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Περίληψη 

 

Το επιστημονικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι ο Μη 

Καταστροφικός  Έλεγχος (ΜΚΕ) με τη μέθοδο των υπερήχων και την τεχνική Phased Array 

(συστοιχίας διαφοράς φάσης). Πιο συγκεκριμένα θα ελεγχθούν με τη βοήθεια ψηφιακής συσκευής 

υπερήχων, διάφορα δοκιμία συγκόλλησης με σκοπό την εύρεση και αξιολόγηση ατελειών. 

Αρχικά, δίνεται εν συντομία ο ορισμός των συστημάτων διαφοράς συστοιχίας φάσης, δίνονται 

κάποια ιστορικά στοιχεία και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της τεχνικής έναντι των 

συμβατικών ελέγχων με υπερήχους. 

Στο κεφάλαιο δύο δίνεται γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρχών τις φυσικής που διέπουν την 

λειτουργία των συστημάτων συστοιχίας φάσης καθώς και των χαρακτηριστικών της δέσμης 

υπερήχων που εκπέμπονται από μια τέτοια κεφαλή. 

Στο κεφάλαιο τρία δίνονται κάποια βασικά στοιχεία για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα 

δεδομένα της δέσμης στη οθόνη ενός συστήματος συστοιχίας διαφοράς φάσης. 

Στα κεφάλαια τέσσερα, πέντε και έξι δίνονται κάποιες βασικές πληροφορίες για την βαθμονόμηση 

ενός οργάνου υπερήχων συστοιχίας διαφοράς φάσης,  για τις συγκολλήσεις και για τα πρότυπα που 

διέπουν την διαδικασία ενός ελέγχου με υπερήχους αντίστοιχα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, πραγματοποιείται υπερηχητικός έλεγχος σε δοκίμια συγκολλήσεων με τη 

βοήθεια ψηφιακού ανιχνευτή σφαλμάτων. Στην ουσία, σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται εφαρμογή 

όλης της γνώσης που δόθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Η εργασία ολοκληρώνεται, με την παράθεση των συμπερασμάτων και την παρουσίαση θεμάτων 

που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.  
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Abstract 

 

The object of the current study is the Non – Destructive Testing (NDT) by the method of ultrasonic 

inspection and the Phased Array Technique. Specifically, various types of weld specimens for 

finding and evaluating defects will be inspected, using flaw detector.   

Firstly, the definition of Phased Array systems along with some historical elements about the 

particular technology and the advantages and disadvantages between the use of phased array 

systems and conventional ultrasonic systems are briefly given. 

In chapter two, there is a detailed description of the principles of physics that govern the operation 

of the phased array systems and the characteristics of the ultrasound beam emitted from such a 

head. 

In chapter three, some basic information on how the data package from a beam is presented by the 

display monitor of a phased array system. 

In chapters four, five and six some basic information for calibrating an ultrasonic phased array 

instrument, for welds and for standards related to the process of an ultrasonic test are given 

respectively. 

In the seventh chapter, ultrasonic inspection in welding specimens is performed, using digital flaw 

detector. In essence, this chapter is applying all the knowledge given in the previous chapters. 

The thesis concludes, with a statement of findings and presentation topics requiring further 

research. 
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1. Εισαγωγή   

 

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τους υπερήχους από τις ιατρικές εφαρμογές, στις οποίες, 

προκειμένου να είναι δυνατές λεπτομερείς απεικονίσεις των εσωτερικών οργάνων, 

χρησιμοποιούνται ηχητικά κύματα μεγάλης συχνότητας. Τα ιατρικά υπερηχογραφήματα γίνονται 

συνήθως με εξειδικευμένες πολυστοιχειακές κεφαλές,  γνωστές ως κεφαλές συστοιχίας διαφοράς 

φάσης (phased array). Οι υπέρηχοι με συστοιχίες διαφοράς φάσης όμως δεν χρησιμοποιούνται 

μόνο σε ιατρικές εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια η χρήση συστήματων συστοιχίας διαφοράς 

φάσης έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και στον βιομηχανικό τομέα καθώς χρησιμοποιούνται για 

την παροχή πληροφοριών σε ελέγχους συγκολήσεων, την ανίχνευση ρωγμών στα υλικά, στον 

έλεγχο των δεσμών μεταξύ των υλικών διαφόρων κατασκευών καθώς και την ακριβή μέτρηση 

πάχους ενός υλικού.  

 

Τις πρώτες δεκαετίες χρησιμοποίησης των συστημάτων υπερήχων, τα όργανα υπερήχων του 

εμπορίου χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες με βάση τον αριθμό κεφαλών και τον τρόπο λειτουργίας 

τους: α) Συστήματα με κεφαλές ενός στοιχείου που χρησιμοποιούσαν έναν πιεζοηλεκτρικό 

κρύσταλλο για να παράγει και να δεχτεί ηχητικά κύματα, β) κεφαλές δύο στοιχείων που είχαν 

διαφορετικούς κρυστάλλους παραγωγής και υποδοχής των ηχητικών κυμάτων και γ) συστήματα 

ρίψης- σύλληψης (pitch-and-catch) ή διαμέσου μετάδοσης (through-transmission) που 

χρησιμοποιούσαν ένα ζεύγος κεφαλών ενός στοιχείου παράλληλα. Αυτοί οι τρεις τύποι 

συστημάτων υπερήχων χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από το μεγαλύτερο μέρος των 

εμπορικών συστημάτων υπερήχων με σκοπό την ανίχνευση ατελειών και τη μέτρηση πάχους στη 

βιομηχανία. Τα συστήματα με συστοιχίες διαφοράς φάσης όμως κερδίζουν έδαφος καθημερινά και 

γίνονται όλο και πιο σημαντικά στο πεδίο των μη καταστροφικών ελέγχων με υπερήχους. 

