 83 0.18 1 0.22 2 0.24
15 39 0.50 7 0.24 3 0.19 83 0.20 2 0.17 79 0.17 79 0.17 83 0.16 3 0.21
16 22 0.47 3 0.24 7 0.19 79 0.16 83 0.17 2 0.16 2 0.15 79 0.13 7 0.21
17 14 0.46 50 0.23 5 0.18 7 0.15 79 0.17 7 0.16 3 0.15 7 0.12 50 0.21
18 1 0.43 5 0.22 50 0.18 2 0.15 7 0.17 1 0.16 7 0.15 3 0.12 39 0.20
19 23 0.32 22 0.22 48 0.18 3 0.15 3 0.17 3 0.16 50 0.14 2 0.12 48 0.19
20 82 0.29 39 0.22 79 0.18 50 0.14 50 0.17 50 0.15 39 0.14 50 0.12 5 0.18
21 64 0.28 79 0.18 39 0.17 39 0.13 39 0.16 39 0.15 1 0.13 45 0.11 79 0.17
22 46 0.28 14 0.17 22 0.15 14 0.12 5 0.13 86 0.12 29 0.12 39 0.11 83 0.17
23 9 0.28 48 0.16 83 0.15 45 0.11 60 0.13 5 0.11 86 0.10 29 0.11 22 0.16
24 18 0.25 13 0.15 14 0.14 5 0.11 29 0.12 29 0.10 5 0.10 86 0.08 14 0.15
25 10 0.24 23 0.15 23 0.14 22 0.11 45 0.12 45 0.10 45 0.10 66 0.07 23 0.13
26 17 0.21 83 0.14 86 0.12 23 0.11 86 0.11 22 0.09 23 0.09 88 0.07 13 0.13
27 27 0.20 29 0.14 29 0.12 86 0.10 23 0.11 23 0.08 66 0.09 23 0.07 86 0.12
28 86 0.20 86 0.14 45 0.12 64 0.10 14 0.11 14 0.08 14 0.08 26 0.07 29 0.12
28 79 0.18 64 0.13 13 0.11 27 0.09 66 0.09 63 0.08 84 0.08 63 0.07 64 0.11
30 83 0.18 27 0.12 64 0.10 29 0.09 22 0.09 66 0.08 88 0.07 60 0.07 45 0.11
31 63 0.18 45 0.11 27 0.10 90 0.08 64 0.08 26 0.08 20 0.07 5 0.06 27 0.09
32 26 0.16 20 0.11 66 0.09 26 0.07 27 0.08 64 0.07 63 0.07 84 0.06 66 0.09
33 66 0.14 66 0.11 26 0.09 63 0.07 63 0.08 84 0.07 22 0.07 42 0.06 63 0.09
34 29 0.14 26 0.10 63 0.09 13 0.07 26 0.07 88 0.06 61 0.06 20 0.05 26 0.09
35 20 0.14 63 0.10 20 0.08 66 0.06 90 0.07 90 0.06 64 0.06 22 0.05 20 0.08
36 62 0.12 17 0.09 17 0.07 21 0.06 20 0.07 20 0.06 26 0.06 27 0.05 17 0.07
37 48 0.11 18 0.09 18 0.06 84 0.06 84 0.06 27 0.06 27 0.06 64 0.05 18 0.07
38 32 0.11 90 0.08 88 0.06 88 0.05 61 0.06 24 0.05 24 0.05 24 0.04 90 0.06
39 85 0.10 61 0.07 90 0.06 20 0.05 88 0.06 13 0.04 90 0.05 53 0.04 84 0.06
40 16 0.10 53 0.06 53 0.05 61 0.05 13 0.05 33 0.04 42 0.05 76 0.04 88 0.06
41 25 0.09 84 0.05 61 0.05 76 0.04 69 0.05 69 0.04 69 0.05 14 0.03 24 0.05
42 45 0.09 88 0.05 84 0.05 18 0.04 33 0.05 17 0.04 33 0.05 61 0.03 76 0.04
43 24 0.09 32 0.05 24 0.04 25 0.04 24 0.05 53 0.04 80 0.04 80 0.03 32 0.04
44 90 0.09 76 0.05 76 0.04 24 0.04 53 0.05 76 0.04 53 0.04 13 0.03 62 0.04
45 84 0.09 62 0.05 21 0.03 17 0.04 76 0.04 25 0.03 13 0.04 32 0.03 53 0.04
46 15 0.08 24 0.04 32 0.03 62 0.03 17 0.04 62 0.03 17 0.03 17 0.03 25 0.04
47 88 0.07 16 0.04 69 0.03 53 0.03 18 0.04 32 0.03 32 0.03 49 0.03 69 0.04
48 76 0.07 69 0.04 33 0.03 32 0.03 32 0.03 80 0.03 25 0.03 25 0.02 33 0.04
49 65 0.07 33 0.04 62 0.03 16 0.03 35 0.03 42 0.02 85 0.03 31 0.02 85 0.03
50 19 0.06 25 0.04 25 0.03 80 0.02 73 0.03 85 0.02 62 0.02 62 0.02 16 0.03
51 69 0.06 85 0.04 16 0.02 12 0.02 25 0.03 35 0.02 76 0.02 69 0.02 80 0.03
52 33 0.06 73 0.03 73 0.02 85 0.02 62 0.02 73 0.02 16 0.02 33 0.02 73 0.02
53 30 0.05 35 0.03 35 0.02 69 0.02 80 0.02 16 0.02 18 0.02 90 0.02 35 0.02
54 81 0.05 37 0.03 80 0.02 33 0.02 31 0.02 18 0.02 73 0.01 16 0.02 21 0.02
55 73 0.05 77 0.03 85 0.02 31 0.01 85 0.02 28 0.02 35 0.01 28 0.01 15 0.02
56 35 0.05 21 0.02 6 0.01 73 0.01 6 0.02 15 0.01 28 0.01 21 0.01 42 0.02
57 89 0.05 30 0.02 15 0.01 35 0.01 16 0.02 6 0.01 6 0.01 6 0.01 28 0.02
58 37 0.04 80 0.02 31 0.01 6 0.01 28 0.01 31 0.01 15 0.01 85 0.01 19 0.01
59 77 0.04 19 0.02 37 0.01 28 0.01 21 0.01 19 0.01 31 0.01 36 0.01 37 0.01
60 80 0.04 28 0.02 77 0.01 30 0.01 37 0.01 65 0.01 37 0.01 74 0.01 77 0.01