Οι συστοιχίες με διαφορά φάσης βασίζονται στην αρχή της εποικοδομητικής και καταστροφικής 

αλληλεπίδρασης των κυμάτων που αποδείχθηκε από τον Άγγλο επιστήμονα Thomas Young το 

1801 όταν χρησιμοποίησε δύο σημειακές πηγές φωτός για να δημιουργήσει μοτίβα παρεμβολής. Ο 

Thomas Young απέδειξε έτσι ότι κύματα ίδιας φάσης αλληλοενισχύονται, ενώ κύματα 

διαφορετικής φάσης αλληλοεξουδετερώνονται. Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση 

των κυμάτων από δυο σημειακές πηγές. 
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Σχήμα 1.1 Μοτίβο παρεμβολής δυο σημειακών πηγών. 

Πηγή: http://h2physics.org/?cat=47 

Μετατοπίζοντας χρονικά τα μέτωπα των κυμάτων που προέρχονται από δυο ή περισσότερες πηγές 

είναι δυνατόν να ελεγχθεί η αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους, αυτή η τεχνική ονομάζεται 

διαφορά (ή μετατόπιση) φάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθυνθεί, ή εστιαστεί η 

ενέργεια ενός κύματος. Την δεκαετία του 1960, οι ερευνητές ανέπτυξαν τα πρώτα συστήματα 

υπερήχων με συστοιχίες διαφοράς φάσης. Τα συστήματα αυτά μπορούσαν να καθοδηγήσουν τα 

ηχητικά κύματα μέσω του ελέγχου των μοτίβων παρεμβολής των κυμάτων, πράγμα που 

επιτυγχανόταν με την δόνηση των κεφαλών πολλαπλών σημείων-πηγών που τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούσαν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εμφανίστηκαν τα πρώτα εμπορικά 

συστήματα συστοιχιών διαφοράς φάσης και βρήκαν μεγάλη απήχηση από τον ιατρικό κλάδο .Τα 

κατευθυνόμενα κύματα χρησιμοποιούνταν για να δημιουργήσουν εικόνες διατομής του 

ανθρώπινου σώματος. 
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Σχήμα 1.2 Απεικόνιση βρέφους με υπέρηχο. 

Πηγή: http://www.theguardian.com/football/2010/oct/27/the-fiver-newcastle-arsenal-carling-cup 

Ο λόγος που τα συστήματα υπερήχων με συστοιχίες διαφοράς φάσης γνώρισαν τέτοια απήχηση 

από τον ιατρικό κλάδο, ήταν η προβλέψιμη ανατομία του ανθρώπινου σώματος, γεγονός που έκανε 

τη σχεδίαση των οργάνων υπερήχων και την ερμηνεία της εικόνας του υπερήχου σχετικά απλή. 

Στη βιομηχανία όμως τα υλικά παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ακουστικών ιδιοτήτων π.χ. τα 

μέταλλα, τα σύνθετα υλικά, τα κεραμικά, τα πλαστικά, ο υαλοβάμβακας έχουν όλα διαφορετικές 

ακουστικές ιδιότητες. Επίσης, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις γεωμετρίες και στα πάχη που 

συναντώνται στις διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Είναι κατανοητό λοιπόν, πως τόσο ο 

σχεδιασμός των οργάνων, όσο και η ερμηνεία της εικόνας του υπερήχου είναι πολύπλοκα θέματα 

για τις βιομηχανικές εφαρμογές.  Για αυτό τον λόγο τα πρώτα βιομηχανικά συστήματα συστοιχίων 

διαφοράς φάσης παρουσιάστηκαν την δεκαετία του 1980. Ήταν εξαιρετικά μεγάλα και απαιτούσαν 

τη μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή προκειμένου να γίνει η επεξεργασία τους και να γίνει 

η παρουσίαση της εικόνας. Τα συστήματα διαφοράς φάσης χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον 

για την επιθεώρηση μονάδων παραγωγής ενέργειας που βρίσκονταν σε λειτουργία. Κατα μεγάλο 

μέρος, αυτή η τεχνολογία κατευθύνθηκε στην αγορά της πυρηνικής ενέργειας, όπου η κριτική 

αξιολόγηση επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη χρησιμοποίηση τεχνολογίας αιχμής προκειμένου να 

αυξηθεί η πιθανότητα ανίχνευσης σφαλμάτων. Τα συστήματα συστοιχιών διαφοράς φάσης  

χρησιμοποιήθηκαν επίσης αρχικά, στην ανίχνευση σφαλμάτων σε μεγάλους σφυρήλατους άξονες 

και εξαρτήματα στροβίλων χαμηλής πίεσης. 
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Τη δεκαετία του 2000 παρουσιάστηκαν τα πρώτα φορητά όργανα συστοιχίας διαφορετικής φάσης 

για βιομηχανική χρήση, που τροφοδοτούνταν από μπαταρίες. Τα αναλογικά όργανα απαιτούσαν 

ισχύ και χώρο για να δημιουργήσουν τις  διαμορφώσεις πολλαπλών καναλιών που ήταν 

απαραίτητες για την καθοδήγηση των δέσμεων πράγμα που τα έκανε δύσχρηστα. Η μετάβαση 

στην ψηφιακή εποχή και η ταχεία ανάπτυξη ενσωματωμένων μικροεπεξεργαστών χαμηλού 

κόστους επέτρεψε την ανάπτυξη της επόμενης  γενίας  εξοπλισμού συστοιχιών διαφοράς φάσης. Η 

διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων χαμηλής ισχύος, η καλύτερη αρχιτεκτονική 

εξοικονόμησης ενέργειας, και η χρησιμοποίηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία σχεδίων κυκλωμάτων 

επιφανειακής στήριξης οδήγησε στην σμίκρυνση αυτής της προηγμένης τεχνολογίας. Έτσι 

δημιουργήθηκαν διάφορα εργαλεία για τα όργανα συστοιχίας διαφορετικής φάσης, τα οποία 

επιτρέπουν την ηλεκτρονική ρύθμιση, την επεξεργασία δεδομένων, την απεικόνιση και ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και όλα αυτά σε μία φορητή συσκευή. Μετά από αυτές τις εξελίξεις άνοιξε ο 

δρόμος για τη διαδεδομένη χρήση των συστημάτων συστοιχίας διαφοράς φάσης στις βιομηχανικές 

εφαρμογές. Τελικά αφού διαδόθηκε η χρήση των συστημάτων συστοιχίας διαφοράς φάσης στη 

βιομηχανία, άρχισαν να κατασκευάζονται πρότυπες κεφαλές  για κοινές εφαρμογές.  

 

1.1 Σύστημα συστοιχίας με διαφορά φάσης. 

 

Οι κεφαλές συστοιχίας διαφοράς φάσης αποτελούνται από μία κεφαλή που περιέχει μια 

συνδεσμολογία από 16 έως 256 μικρά αυτόνομα στοιχεία τα οποία μπορούν να πάλλονται 

ξεχωριστά (Σχήμα 1.3 και 1.4) σε αντίθεση με τις συμβατικές κεφαλές υπερήχων για Μη 

Καταστροφικούς Ελέγχους που αποτελούνται συνήθως, από ένα ενεργό στοιχείο που παράγει και 

λαμβάνει υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα, ή απο ένα ζέυγος στοιχείων, με το ένα στοιχείο να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μετάδοση ηχητικών κυμάτων και ένα αποκλειστικά  για τη 

λήψη τους. 
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Σχήμα 1.3 Συνδεσμολογία συστοιχίας με διαφορά φάσης. 

Πηγή: http://www.directindustry.it/prod/siui-shantou-institute-of-ultrasonic-instruments-c/sonde-tempi-volo-

allineamento-fase-pnd-67686-1240909.html 

 

 Οι συστοιχίες ανάλογα με την διάταξη των αυτόνομων στοιχείων μπορούν να καταταχθουν σε  

συστοιχίες λωρίδας (γραμμική συστοιχία), δυσδιάστατου πίνακα, δαχτυλιδιού (δακτυλιοειδής 

συστοιχία), κυκλικού πίνακα (κυκλική συστοιχία) ή σε συστοιχίες πιο περίπλοκων σχημάτων. Οι 

κεφαλές συστοιχιών διαφοράς φάσης σχεδιάζονται με δύο τρόπους: 1) για χρήση με άμεση επαφή 

(μεταξύ της κεφαλής και του δοκιμίου), ως ένα μέρος μιας συναρμολόγησης μιας δέσμης γωνίας 

με μία σφήνα, 2) για βύθιση, πετυχαίνοντας σύζευξη του ήχου με ένα μονοπάτι νερού, ακριβώς 

όπως συμβαίνει και με τις συμβατικές κεφαλές. Οι κεφαλές έχουν συνήθως συχνότητες  εύρους 

από 2 MHz έως 10 MHz.  Ένα σύστημα συστοιχίας διαφοράς φάσης περιλαμβάνει ένα εξελιγμένο 

όργανο που βασίζεται στον υπολογιστή, το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει την πολυστοιχειακή 

κεφαλή, να λάβει και να ψηφιοποιήσει την επιστρεφόμενη ηχώ, και να κατασκευάσει το 

διάγραμμα των πληροφοριών της ηχούς σε δίαφορες τυποποιήμενες μορφες. Σε αντίθεση με τις 

συμβατικές κεφαλές ανίχνευσης ελλατωμάτων, τα συστήματα συστοιχίας διαφοράς φάσης 

μπορούν να σαρώσουν μια δέσμη ήχου σε μία έκταση από γωνίες διάθλασης ή κατά μήκος ενός 
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γραμμικού μονοπατιού, ή να εστιάσουν δυναμικά σε έναν αριθμό διαφορετικών βαθών, 

μεγαλώνοντας έτσι την ευελιξία και την ικανότητα του ελέγχου σε καταστάσεις επιθεώρησης. 

1.2 Αλλαγή φάσης στα κύματα υπερήχων. 

 

Ένα σύστημα συστοιχίας με διαφορά φάσης χρησιμοποιεί τις αρχές της φυσικής των κυμάτων για 

να επιτύχει την αλλαγή φάσης μεταξύ των κυμάτων. Το σύστημα συστοιχίας διαφοράς φάσης 

διαφοροποιεί το χρόνο μεταξύ των εξερχομένων υπερηχητικών παλμών με τέτοιο τρόπο ώστε, τα 

ηχητικά κύματα που δημιουργούνται από κάθε στοιχείο της συστοιχίας να συνδυάζονται μεταξύ 

τους.  Έτσι η ενέργεια που μεταφέρουν τα κύματα προστίθεται ή ακυρώνεται με ελεγχόμενο τρόπο 

ώστε πρακτικά μέσω της αλλαγής φάσης να καθίσταται δυνατή η κατεύθυνση και η διαμόρφωση 

της δέσμης του ήχου. Αυτή η ικανότητα κατεύθυνσης και διαμόρφωσης της δέσμης του ήχου 

επιτυγχάνεται με το να πάλλουμε τα μεμονωμένα στοιχεία της κεφαλής σε ελαφρώς διαφορετικούς 

χρόνους. 