Πίνακας Δ.3. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 1msec με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής. 
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Ύψος (cm) 120 140 160 180 200 220 240 260 [Σ]
Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio)

ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec)
1 57 2.51 57 3.04 40 3.28 40 4.94 40 5.05 40 5.17 40 5.46 40 4.13 40 4.07
2 55 2.44 40 2.98 57 3.10 41 3.93 41 3.87 41 4.02 41 4.22 41 3.29 41 3.11
3 8 2.10 8 2.43 8 2.43 57 3.15 57 3.13 57 3.21 57 3.15 57 2.87 57 3.02
4 56 2.01 56 2.35 41 2.40 8 2.44 8 2.42 8 2.47 8 2.42 8 2.36 8 2.38
5 40 1.53 41 2.14 56 2.34 56 2.36 56 2.34 56 2.38 56 2.33 56 2.25 56 2.30
6 41 1.02 55 1.62 55 1.50 55 1.37 55 1.36 55 1.48 55 1.37 55 1.53 55 1.58
7 1 0.46 44 0.47 44 0.53 44 0.52 10 0.58 10 0.71 10 0.79 10 0.67 44 0.49
8 43 0.36 1 0.45 81 0.46 81 0.45 44 0.57 44 0.55 44 0.52 44 0.36 81 0.42
9 44 0.36 81 0.41 1 0.38 66 0.36 81 0.50 81 0.48 81 0.45 81 0.30 10 0.41
10 81 0.30 43 0.28 66 0.27 10 0.34 66 0.34 66 0.34 48 0.29 66 0.27 1 0.30
11 21 0.29 48 0.24 48 0.23 1 0.32 48 0.27 48 0.28 43 0.26 43 0.24 66 0.27
12 58 0.28 66 0.23 43 0.23 43 0.26 46 0.26 46 0.28 66 0.26 1 0.23 43 0.27
13 39 0.23 46 0.20 46 0.21 48 0.25 43 0.26 43 0.26 89 0.25 42 0.22 48 0.24
14 2 0.22 89 0.20 89 0.20 89 0.22 89 0.24 89 0.25 46 0.24 48 0.20 46 0.21
15 13 0.22 9 0.17 85 0.17 46 0.20 1 0.22 85 0.22 42 0.22 89 0.17 89 0.21
16 9 0.19 85 0.16 10 0.16 65 0.16 85 0.21 1 0.16 85 0.19 46 0.16 85 0.17
17 48 0.19 21 0.16 9 0.14 85 0.16 19 0.15 65 0.15 49 0.14 47 0.16 21 0.14
18 3 0.19 58 0.15 21 0.13 19 0.14 65 0.14 19 0.15 1 0.13 49 0.12 58 0.14
19 7 0.18 75 0.13 58 0.13 9 0.13 9 0.14 42 0.14 65 0.13 86 0.12 9 0.12
20 22 0.18 39 0.12 65 0.11 64 0.12 75 0.13 49 0.12 47 0.13 85 0.12 75 0.12
21 75 0.18 22 0.10 39 0.10 20 0.12 21 0.13 21 0.12 90 0.12 19 0.12 42 0.12
22 59 0.18 34 0.09 22 0.08 75 0.12 58 0.12 47 0.12 19 0.11 90 0.11 65 0.11
23 50 0.17 70 0.09 19 0.08 21 0.12 20 0.12 58 0.11 75 0.11 65 0.11 47 0.10
24 89 0.16 3 0.09 75 0.08 58 0.11 47 0.11 20 0.11 20 0.11 21 0.10 19 0.10
25 46 0.15 7 0.09 47 0.07 49 0.10 64 0.10 64 0.10 21 0.11 75 0.10 39 0.09
26 60 0.15 59 0.09 3 0.07 42 0.09 42 0.10 90 0.10 64 0.10 58 0.10 49 0.09
27 23 0.13 50 0.08 7 0.07 47 0.09 49 0.09 75 0.10 58 0.10 45 0.09 22 0.08
28 14 0.13 2 0.08 64 0.07 90 0.08 90 0.08 9 0.09 86 0.09 64 0.09 90 0.08
28 85 0.11 65 0.08 59 0.07 29 0.07 87 0.08 87 0.08 87 0.08 9 0.08 64 0.08
30 34 0.10 13 0.07 50 0.06 18 0.07 86 0.08 86 0.08 45 0.07 87 0.08 20 0.08
31 70 0.10 23 0.07 20 0.06 39 0.07 29 0.07 18 0.07 39 0.06 20 0.07 59 0.08
32 15 0.09 49 0.07 34 0.06 87 0.06 18 0.07 22 0.06 18 0.06 82 0.06 3 0.08
33 66 0.09 47 0.06 70 0.06 22 0.06 39 0.07 39 0.06 22 0.06 22 0.06 7 0.08
34 24 0.09 42 0.06 49 0.06 86 0.06 22 0.06 59 0.06 59 0.05 59 0.05 86 0.07
35 36 0.09 60 0.06 2 0.06 17 0.05 59 0.06 29 0.05 17 0.05 3 0.05 50 0.07
36 74 0.09 90 0.06 87 0.05 3 0.05 3 0.06 17 0.05 7 0.05 7 0.05 87 0.07
37 30 0.08 87 0.05 23 0.05 59 0.05 7 0.06 7 0.05 3 0.05 39 0.05 2 0.07
38 16 0.07 53 0.05 90 0.05 7 0.05 53 0.06 3 0.05 29 0.05 18 0.05 13 0.05
39 61 0.07 64 0.05 86 0.05 50 0.05 17 0.05 50 0.05 50 0.04 50 0.04 23 0.05
40 47 0.07 19 0.05 13 0.05 34 0.04 50 0.05 28 0.04 82 0.04 17 0.04 34 0.05
41 25 0.07 54 0.05 42 0.04 70 0.04 54 0.05 23 0.04 9 0.03 23 0.04 70 0.05
42 32 0.06 76 0.04 76 0.04 28 0.04 2 0.04 45 0.04 23 0.03 29 0.03 60 0.05
43 87 0.06 10 0.04 53 0.04 53 0.04 23 0.04 2 0.03 28 0.03 83 0.03 18 0.05
44 49 0.06 86 0.04 60 0.04 23 0.04 83 0.04 83 0.03 83 0.03 2 0.03 29 0.04
45 12 0.06 30 0.04 29 0.04 54 0.03 28 0.04 63 0.03 2 0.03 53 0.02 45 0.04
46 76 0.06 24 0.04 54 0.04 2 0.03 76 0.03 76 0.03 63 0.03 34 0.02 17 0.04
47 42 0.05 32 0.03 83 0.04 63 0.03 32 0.03 80 0.03 12 0.03 70 0.02 53 0.04
48 53 0.05 20 0.03 18 0.03 45 0.03 31 0.03 60 0.03 76 0.02 60 0.02 76 0.03
49 90 0.05 14 0.03 32 0.03 80 0.03 34 0.03 12 0.02 60 0.02 28 0.02 30 0.03
50 54 0.05 31 0.02 24 0.02 83 0.03 70 0.03 53 0.02 30 0.02 63 0.02 83 0.03
51 5 0.04 83 0.02 12 0.02 60 0.03 60 0.03 13 0.02 80 0.02 76 0.02 54 0.03
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52 86 0.04 80 0.02 30 0.02 76 0.02 45 0.03 79 0.02 27 0.02 12 0.02 24 0.03
53 26 0.03 35 0.02 17 0.02 13 0.02 80 0.03 30 0.02 13 0.02 30 0.02 32 0.03
54 62 0.03 73 0.02 31 0.02 27 0.02 63 0.02 27 0.02 79 0.01 13 0.02 12 0.03
55 37 0.03 29 0.02 45 0.02 30 0.02 33 0.02 82 0.02 24 0.01 31 0.02 28 0.03
56 77 0.03 12 0.02 6 0.02 32 0.02 69 0.02 32 0.02 62 0.01 24 0.01 14 0.02
57 35 0.03 6 0.02 28 0.02 31 0.02 13 0.02 67 0.01 34 0.01 80 0.01 82 0.02
58 73 0.03 52 0.02 14 0.02 12 0.02 6 0.02 34 0.01 70 0.01 67 0.01 63 0.02
59 33 0.03 15 0.02 52 0.01 82 0.01 52 0.02 70 0.01 67 0.01 32 0.01 80 0.02
60 69 0.03 37 0.02 73 0.01 62 0.01 35 0.02 24 0.01 53 0.01 27 0.01 31 0.02