Είναι δυνατόν τα στοιχεία της κεφαλής να πάλλονται σε ομάδες από 4 έως 32 στοιχεία, πράγμα 

που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικής ευαισθησίας, έτσι μεγαλώνει το 

άνοιγμα της δέσμης, και εξαιτίας αυτού μειώνεται η ανεπιθύμητη διάδοση του κύματος και 

επιτρέπεται η εντονότερη εστίαση. Σε ένα σύστημα συστοιχίας διαφοράς φάσης πάντα υπάρχει το 

λογισμικό υπολογισμού νόμου εστιάσεως (focal law calculator software). Το λογισμικό αυτό 

επιλέγει συγκεκριμένους χρόνους καθυστέρησης για να εκκινήσει την κάθε ομάδα στοιχείων έτσι 

ώστε να δημιουργήσει το επιθυμητό σχήμα δέσμης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

κεφαλής και της σφήνας όπως επίσης και τη γεωμετρία και τις ακουστικές ιδιότητες του 

εξεταζόμενου υλικού. Έπειτα, η προγραμματισμένη παλμική ακολουθία που επιλέγεται από το 

λογισμικό λειτουργίας του οργάνου εκτοξεύει έναν αριθμό μεμονομένων κυμάτων μέσα στο 

εξεταζόμενο υλικό. Τα κύματα, με τη σειρά τους, συνδυάζονται εποικοδομητικά και καταστροφικά 

σε ένα ενιαίο μέτωπο κύματος το οποίο ταξιδεύει μέσα στο εξεταζόμενο υλικό και αντανακλάται 

στις ρωγμές, στις ασυνέχειες, στα πίσω τοιχώματα του υλικού, και σε άλλα όρια του υλικού όπως 

ένα συμβατικό κύμα υπερήχου. Το λογισμικό υπολογισμού νόμου εστιάσεως μπορει να κατευθύνει 

τη δέσμη μέσω διαφόρων γωνιών, αποστάσεων εστίασης, και μεγεθών σημείων εστίασης με τέτοιο 

τρόπο ώστε μία και μόνο συνδεσμολογία κεφαλής και σφήνας να είναι ικανή να εξετάσει το 

εξεταζόμενο υλικό σε ένα εύρος διαφορετικών οπτικών γωνιών. Το λογισμικό κατευθύνει τη 

δέσμη τόσο γρήγορα ώστε μια σάρωση από πολλές γωνίες ή σε πολλαπλά βάθη εστίασης να 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. 

Οι επιστρεφόμενες ηχώ παραλαμβάνονται από τα διάφορα στοιχεία ή ομάδες στοιχείων 

μετατοπίζονται χρονικά για να αντισταθμίστούν οι διάφορες καθυστερήσεις στη σφήνα και έπειτα 
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αθροίζονται. Μια κεφαλή συστοιχίας διαφορετικής φάσης μπορεί να ταξινομήσει χωρικά το 

επιστρέφον κύμα ανάλογα με τον χρόνο άφιξης και το πλάτος της τάσης σε κάθε στοιχείο. 

Αντίθετα, μια συμβατική κεφαλή μονού στοιχείου πρακτικά συγχωνεύει τα αποτελέσματα όλων 

των συνιστωσών της δέσμης που χτυπάνε στην περιοχή του στοιχείου. Όταν επεξεργαστεί από το 

λογισμικό του οργάνου, κάθε επιστρέφον νόμος εστίασης αντιπροσωπεύει την ανάκλαση από ένα 

συγκεκριμένο γωνιακό στοιχείο της δέσμης, ένα συγκεκριμένο σημείο κατά μήκος μιας γραμμικής 

διαδρομής, και/ή την ανάκλαση από ένα συγκεκριμένο βάθος εστίασης (Σχήμα 1.5 και Σχήμα 1.6). 

Οι πληροφορίες από την ηχώ αποθηκεύονται από το όργανο και μπορούν να απεικονιστούν με 

διάφορες μορφές.  

 

Σχήμα 1.5  Κύμα που παράγεται από κάθετη κεφαλή μεταβάλλοντας τον χρόνο καθυστέρησης των στοιχείων 

της κεφαλής. 

Πηγή: http://www.optel.com.pl/manual/english/oppa.htm 
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Σχήμα 1.6 Γραμμική σάρωση με δέσμη εστίασης. 

Πηγή: http://www.optel.com.pl/manual/english/oppa.htm 

 

1.3 Πλεονεκτήματα της συστοιχίας με διαφορά φάσης απέναντι στον 

συμβατικό υπέρηχο. 

 

Τα συστήματα υπερήχων συτοιχίας με διαφορά φάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε 

όλους τους ελέγχους όπου χρησιμοποιούνται οι συμβατικοί ανιχνευτές σφαλμάτων με υπέρηχους. 

Η επιθεώρηση συγκολλήσεων και η ανίχνευση ρωγμών είναι οι κύριες εφαρμογές στις οποίες 

επιλέγεται ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος με υπερήχους. Η βιομηχανία τους χρησιμοποιεί σε ένα 

ευρή φάσμα της που περιλαμβάνει την αεροδιαστημική βιομηχανία, τη βιομηχανία παραγωγής 

ενέργειας, την πετροχημική βιομηχανία, τη βιομηχανία προμήθευσης μεταλλικών ραβδών και 

σωληνοειδών προϊόντων, τη βιομηχανία κατασκευής και συντήρησης αγωγών, τη βιομηχανία των 

δομικών μετάλλων, και γενικότερα την κατασκευαστική βιομηχανία. 