Πίνακας Δ.4. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 32msec με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής. 

 
Επίπεδα θορύβου (dB) / 
Αριθμός παραμέτρων 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio) 
ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

1 2 2.9443 2 2.8499 7 1.7344 40 0.4828 8 0.0169
2 3 2.6703 3 2.7880 3 1.7341 8 0.2314 59 0.0055
3 7 2.6659 7 2.7801 50 1.7170 27 0.2226 22 0.0048
4 39 2.6020 50 2.6814 2 1.6031 41 0.2204 55 0.0046
5 50 2.5764 39 2.6002 27 1.2072 28 0.1987 57 0.0044
6 27 1.9892 27 1.9591 28 1.1094 50 0.1834 41 0.0039
7 28 1.9552 28 1.8833 64 1.0811 57 0.1823 82 0.0037
8 29 1.8542 29 1.7848 29 1.0519 3 0.1793 45 0.0036
9 64 1.7739 64 1.7371 65 0.9422 7 0.1786 40 0.0035
10 65 1.7551 65 1.6932 66 0.8589 2 0.1780 60 0.0031
11 19 1.7471 66 1.5627 39 0.8519 29 0.1606 86 0.0029
12 66 1.6280 19 1.4736 19 0.7698 64 0.1474 47 0.0029
13 20 1.5995 25 1.3916 20 0.7103 5 0.1305 42 0.0028
14 25 1.5338 20 1.3643 62 0.7053 23 0.1297 72 0.0026
15 86 1.5024 62 1.3461 18 0.6866 65 0.1266 23 0.0025
16 18 1.4945 18 1.2805 25 0.6668 49 0.1198 58 0.0024
17 62 1.4550 86 1.0992 60 0.5031 25 0.1167 27 0.0023
18 43 1.2167 43 0.9926 10 0.4934 90 0.1139 67 0.0021
19 82 1.0030 23 0.8028 23 0.4646 19 0.1043 31 0.0020
20 30 0.9352 26 0.8008 63 0.4102 18 0.1037 89 0.0020
21 26 0.9155 63 0.7694 26 0.3984 60 0.1022 48 0.0020
22 23 0.9004 16 0.7457 16 0.3976 47 0.0961 1 0.0018
23 16 0.8866 60 0.7411 5 0.3602 9 0.0961 85 0.0018
24 63 0.8697 90 0.6478 86 0.2960 86 0.0921 46 0.0018
25 90 0.8427 82 0.5861 14 0.2907 20 0.0863 28 0.0017
26 60 0.7842 30 0.5531 17 0.2796 66 0.0860 18 0.0012
27 85 0.7400 10 0.5444 82 0.2547 55 0.0841 12 0.0012
28 1 0.6734 85 0.5022 43 0.2359 88 0.0801 43 0.0011
29 81 0.6463 1 0.4839 90 0.2345 62 0.0799 62 0.0011
30 24 0.5697 17 0.4751 53 0.2307 16 0.0795 25 0.0011
31 17 0.5548 24 0.4710 9 0.2237 26 0.0794 19 0.0010
32 89 0.5508 61 0.4422 61 0.2142 14 0.0765 64 0.0010
33 61 0.5333 5 0.4377 57 0.2137 53 0.0747 9 0.0010
34 5 0.4423 81 0.4340 45 0.2089 6 0.0700 51 0.0009
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35 14 0.4086 14 0.3829 6 0.2064 10 0.0695 84 0.0009
36 10 0.3411 89 0.3722 24 0.1979 58 0.0577 37 0.0008
37 57 0.2757 32 0.2457 31 0.1920 17 0.0565 77 0.0008
38 15 0.2722 15 0.2345 1 0.1666 63 0.0564 52 0.0007
39 21 0.2433 53 0.2147 33 0.1513 43 0.0555 53 0.0005
40 12 0.2336 57 0.2077 69 0.1513 11 0.0474 5 0.0004
41 8 0.2254 9 0.2072 35 0.1469 48 0.0465 6 0.0004
42 9 0.2058 31 0.1987 73 0.1469 37 0.0420 65 0.0004
43 22 0.2031 6 0.1956 32 0.1344 77 0.0420 73 0.0004
44 58 0.1918 21 0.1798 15 0.1309 46 0.0419 35 0.0004
45 32 0.1870 12 0.1639 11 0.1182 84 0.0419 88 0.0003
46 53 0.1649 22 0.1518 37 0.1055 89 0.0419 3 0.0003
47 59 0.1640 59 0.1492 77 0.1055 70 0.0366 7 0.0003
48 76 0.1362 33 0.1356 49 0.0961 34 0.0366 29 0.0003
49 31 0.1336 69 0.1356 89 0.0936 85 0.0362 2 0.0003
50 6 0.1255 11 0.1197 30 0.0936 31 0.0348 76 0.0003
51 47 0.1149 37 0.0893 40 0.0907 35 0.0330 69 0.0003
52 49 0.0856 77 0.0893 81 0.0856 73 0.0330 33 0.0003
53 11 0.0848 49 0.0787 34 0.0798 24 0.0312 80 0.0002
54 83 0.0702 47 0.0786 70 0.0798 32 0.0305 10 0.0002
55 45 0.0682 35 0.0730 47 0.0793 1 0.0270 61 0.0002
56 33 0.0682 73 0.0730 59 0.0775 61 0.0264 20 0.0002
57 69 0.0682 76 0.0727 76 0.0673 15 0.0262 11 0.0001
58 79 0.0678 8 0.0638 85 0.0582 33 0.0244 81 0.0001
59 37 0.0665 34 0.0601 22 0.0512 69 0.0244 39 0.0001
60 77 0.0665 70 0.0601 12 0.0505 30 0.0151 4 0.0001