Μια συστοιχία διαφοράς φάσης έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα πολλαπλά στοιχεία της 

κεφαλής για να κατευθύνει, να εστιάσει και να σαρώσει μια δέσμη με μία και μόνο κεφαλή. Αυτό 

αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις συμβατικές κεφαλές. Η ικανότητα κατεύθυνσης της 
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δέσμης, γνωστή και ως S-σάρωση (τομεακή σάρωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

χαρτογραφηθούν κάποια μέρη του εξεταζόμενου υλικού υπό κατάλληλες γωνίες. Έτσι γίνεται απλή 

η επιθεώρηση μερών με περίπλοκη γεωμετρία. Το μικρό αποτύπωμα της κεφαλής και η ικανότητα 

σάρωσης της δέσμης χωρίς να κινηθεί η κεφαλή βοηθά στην επιθεώρηση τέτοιων μερών, όταν 

υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για μηχανική σάρωση. Η τομεακή σάρωση χρησιμοποιείται 

επίσης  για επιθεώρηση συγκολλήσεων. Η ικανότητα να ελέγχονται οι συγκολλήσεις σε πολλές 

γωνίες από μία και μόνο κεφαλή αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα της ανίχνευσης ανωμαλιών 

στο υλικό. Η ηλεκτρονική εστίαση βελτιστοποιεί το σχήμα και το μέγεθος της δέσμης στην 

αναμενόμενη θέση ελαττώματος, καθώς και βελτιστοποιεί περαιτέρω την πιθανότητα ανίχνευσης 

του. Η ικανότητα εστίασης σε πολλαπλά βάθη βελτιώνει την ικανότητα διαστασιολόγησης των 

κρίσιμων ελαττωμάτων στις ογκομετρικές επιθεωρήσεις. Η εστίαση μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την αναλογία σήματος – θορύβου σε προκλητικές εφαρμογές, και η ηλεκτρονική 

σάρωση από πολλές ομάδες στοιχείων επιτρέπει τη γρήγορη παραγωγή εικόνων C-σάρωσης. Η 

ικανότητα για ταυτόχρονο έλεγχο σε πολλές γωνίες και/ή η ικανότητα σάρωσης μιας μεγαλύτερης 

περιοχής του υπό εξέταση υλικού μέσω της γραμμικής σάρωσης (Linear scanning) αυξάνει την 

ταχύτητα επιθεώρησης. Οι ταχύτητες επιθεώρησης με συστοιχίες διαφοράς φάσης μπορούν να 

είναι έως και 10 φορές γρηγορότερες σε σύγκριση με τους συμβατικούς υπέρηχους παρέχοντας 

έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 

Τα μειονεκτήματα των συστημάτων συστοιχίας διαφοράς φάσης είναι η απαίτηση της εκπαίδευσης 

του χειριστή καθώς και το μεγαλύτερο κόστος. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος συχνά 

αντισταθμίζεται από τη μεγαλύτερη ελαστικότητα που παρέχει το σύστημα συστοιχίας με διαφορά 

φάσης σε σχέση με τα συμβατικά και από τη μείωση του χρόνου που χρειάζεται για να 

πραγματοποιηθεί μια δεδομένη επιθεώρηση. 
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2. Φυσική των συστοιχιών φάσης. 

      2.1 Χαρακτηριστικά της δέσμης υπερήχων 

 

Μπορούμε να παρομοιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας μιας κεφαλής διαμηκών κυμάτων με ένα 

έμβολο που όταν εκτελεί τη μηχανική κίνηση του παράγει μηχανικές δονήσεις υψηλής 

συχνότητας, γνωστές ως ηχητικά κύματα. Καθώς εφαρμόζεται τάση στον κρύσταλλο (δηλαδή στο 

πιεζοηλεκτρικό στοιχείο της κεφαλής), αυτός παραμορφώνεται και η παραμόρφωση αυτή γίνεται 

κάθετα στην διεύθυνση της όψης του. Πρακτικά με την εφαρμογή τάσης ο κρύσταλλος 

συμπιέζεται. Η τάση αυτή εφαρμόζεται συνήθως για λιγότερο από ένα μικρό του δευτερολέπτου 

και όταν τελικά αποσύρεται από τον κρύσταλλο, το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο επανέρχεται στην 

αρχική του κατάσταση, παράγωντας έναν παλμό μηχανικής ενέργειας δηλαδή ένα κύμα υπέρηχου. 

Όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, εάν το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο παραλάβει την πίεση ενός 

καταφθάνοντος κύματος υπέρηχου, τότε θα συμπιεστεί και θα παράγει τάση σε όλη του την όψη. 

Έτσι, ένα και μόνο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο μπορεί να δράσει σαν πομπός και σαν δέκτης παλμών 

υπερήχων. 

 

Σχήμα 2.1 Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. 

Πηγή: http://www.intechopen.com/books/global-warming-impacts-and-future-perspective/alternative-

resources-for-renewable-energy-piezoelectric-and-photovoltaic-smart-structures 

Όλες οι κεφαλές που χρησιμοποιούνται στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους έχουν τις εξής 

θεμελιώδεις λειτουργικές ιδιότητες: 

1) Τύπος: Η κεφαλή ανάλογα με τη λειτουργία της χαρακτηρίζεται ως επαφής, 

γραμμής καθυστέρησης, γωνιακής δέσμης, ή βύθισης. Η επιλογή του τύπου 

κεφαλής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού προς εξέταση, όπως η 

τραχύτητα της επιφάνειας του, η θερμοκρασία του, η θέση ενός ελλατώματος μέσα 

στο υλικό, καθώς και από το πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στο υλικό με τον 

κάθε τύπο κεφαλής και η ταχύτητα ελέγχου. 
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2) Μέγεθος: Το μήκος και πλάτος του ενεργού πιεζοηλεκτρικού στοιχείου της 

κεφαλής ή η διάμετρος  του. Το ενεργό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο συνήθως 

εδράζεται σε μια θήκη. 