Πίνακας Δ.5. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 1msec με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 

 
Επίπεδα θορύβου (dB) / 
Αριθμός παραμέτρων 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio) 
ΣΜΜ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

1 14 3.8268 14 3.4990 22 2.6754 1 0.4656 1 0.0953
2 15 3.3696 21 3.1775 3 2.5982 24 0.2139 55 0.0074
3 13 2.8907 15 3.1669 7 2.5608 23 0.2107 37 0.0047
4 2 2.8310 58 3.0628 39 2.5499 22 0.1917 77 0.0047
5 21 2.7767 2 3.0294 50 2.5375 25 0.1898 10 0.0031
6 16 2.7639 16 2.6822 2 2.4700 28 0.1741 19 0.0030
7 58 2.7021 13 2.6432 23 2.4692 27 0.1734 84 0.0026
8 22 2.2206 22 2.5976 29 2.4424 39 0.1734 57 0.0018
9 17 2.1199 3 2.4362 28 2.3996 26 0.1729 6 0.0018
10 3 2.0582 7 2.4268 58 2.3943 7 0.1661 53 0.0017
11 39 2.0545 39 2.4001 21 2.3803 29 0.1656 9 0.0017
12 7 2.0526 50 2.3880 27 2.3686 3 0.1594 65 0.0017
13 50 2.0217 59 2.3000 24 2.2858 2 0.1541 11 0.0017
14 59 2.0121 20 2.2925 26 2.2803 50 0.1509 76 0.0013
15 18 1.9995 19 2.2717 25 2.2486 5 0.1401 21 0.0012
16 20 1.8806 18 2.2623 59 2.2016 19 0.1287 75 0.0011
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17 19 1.8424 17 2.2576 15 2.1046 16 0.1163 82 0.0010
18 43 1.8305 23 2.1152 14 2.1013 14 0.1156 45 0.0010
19 23 1.7852 66 2.0428 19 1.9829 15 0.1114 73 0.0009
20 63 1.7563 63 2.0226 18 1.9780 58 0.1093 35 0.0009
21 64 1.7034 65 1.9994 16 1.9504 61 0.1047 38 0.0007
22 65 1.6776 64 1.9963 60 1.9147 60 0.0991 78 0.0007
23 60 1.5876 60 1.8836 20 1.9011 13 0.0989 40 0.0006
24 66 1.5091 43 1.8324 17 1.8852 59 0.0963 42 0.0006
25 24 1.4506 24 1.7537 63 1.8198 18 0.0951 13 0.0005
26 62 1.3714 62 1.6809 66 1.7904 20 0.0942 31 0.0005
27 61 1.3575 29 1.6718 61 1.7834 17 0.0925 41 0.0005
28 25 1.3084 61 1.6579 62 1.7739 43 0.0913 5 0.0005
29 26 1.2398 25 1.6143 64 1.7622 63 0.0793 69 0.0005
30 30 1.1552 26 1.5728 65 1.7351 62 0.0777 33 0.0005
31 27 1.1185 28 1.5704 13 1.5197 11 0.0773 12 0.0005
32 28 1.0558 27 1.5403 43 1.2385 64 0.0759 58 0.0004
33 29 1.0197 30 0.7965 1 0.6818 6 0.0755 87 0.0004
34 1 0.7131 1 0.7154 11 0.5336 53 0.0728 4 0.0003
35 36 0.5205 32 0.5330 6 0.5203 9 0.0722 81 0.0003
36 74 0.5205 9 0.5220 9 0.4894 66 0.0708 44 0.0003
37 34 0.5168 53 0.5153 57 0.4837 75 0.0686 59 0.0003
38 70 0.5168 31 0.5107 53 0.4828 65 0.0614 66 0.0002
39 38 0.4551 6 0.4938 31 0.4743 51 0.0471 16 0.0002
40 78 0.4551 11 0.4740 32 0.4531 55 0.0462 24 0.0002
41 32 0.4183 38 0.4092 35 0.3127 8 0.0443 15 0.0002
42 31 0.3912 78 0.4092 73 0.3127 21 0.0441 63 0.0002
43 5 0.3894 54 0.4025 8 0.3021 37 0.0432 80 0.0002
44 53 0.3738 70 0.3839 33 0.2981 77 0.0432 60 0.0002
45 9 0.3687 34 0.3839 69 0.2981 31 0.0402 56 0.0001
46 12 0.3302 52 0.3649 37 0.2940 12 0.0379 70 0.0001
47 6 0.3178 36 0.3270 77 0.2940 33 0.0376 34 0.0001
48 54 0.3165 74 0.3270 38 0.2916 69 0.0376 48 0.0001
49 11 0.2866 33 0.3187 78 0.2916 30 0.0363 89 0.0001
50 75 0.2786 69 0.3187 52 0.2876 71 0.0328 54 0.0001
51 52 0.2708 37 0.3176 54 0.2768 56 0.0295 86 0.0001
52 82 0.2030 77 0.3176 55 0.2236 35 0.0283 47 0.0001
53 37 0.1932 75 0.2821 75 0.2155 73 0.0283 26 0.0001
54 77 0.1932 5 0.2815 30 0.2036 34 0.0254 14 0.0001
55 86 0.1827 35 0.2679 5 0.1847 70 0.0254 32 0.0001
56 33 0.1815 73 0.2679 36 0.1771 74 0.0211 8 0.0001
57 69 0.1815 55 0.2569 74 0.1771 36 0.0211 62 0.0001
58 35 0.1607 82 0.1736 71 0.0987 32 0.0183 83 0.0001
59 73 0.1607 12 0.1524 76 0.0968 57 0.0181 43 0.0001
60 76 0.1497 76 0.1261 67 0.0801 76 0.0128 20 0.0000