3) Συχνότητα: Ο αριθμός των κύκλων κυμάτων που ολοκληρώνονται σε ένα 

δευτερόλεπτο, έχει μονάδα το Hz και συνήθως εκφράζεται σε κίλο χερτζ (KHz) ή 

μέγα χερτζ (MHz). Οι περισσότερες κεφαλές υπερήχων έχουν εύρος συχνότητας 

από 500 KHz μέχρι 20 MHz, ωστώσο στο εμπόριο ειναι διαθέσιμες κεφαλές και 

κάτω από 50 KHz και μεγαλύτερες από 200 MHz. Στις υψηλότερες συχνότητες 

του εύρους της κεφαλής αυξάνεται η ανάλυση της εικόνας και η ευκρίνεια 

εστίασης, ενώ στις χαμηλότερες συχνότητες έχουμε αύξηση της διείδυσης της 

δέσμης στο υλικό. 

4) Εύρος ζώνης: Οι τυπικές κεφαλές ΜΚΕ δεν παράγουν κύματα ήχου σε μια 

μοναδική συχνότητα, αλλά σε ένα εύρος συχνοτήτων που έχουν ως κέντρο την 

προσδιορισμένη ονομαστική συχνότητα. Το τμήμα της απόκρισης συχνότητας που 

πέφτει εντός των καθορισμένων ορίων εύρους ονομάζεται εύρος ζώνης. Το εύρος 

ζώνης καθορίζεται στο σημείο των 6 dB που αποτελεί το σημείο του μισού εύρους 

συχνότητας της κεφαλής. 

5) Διάρκεια της μορφής κύματος: Ο αριθμός των κύκλων κυμάτων που παράγονται 

από την κεφαλή κάθε φορά που αυτή πάλλεται. Μια κεφαλή με μεγάλο εύρος 

ζώνης έχει λιγότερους κύκλους από μία με μικρό εύρος ζώνης. Η διάμετρος του 

πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, το υλικό του υποστρώματος, η ηλεκτρική ρύθμιση της 

κεφαλής και η μέθοδος διέγερσης της, είναι παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται η διάρκεια της μορφής του κύματος. 

6) Ευαισθησία: Η σχέση μεταξύ του πλάτους της διέγερσης παλμού και του πλάτους 

της παραλαμβανόμενης ηχούς σε ένα καθορισμένο σημείο. 

7) Προφίλ Δέσμης: Μπορεί να θεωρηθεί ότι η δέσμη από μια μή επικεντρωμένη  

κεφαλή σχήματος δίσκου είναι μια στήλη ενέργειας που ξεκινά από την περιοχή 

του ενεργού στοιχείου και όσο απομακρύνεται από αυτήν διαστέλλεται και τελικά 

διασκορπίζεται. Στην πραγματικότητα όμως, το πραγματικό προφίλ της δέσμης 

είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς παρουσιάζει διαφορές πιέσεως και στην εγκάρσια 

και στην διαμήκη κατεύθυνση. Στην παρακάτω εικόνα, το κόκκινο 

αντιπροσωπεύει την περιοχή με τη μεγαλύτερη ενέργεια, ενώ το γαλάζιο και το 

μπλε αντιπροσωπεύουν περιοχές χαμηλότερης ενέργειας. 
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Σχήμα 2.2 Προφίλ δέσμης 

Πηγή: http://www.erasmusmc.nl/thoraxcenterbme/Current-Research/probes/4682567/ 

Το πεδίο του ήχου μιας κεφαλής διαιρείται σε δύο ζώνες: την εγγύς ζώνη και την απώτατη ζώνη. Η 

εγγύς ζώνη είναι η περιοχή κοντά στην κεφαλή όπου η πίεση του ήχου περνά μέσα από μια σειρά 

μέγιστων και ελάχιστων και τελειώνει στο τελευταίο μέγιστο επί του άξονα της κεφαλής σε 

απόσταση Ν από την όψη της κεφαλής. Η εγγύς ζώνη αντιπροσωπεύει τη φυσική εστίαση της 

κεφαλής. Η απώτατη ζώνη είναι η περιοχή μετά την απόσταση Ν στην οποία υπάρχει σταδιακή 

αύξηση της διαμέτρου της δέσμης και διασκόρπιση της ενέργειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 

πίεση του ήχου να πέφτει στο μηδέν. Η απόσταση Ν της εγγής ζώνης είναι μια συνάρτηση της 

συχνότητας της κεφαλής, του μεγέθους του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου και της ταχύτητας του ήχου 

στο υλικό υπό έλεγχο και υπολογίζεται για τετράγωνα ή παραλληλογραμμα στοιχεία με τον τύπο: 

𝑁 =
𝑘𝐿2𝑓

4𝑐
 ή 𝑁 =

𝑘𝐿2

4𝜆
 

όπου: 

N = το μήκος της εγγύς ζώνης 

 k = η σταθερά αναλογίας διαστάσεων 

 L = το μήκος του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου ή του ανοίγματος 

 f = η συχνότητα 
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 c = η ταχύτητα του ήχου στο υλικό 

 λ = το μήκος κύματος (
𝑐

𝑓
) 

 

Σχήμα 2.3 Εγγύς ζώνη και απώτατη ζώνη δέσμης 

Πηγή: https://www.nde-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/EquipmentTrans/radiatedfields.htm 

Η σταθερά αναλογίας διαστάσεων δίνεται στον πίνακα 2.1. Είναι ένας αδιάστατος αριθμός που 

βασίζεται στην αναλογία μεταξύ των μικρών και μεγάλων διαστάσεων του πιεζοηλεκτρικού 

στοιχείου ή του ανοίγματος. 