Πίνακας Δ.6. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 32msec με προσομοιωμένη πηγή ΣΜΜ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 
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Επίπεδα θορύβου (dB) / 
Αριθμός παραμέτρων 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio) 
ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 1msec) 

1 56 1.2301 40 1.1695 40 1.0188 40 0.6698 40 0.0496
2 57 1.2276 44 0.9556 44 0.8482 41 0.4543 41 0.0492
3 40 1.2270 56 0.8331 41 0.6707 43 0.4062 43 0.0214
4 10 1.1943 10 0.7847 43 0.4259 46 0.2171 81 0.0100
5 8 1.1590 41 0.7821 46 0.3536 83 0.2061 44 0.0100
6 44 0.9251 57 0.7605 8 0.2223 39 0.1967 42 0.0094
7 41 0.8230 8 0.6431 57 0.2085 48 0.1592 48 0.0085
8 43 0.3776 43 0.3897 39 0.1991 85 0.0963 89 0.0082
9 46 0.3769 46 0.3848 82 0.1984 89 0.0829 46 0.0062
10 82 0.2907 82 0.2601 48 0.1863 22 0.0555 85 0.0061
11 1 0.2859 1 0.2273 56 0.1759 59 0.0440 72 0.0052
12 55 0.2561 48 0.1869 7 0.1497 84 0.0429 60 0.0048
13 48 0.1968 2 0.1817 2 0.1497 23 0.0408 31 0.0046
14 2 0.1820 7 0.1777 3 0.1493 47 0.0363 52 0.0046
15 7 0.1745 3 0.1775 79 0.1415 60 0.0360 82 0.0038
16 3 0.1742 50 0.1690 50 0.1378 88 0.0350 45 0.0037
17 45 0.1702 79 0.1458 45 0.1167 2 0.0333 16 0.0031
18 50 0.1663 45 0.1427 83 0.1153 3 0.0309 76 0.0029
19 79 0.1427 83 0.1371 10 0.1006 7 0.0308 12 0.0026
20 5 0.1362 5 0.1310 5 0.0969 50 0.0304 64 0.0022
21 83 0.1317 60 0.1052 22 0.0921 5 0.0303 36 0.0022
22 60 0.1127 14 0.1047 59 0.0918 79 0.0296 74 0.0022
23 29 0.1104 29 0.1008 81 0.0848 13 0.0283 13 0.0019
24 14 0.1100 22 0.0988 60 0.0828 86 0.0280 84 0.0016
25 23 0.1032 39 0.0987 14 0.0792 14 0.0254 23 0.0014
26 22 0.1005 23 0.0972 23 0.0755 49 0.0250 21 0.0014
27 59 0.0929 59 0.0940 1 0.0749 29 0.0234 22 0.0014
28 64 0.0918 64 0.0872 29 0.0699 26 0.0223 61 0.0014
29 26 0.0875 26 0.0815 64 0.0628 90 0.0176 39 0.0010
30 63 0.0865 63 0.0814 66 0.0612 12 0.0173 68 0.0010
31 66 0.0863 66 0.0814 13 0.0609 63 0.0158 32 0.0009
32 9 0.0831 27 0.0750 86 0.0593 17 0.0151 18 0.0009
33 27 0.0811 86 0.0694 63 0.0586 66 0.0149 8 0.0008
34 86 0.0766 55 0.0655 26 0.0581 10 0.0131 11 0.0008
35 39 0.0743 13 0.0649 27 0.0501 80 0.0130 24 0.0008
36 20 0.0693 20 0.0625 17 0.0465 27 0.0125 62 0.0007
37 13 0.0667 17 0.0566 20 0.0415 44 0.0125 17 0.0007
38 17 0.0591 61 0.0513 35 0.0300 20 0.0122 10 0.0006
39 61 0.0580 18 0.0425 73 0.0300 18 0.0118 88 0.0006
40 24 0.0482 90 0.0414 61 0.0297 8 0.0118 4 0.0005
41 18 0.0465 24 0.0409 18 0.0282 62 0.0087 33 0.0005
42 76 0.0426 9 0.0396 76 0.0281 30 0.0076 69 0.0005
43 90 0.0409 32 0.0387 90 0.0269 21 0.0059 77 0.0005
44 32 0.0400 76 0.0387 37 0.0226 45 0.0058 37 0.0005
45 84 0.0349 81 0.0352 77 0.0226 64 0.0056 53 0.0005
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46 25 0.0340 84 0.0311 88 0.0211 25 0.0054 6 0.0005
47 62 0.0340 62 0.0294 24 0.0211 1 0.0048 90 0.0005
48 69 0.0286 25 0.0272 9 0.0192 15 0.0047 49 0.0004
49 33 0.0286 16 0.0246 62 0.0192 76 0.0046 9 0.0004
50 16 0.0279 88 0.0209 32 0.0172 42 0.0041 34 0.0004
51 81 0.0263 69 0.0208 84 0.0164 37 0.0040 70 0.0004
52 88 0.0236 33 0.0208 16 0.0146 24 0.0040 14 0.0004
53 21 0.0187 35 0.0188 25 0.0129 77 0.0040 86 0.0004
54 37 0.0171 73 0.0188 21 0.0125 82 0.0039 1 0.0004
55 77 0.0171 21 0.0177 6 0.0116 56 0.0039 47 0.0004
56 58 0.0152 31 0.0153 12 0.0098 61 0.0034 27 0.0003
57 73 0.0149 58 0.0128 31 0.0097 32 0.0024 38 0.0003
58 35 0.0149 15 0.0125 55 0.0087 72 0.0022 78 0.0003
59 15 0.0144 37 0.0111 15 0.0085 70 0.0020 20 0.0003
60 28 0.0118 77 0.0111 80 0.0081 34 0.0020 25 0.0003

Πίνακας Δ.7. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 1msec με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 

 
Επίπεδα θορύβου (dB) / 
Αριθμός παραμέτρων 

20dB 10dB 0dB -10dB -20dB 

Αριθμός παραμέτρων / Αριθμητική τιμή (F-ratio) 
ΠΓΠ (Διάρκεια παραθύρου: 32msec) 

1 40 4.0156 40 3.7152 40 3.1995 40 1.8539 1 0.0489
2 41 3.1141 41 2.8228 41 2.3294 41 1.4398 10 0.0083
3 57 2.8415 57 2.6482 56 1.8058 43 0.3011 60 0.0034
4 56 2.5725 56 2.5469 8 1.6008 8 0.2764 8 0.0034
5 10 2.5427 8 2.3336 57 1.2031 1 0.2092 57 0.0027
6 8 2.5294 10 1.4155 44 0.4876 48 0.1651 65 0.0023
7 44 0.5670 44 0.5573 81 0.4549 89 0.1606 56 0.0023
8 81 0.4934 81 0.4958 43 0.3263 49 0.1160 81 0.0021
9 1 0.3421 1 0.3410 1 0.3164 90 0.1153 44 0.0021
10 48 0.2827 46 0.3376 46 0.3019 10 0.0470 41 0.0020
11 46 0.2800 43 0.2848 85 0.2638 46 0.0401 19 0.0019
12 43 0.2728 85 0.2846 48 0.2376 85 0.0382 4 0.0017
13 89 0.2470 48 0.2237 89 0.2167 56 0.0380 40 0.0015
14 66 0.2296 89 0.1980 39 0.1006 87 0.0378 70 0.0014
15 85 0.2271 21 0.1304 21 0.0973 21 0.0339 34 0.0014
16 55 0.2010 58 0.1230 49 0.0943 75 0.0323 23 0.0013
17 21 0.1320 49 0.1038 58 0.0896 47 0.0275 55 0.0013
18 58 0.1250 75 0.0973 75 0.0864 86 0.0274 72 0.0011
19 65 0.1155 47 0.0950 90 0.0848 58 0.0222 32 0.0009
20 49 0.1082 39 0.0949 42 0.0794 39 0.0182 26 0.0009
21 75 0.1060 90 0.0894 47 0.0712 42 0.0172 59 0.0009
22 90 0.0924 42 0.0824 87 0.0646 13 0.0102 78 0.0008
23 87 0.0893 9 0.0700 45 0.0628 83 0.0087 38 0.0008
24 9 0.0872 87 0.0695 82 0.0602 76 0.0080 68 0.0007
25 39 0.0858 86 0.0657 86 0.0564 88 0.0078 66 0.0007
26 47 0.0855 22 0.0620 22 0.0268 19 0.0077 18 0.0007
27 42 0.0851 59 0.0553 79 0.0246 30 0.0061 63 0.0007
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28 19 0.0809 3 0.0520 13 0.0245 22 0.0054 27 0.0006
29 64 0.0804 7 0.0520 76 0.0216 12 0.0053 49 0.0006
30 22 0.0708 32 0.0481 10 0.0206 71 0.0047 90 0.0006
31 59 0.0662 50 0.0444 31 0.0200 20 0.0047 25 0.0005
32 3 0.0626 55 0.0441 3 0.0198 14 0.0042 14 0.0005
33 7 0.0621 31 0.0418 9 0.0190 4 0.0034 5 0.0005
34 20 0.0619 2 0.0382 7 0.0180 57 0.0031 71 0.0004
35 50 0.0548 6 0.0357 2 0.0172 2 0.0031 51 0.0004
36 86 0.0529 52 0.0347 83 0.0172 7 0.0027 46 0.0004
37 32 0.0504 13 0.0338 59 0.0171 31 0.0024 85 0.0004
38 2 0.0463 37 0.0335 35 0.0167 29 0.0019 3 0.0004
39 23 0.0433 77 0.0335 73 0.0167 3 0.0019 2 0.0004
40 29 0.0382 35 0.0332 30 0.0158 55 0.0018 16 0.0003
41 18 0.0370 73 0.0332 50 0.0146 28 0.0015 7 0.0003
42 79 0.0358 23 0.0331 53 0.0135 68 0.0015 24 0.0003
43 13 0.0353 69 0.0326 6 0.0128 16 0.0014 75 0.0003
44 76 0.0319 33 0.0326 71 0.0128 32 0.0013 20 0.0003
45 60 0.0315 64 0.0305 32 0.0125 73 0.0013 50 0.0003
46 31 0.0303 53 0.0305 54 0.0123 35 0.0013 80 0.0003
47 17 0.0267 54 0.0301 52 0.0116 45 0.0010 83 0.0003
48 53 0.0265 65 0.0275 11 0.0102 82 0.0010 61 0.0002
49 54 0.0251 76 0.0240 37 0.0101 18 0.0009 76 0.0002
50 12 0.0251 66 0.0221 77 0.0101 50 0.0009 13 0.0002
51 63 0.0248 45 0.0212 80 0.0098 59 0.0008 82 0.0002
52 35 0.0246 60 0.0204 55 0.0094 70 0.0008 11 0.0002
53 73 0.0246 12 0.0196 12 0.0077 34 0.0008 22 0.0002
54 6 0.0240 11 0.0190 14 0.0073 53 0.0008 45 0.0002
55 52 0.0229 30 0.0187 33 0.0072 64 0.0008 54 0.0002
56 28 0.0226 63 0.0154 69 0.0072 6 0.0007 47 0.0002
57 30 0.0216 83 0.0123 23 0.0070 51 0.0007 86 0.0002
58 33 0.0205 17 0.0108 20 0.0068 9 0.0006 9 0.0001
59 69 0.0205 82 0.0099 19 0.0065 27 0.0006 6 0.0001
60 83 0.0193 80 0.0098 4 0.0061 17 0.0006 29 0.0001

Πίνακας Δ.8. Οι εξήντα παράμετροι με τις υψηλότερες τιμές του F-ratio για χρονική διάρκεια 
παραθύρου 32msec με προσομοιωμένη πηγή ΠΓΠ για διαφορετικά ύψη πτώσης 
σταγόνων βροχής και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου. 
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Παράρτημα Ε 

Στο παράρτημα Ε παραθέτονται μόνο οι παράμετροι καθώς και η συχνότητα εμφάνισης 
τους, χρησιμοποιώντας την μέθοδο επιλογής παραμέτρων Km, για τις δυο εξομοιωμένες 
πήγες ΑΕ καθώς και για τα δύο συστήματα ταξινόμησης. Όλα τα πειραματικά 
αποτελέσματα της παρούσας διατριβής είναι διαθέσιμα για τον αναγνώστη στην διεύθυνση: 

http://www.wcl2.ee.upatras.gr/ndt/kappatos/. 