Πίνακας 2.1 Συντελεστής k 

Πηγή: Olympus NDT, «Phased Array Testing, Basic Theory for Industrial Applications» 
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Στην περίπτωση κυκλικών στοιχείων, η k δεν χρησιμοποιείται και η διάμετρος του 

πιεζοηλεκτρικού στοιχείου (D) χρησιμοποιείται στη θέση του όρου του μήκους: 

𝑁 =
𝐷2𝑓

4𝑐
 ή 𝑁 =

𝐷2

4𝜆
 

Εξαιτίας των διακυμάνσεων της πίεσης του ήχου στην εγγύς ζώνη, μπορεί να είναι δύσκολο να 

εκτιμήσουμε με ακρίβεια σφάλματα χρησιμοποιώντας τεχνικές με βάση το πλάτος της τάσης 

(παρόλα αυτά η μέτρηση του πάχους στην εγγύς ζώνη δεν αποτελεί πρόβλημα). 

2.2 Βασικές ιδιότητες των ηχητικών κυμάτων. 

 

Σχηματισμός μετώπου κύματος: Παρότι μια κεφαλή με ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία πηγή που λειτουργεί σαν έμβολο, ένας δίσκος ή μια πλάκα που σπρώχνει προς το 

μέρος του δοκιμίου, το κύμα που παράγει μπορεί να μοντελοποιηθεί μαθηματικά ως το άθροισμα 

των κυμάτων από ένα πολύ μεγάλο αριθμό σημειακών πηγών. Αυτό απορρέει από την αρχή του 

Huygens, που προτάθηκε για πρώτη φορά τον δέκατο έβδομο αιώνα από τον ολλανδό φυσικό 

Christian Huygens, που δηλώνει ότι κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος συμπεριφέρεται σαν 

πηγή ενός δευτερεύοντος σφαιρικού κύματος που προχωράει με ταχύτητα και συχνότητα ίσες με 

εκείνες του πρωτεύοντος κύματος. Μετά την πάροδο λίγου χρόνου το μέτωπο του πρωτεύοντος 

κύματος είναι η περιβάλλουσα των δευτερευόντων "κυματιδίων". 
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Σχήμα 2.5 Η αρχή του Huygens για a) επίπεδο και β) σφαιρικό κύμα 

Πηγή: http://www.elearning.aua.gr/elearning/aua/fysiki/Optiki/Kimatiki_Opt.html 

Εξάπλωση δέσμης: Κατ’αρχήν, το κύμα του ήχου που παράγεται από μια κεφαλή ταξιδεύει σε μια 

ευθεία γραμμή μέχρι να συναντήσει το όριο ενός υλικού. Αυτό που συμβαίνει μετά θα συζητηθεί 

παρακάτω. Όμως, εάν το μήκος της διαδρομής του ήχου είναι μεγαλύτερο από την απόσταση της 

εγγύς ζώνης, η δέσμη επίσης αυξάνει σε διάμετρο, αποκλίνωντας όπως μια δέσμη ενός προβολέα 

(Σχήμα 2-6). 

 

Σχήμα 2.6 Εξάπλωση δέσμης 

Πηγή: http://www.olympus-ims.com/en/ndt-tutorials/flaw-detection/wave-front/ 

Η γωνία εξάπλωσης της δέσμης μιας μη εστιασμένης κεφαλής μπορεί να υπολογιστεί μέσω του 

τύπου της γωνίας εξάπλωσης της μισής δέσμης με πτώση 6 dB: 
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𝛼 = sin−1 (
0.514𝑐

𝑓𝐷
) 

Όπου  

   D = διάμετρος πιεζοηλεκτρικού στοιχείου ή ανοίγματος 

 f = συχνότητα 

 c = ταχύτητα του ήχου στο υπό εξέταση υλικό 

 λ = μήκος κύματος 

Από αυτήν την εξίσωση φαίνεται ότι όσο μικραίνει η διάμετρος του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου και 

η συχνότητα, τόσο μεγαλώνει η εξάπλωση της δέσμης. Η μεγάλη γωνία εξάπλωσης δέσμης 

προκαλεί την γρήγορη πτώση  της ενέργειας του ήχου ανά μονάδα επιφάνειας σε μεγάλες 

αποστάσεις. Έτσι σε εφαρμογές όπου το ηχητικό κύμα διανύει μεγάλες αποστάσεις και το υλικό 

έχει μικρούς ανακλαστήρες (ατέλειες) έχουμε μειωμένη ευαισθησία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

απόκριση της ηχούς μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση υψηλότερης συχνότητας και/ή μεγαλύτερη 

διάμετρο κεφαλής. 

Εαν το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο της κεφαλής ειναι τετραγωνικό, η δέσμη εξαπλώνεται ασύμμετρα, 

με τη μεγαλύτερη γωνία εξάπλωσης της δέσμης να είναι κατά τη φορά της μικρότερης διάστασης 

της δέσμης. Η γωνία για κάθε άξονα μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω εξίσωση 

χρησημοποιώντας το κατάλληλο μήκος ή πλάτος στη θέση του όρου L: 

𝛼 = sin−1 (
0.44𝑐

𝑓𝐿
)  ή 𝛼 = sin−1 (

0.44𝜆

𝐿
) 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν κάποιες γενικευμένες αλλαγές  στην εξάπλωση του κύματος με την 

αλλαγή της διαμέτρου της κεφαλής και της συχνότητας. Εάν η συχνότητα είναι σταθερή, τότε η 

εξάπλωση της δέσμης μειώνεται καθώς η διάμετρος της κεφαλής αυξάνεται. 
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Σχήμα 2.7 Εξάπλωση δέσμης με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο κεφαλής 3mm 

Πηγή: Olympus NDT, «Phased Array Testing, Basic Theory for Industrial Applications» 

 

Σχήμα 2.8 Εξάπλωση δέσμης με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο κεφαλής 13 mm 

Πηγή: Olympus NDT, «Phased Array Testing, Basic Theory for Industrial Applications» 

Εάν η διάμετρος της κεφαλής παραμείνει σταθερή τότε η εξάπλωση της δέσμης μειώνεται καθώς η 

συχνότητα αυξάνεται. 