 
 
 

 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα212 

 
 

Αριθμός 
παραμέτρων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παράμετροι 
5 

65 75 35 53 30
 Αριθμός εμφανίσεων 9 6 6 4 4 

Παράμετροι 
10 

8 43 47 37 22 6 30 17 90 85
 Αριθμός εμφανίσεων 8 7 6 6 6 6 5 5 4 4 

Παράμετροι 
15 

85 8 43 6 71 2 63 47 40 38 36 35 28 81 60 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 4 4 

Παράμετροι 
20 

71 43 40 8 6 2 72 28 4 85 38 35 84 60 59 47 81 63 36 65
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 

Παράμετροι 
25 

85 71 43 8 6 4 2 40 35 28 83 59 38 87 80 79 47 36 81 68 60 76 65 18 1 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 

Παράμετροι 
30 

80 65 43 28 18 8 2 87 85 79 71 6 4 83 81 59 40 32 70 45 38 36 72 68 23 22 69 47 35 31 
Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 
Παράμετροι 

35 
87 83 80 79 43 8 4 85 81 71 40 38 36 28 6 70 2 68 65 60 47 45 37 1 72 49 33 32 31 90 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 
Παράμετροι 

40 
87 85 83 80 79 70 68 8 4 43 36 24 6 2 1 81 31 22 71 65 58 47 45 42 40 32 28 12 76 49 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 
Παράμετροι 

45 
87 85 84 83 80 79 45 43 42 36 31 8 4 2 1 68 38 28 19 16 6 81 76 69 58 54 32 24 70 49 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 
Παράμετροι 

50 
87 85 83 80 79 68 47 43 42 36 24 16 13 12 8 6 4 84 76 70 64 61 58 49 45 32 26 23 19 15 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Παράμετροι 

55 
87 85 84 83 81 80 79 76 69 68 43 42 31 24 19 16 13 12 8 5 4 70 64 55 54 45 32 29 26 15 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Παράμετροι 

60 
87 85 84 83 80 79 68 58 54 47 42 38 37 31 24 16 14 8 4 81 76 73 72 70 69 64 51 49 45 43 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 

 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα213 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ποσοστό 

ταξινόμησης(%) 

 
79.2 

 
83.2 

 
80.4 

 
82.8 

 
81.0 

 
85.0 

76 59 58 54 18
 

84.6 
5 5 5 5 5 
48 29 26 18 14 84 78 72 69 59

 
84.2 

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 
48 47 15 13 78 71 65 37 41 40 35 29 26 23 12

 
83.8 

7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 
2 1 81 72 48 37 29 71 69 51 38 31 14 88 78 73 59 54 40 22 

 
83.6 

9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 
6 3 2 1 51 48 23 73 72 61 59 58 49 38 37 36 28 14 88 82 78 75 47 40 7 

 
84.6 

9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 
36 29 28 26 23 15 13 5 2 1 61 48 32 12 9 6 86 65 3 88 74 67 59 41 40 22 19 82 78 75

84.2 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

Πίνακας Ε.1. Παράμετροι κατά τη συχνότητα εμφάνισης τους, με την μέθοδο k-means, τo σύστημα ανίχνευσης με 2 κατηγορίες για ΣΜΜ και τα αντίστοιχα ποσοστά 
ανίχνευσης. 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα214 

 

 
Αριθμός 

παραμέτρων 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παράμετροι 
5 

53 30 8 66 65
 Αριθμός εμφανίσεων 8 7 5 4 4 

Παράμετροι 
10 

8 43 47 40 71 53 28 11 36 17
 Αριθμός εμφανίσεων 10 9 7 7 5 5 5 5 4 4 

Παράμετροι 
15 

8 33 11 43 40 82 47 85 71 38 28 2 64 60 44 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 

Παράμετροι 
20 

43 33 8 85 71 64 59 40 28 2 60 11 47 38 25 81 72 4 90 82
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 

Παράμετροι 
25 

71 64 59 43 33 28 8 4 2 85 72 60 40 38 79 47 87 84 19 83 81 70 54 36 34
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 

Παράμετροι 
30 

43 40 38 8 4 2 83 80 64 28 72 71 59 36 85 84 81 68 19 54 35 34 33 6 90 87 82 60 47 25 
Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
Παράμετροι 

35 
72 64 43 38 28 19 8 4 2 83 81 36 1 87 82 80 84 79 71 68 59 54 25 14 6 85 70 47 40 33 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 
Παράμετροι 

40 
87 84 83 81 80 79 64 54 43 28 8 6 4 2 82 72 70 68 38 25 1 85 36 31 24 19 90 71 40 33 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 
Παράμετροι 

45 
90 87 84 83 82 80 79 68 38 28 19 8 4 2 1 72 64 54 36 6 81 77 70 58 43 32 13 86 71 69 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 
Παράμετροι 

50 
90 87 84 83 82 80 68 64 54 38 32 28 19 8 6 4 2 89 81 79 46 36 25 21 15 1 76 72 70 58 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 
Παράμετροι 

55 
89 87 84 83 80 79 77 68 54 38 31 28 19 15 8 6 4 2 1 81 76 72 70 58 51 46 43 36 24 21 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Παράμετροι 

60 
1 89 87 84 83 82 81 80 79 72 68 54 46 38 36 28 25 15 8 6 5 4 2 90 88 77 76 70 61 51 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 
 

 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα215 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ποσοστό 

ταξινόμησης(%) 

 
82.4 

 
81.6 

 
82.6 

 
82.9 

 
84.9 

 
83.9 

89 77 51 34 24 
 

85.1 
5 5 5 5 5 
21 14 32 15 59 58 7 77 47 42

 
85.5 

7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 
40 25 21 15 89 85 73 51 46 31 24 23 14 88 76

 
85.7 

7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 
55 43 31 24 14 13 7 86 77 42 16 88 85 73 71 69 51 40 33 5 

 
84.1 

8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
16 13 5 82 64 61 55 25 14 7 69 40 32 90 85 78 75 47 27 23 9 3 88 86 74

 
84.7 

9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 
42 32 31 24 21 16 13 75 73 69 58 55 43 27 23 17 14 7 86 64 41 19 60 9 3 85 67 59 40 34

84.6 
9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 

Πίνακας Ε.2. Παράμετροι κατά τη συχνότητα εμφάνισης τους, με την μέθοδο k-means, τo σύστημα ανίχνευσης με 3 κατηγορίες για ΣΜΜ και τα αντίστοιχα ποσοστά 
ανίχνευσης. 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα216 

 

 
Αριθμός 

παραμέτρων 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παράμετροι 
5 

30 64 11 57 8 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 8 7 4 4 

Παράμετροι 
10 

6 86 59 57 43 37 63 81 71 30
 Αριθμός εμφανίσεων 9 7 7 7 7 7 5 4 4 4 

Παράμετροι 
15 

86 43 6 59 46 57 71 63 38 37 27 2 35 34 1 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 4 4 4 

Παράμετροι 
20 

87 86 71 59 43 6 2 63 46 27 23 38 57 35 22 10 42 81 40 37
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 8 7 6 6 6 6 5 4 4 4 

Παράμετροι 
25 

43 6 87 86 71 59 46 38 27 4 2 72 69 40 34 10 8 35 22 83 63 44 23 89 30
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 4 

Παράμετροι 
30 

87 86 71 59 43 6 2 83 45 27 10 4 69 34 74 72 68 63 46 38 8 84 40 32 22 14 89 73 35 21 
Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 
Παράμετροι 

35 
86 84 83 71 68 43 15 8 6 4 80 65 38 18 72 59 46 14 2 87 69 45 35 34 28 22 10 1 51 32 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 
Παράμετροι 

40 
86 84 83 68 46 38 32 4 2 80 71 59 45 42 8 6 69 65 41 34 24 22 18 10 89 44 43 31 15 90 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 
Παράμετροι 

45 
86 84 83 80 72 69 68 65 45 32 4 2 87 73 42 38 34 14 10 8 71 46 43 41 31 24 22 18 15 6 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Παράμετροι 

50 
86 84 83 80 72 71 69 68 46 42 38 28 26 24 4 2 89 74 45 41 34 32 21 16 15 10 8 59 51 44 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 
Παράμετροι 

55 
88 86 84 83 80 73 72 71 69 68 52 51 45 42 38 32 31 16 15 14 4 2 90 89 74 59 34 28 24 13 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 
Παράμετροι 

60 
88 86 84 83 80 72 71 69 68 59 51 46 42 41 38 34 32 31 22 21 16 15 14 10 8 5 4 2 90 79 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 
 

 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα217 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ποσοστό 

ταξινόμησης(%) 

 
91.2 

 
91.0 

 
92.7 

 
90.4 

 
90.4 

 
90.7 

26 89 44 42 41 
 

92.1  
6 5 5 5 5 
87 73 72 28 14 74 27 26 79 77

 
90.8 

6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 
89 77 59 51 28 21 16 90 79 44 13 5 88 74 60

 
91.5 

7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 
43 31 14 87 73 65 22 6 90 79 76 60 37 35 25 18 13 70 52 19 

 
90.8 

8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 
10 46 44 41 21 8 76 37 36 26 25 5 87 78 65 53 11 81 79 70 60 58 57 55 43

 
91.7 

9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 
76 74 73 52 45 44 28 24 13 89 87 61 43 37 26 81 60 58 18 3 66 64 55 53 25 20 12 11 6 82

91.6 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 

Πίνακας Ε.3. Παράμετροι κατά τη συχνότητα εμφάνισης τους, με την μέθοδο k-means, τo σύστημα ανίχνευσης με 2 κατηγορίες για ΠΓΠ και τα αντίστοιχα ποσοστά 
ανίχνευσης. 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα218 

 

 
Αριθμός 

παραμέτρων 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Παράμετροι 
5 

65 30 6 56 86
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 9 4 

Παράμετροι 
10 

56 6 86 43 36 71 37 30 81 65
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 9 7 6 5 5 5 4 4 

Παράμετροι 
15 

43 6 86 63 1 36 89 71 59 57 2 81 37 87 82 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 7 5 5 4 4 

Παράμετροι 
20 

86 6 2 71 63 43 89 87 1 59 83 81 37 34 27 23 57 40 36 8 
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

Παράμετροι 
25 

86 71 27 6 2 63 43 23 4 59 40 8 89 87 83 82 35 34 22 1 90 84 72 38 32
 Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 

Παράμετροι 
30 

86 83 71 59 6 4 2 84 34 1 89 79 23 80 72 63 43 82 78 74 68 44 40 35 32 27 8 22 90 85 
Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 
Παράμετροι 

35 
86 83 71 32 4 2 89 84 79 72 68 65 43 23 18 6 1 80 34 59 44 8 51 40 27 21 69 60 46 42 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 
Παράμετροι 

40 
86 84 83 80 79 71 68 32 4 2 89 78 69 51 23 1 76 72 59 42 34 6 88 77 73 65 44 40 22 15 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 
Παράμετροι 

45 
86 84 83 79 72 71 68 40 24 13 8 6 4 2 1 89 88 80 78 69 65 34 32 12 74 73 59 51 31 22 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 
Παράμετροι 

50 
88 86 84 83 80 79 77 73 72 71 68 65 51 40 32 13 12 8 6 4 2 1 69 59 43 31 24 23 15 89 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 
Παράμετροι 

55 
1 89 88 86 84 83 79 77 73 71 68 65 59 51 40 34 32 31 28 25 24 23 14 13 8 4 2 80 78 74 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 
Παράμετροι 

60 
90 89 88 86 84 83 82 80 79 78 74 72 71 68 65 60 59 58 51 42 40 34 32 31 24 23 15 14 13 12 

Αριθμός εμφανίσεων 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

 



Παράρτημα Ε 

Σελίδα219 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ποσοστό 

ταξινόμησης(%) 

 
84.3 

 
85.2 

 
86.8 

 
90.5 

 
89.0 

 
88.8 

38 35 31 15 10
 

91.0 
5 5 5 5 5 
8 82 74 31 27 43 25 24 12 5 

 
90.7 

7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 
77 39 28 25 14 82 42 23 16 90 81 54 53 48 46

 
89.6 

7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
46 42 28 25 14 82 78 44 34 22 19 16 74 54 53 26 5 90 58 55 

 
90.7 

8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 
72 54 42 19 16 15 6 90 82 69 53 45 44 12 46 5 76 60 22 3 58 43 39 26 7 

 
91.0 

9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 
8 4 2 1 69 55 53 28 25 19 16 6 5 77 73 54 46 44 43 26 22 3 76 10 81 48 85 67 49 38

89.9 
10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 
Πίνακας Ε.4. Παράμετροι κατά τη συχνότητα εμφάνισης τους, με την μέθοδο k-means, τo σύστημα ανίχνευσης με 3 κατηγορίες για ΠΓΠ και τα αντίστοιχα ποσοστά 

ανίχνευσης. 