 

Σχήμα 2.9 Εξάπλωση δέσμης με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο κεφαλής συχνότητας 2.25 MHz 

Πηγή: Olympus NDT, «Phased Array Testing, Basic Theory for Industrial Applications» 
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Σχήμα 2.10 Εξάπλωση δέσμης με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο κεφαλής συχνότητας 10 MHz 

Πηγή: Olympus NDT, «Phased Array Testing, Basic Theory for Industrial Applications» 

Απόσβεση: Όταν ένα κύμα υπέρηχου ταξιδεύει μέσα σε ένα υλικό, η δομή του ξεκινά να 

διασκορπάται διότι η μετάδοση της ενέργειας στο υλικό εξαιτίας της μικροδομής του είναι ατελής. 

Τα ηχητικά κύματα μετατρέπονται σταδιακά εντός του υλικού σε θερμότητα. Έτσι όλο το ηχητικό 

κύμα, αφού διανύσει κάποια απόσταση μέσα στο υλικό, έχει μετατραπεί σε θερμότητα. Αυτή η 

διαδικασία μετατροπής του ήχου σε θερμότητα είναι γνωστή ως απόσβεση του ήχου. 

 

Η μαθηματική θεωρία της απόσβεσης και της σκέδασης είναι πολύπλοκη. Για μια δεδομένη 

απόσταση που διανύει το κύμα μέσα στο υλικό, η απώλεια πλάτους τάσης εξαιτίας της απόσβεσης 

είναι το σύνολο των φαινομένων απορρόφησης του κύματος από το υλικό και των φαινομένων 

σκέδασης του. Η απορρόφηση εξαρτάται γραμμικά από τη συχνότητα. Η σκέδαση κατά κύριο 

λόγο αυξάνεται και αυτή με την αύξηση της συχνότητας αλλά δεν εξαρτάται γραμμικά από αυτήν 

καθώς οι τιμές της ποικίλουν, ανάλογα με την αναλογία του μήκους κύματος προς το μέγεθος των 

κόκκων στα όρια του υλικού ή το μέγεθος των κόκκων σε άλλους σκεδαστές που τυχόν συναντάει 

το κύμα. Για κάθε υλικό, σε μια δεδομένη θερμοκρασία, που ελέγχεται με μια δεδομένη συχνότητα 

υπάρχει ένας συγκεκριμένος συντελεστής απόσβεσης ο οποίος συνήθως εκφράζεται σε Nepers ανά 

εκατοστό (Np/cm). Για γνωστό συντελεστή απόσβεσης, σε ένα δεδομένο μήκος που διένυσε το 

κύμα, οι απώλειες υπολογίζονται από την εξίσωση: 

𝑝 = 𝑝0𝑒−𝑎𝑑 

Όπου: 

 p = η πίεση του ήχου στο τέλος του μονοπατιού 

 p0 = η πίεση του ήχου στην αρχή του μονοπατιού 

 e = η βάση του φυσικού λογάριθμου 

 α = ο συντελεστής απόσβεσης 

 d = το μήκος που διένυσε το ηχητικό κύμα 

Σε όλα τα υλικά, οι υψηλές συχνότητες αποσβαίνονται πιο γρήγορα από ότι οι χαμηλές. Όταν 

λοιπόν το ελεγχόμενο υλικό έχει χαμηλό συντελεστή απόσβεσης τότε χρησιμοποιούμε κεφαλές 

υψηλής συχνότητας, ενώ όταν το ελεγχόμενο υλικό έχει υψηλό συντελεστή απόσβεσης, τότε 

χρησιμοποιούμε κεφαλές χαμηλής συχνότητας. Υλικά με υψηλό συντελεστή απόσβεσης είναι 
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κυρίως τα μέταλλα, ενώ υλικά με χαμηλό συντελεστή απόσβεσης είναι κυρίως τα πλαστικά και το 

καουτσούκ. 

Ανάκλαση και μετάδοση: Όταν ένα κύμα ήχου που ταξιδεύει σε ένα υλικό κάποια στιγμή 

συναντάει ένα δεύτερο υλικό, που βρίσκεται κάθετα στη διεύθυνση του κύματος, τότε ένα μέρος 

της ενέργειας του κύματος ανακλάται, ενώ  ένα μέρος συνεχίζει την πορεία του κατά τη διεύθυνση 

που είχε μέσα στο δεύτερο υλικό. Το ποσοστό της ανάκλασης του κύματος προς τη μετάδοση του 

στο δεύτερο υλικό σχετίζεται με τις σχετικές ακουστικές αντιστάσεις των δυο υλικών. Η 

ακουστική αντίσταση ορίζεται ως εξής: 

𝛧 = 𝑝 ∙ 𝑐 

Όπου : 

Ζ = η ακουστική αντίσταση 

 p = η πυκνότητα του υλικού 

 c = η ταχύτητα του ήχου στο υλικό 

Ο συντελεστής ανάκλασης σε ένα επίπεδο όριο (δηλαδή το ποσοστό της ενέργειας που ανακλάται) 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

𝑅 =
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
 

Όπου: 

 R = ο συντελεστής ανάκλασης εκφρασμένος σε ποσοστό 

 Ζ1 = η ακουστική αντίσταση του πρώτου μέσου 

 Ζ2 = η ακουστική αντίσταση του δεύτερου μέσου 

Όταν τα δύο υλικά διαφέρουν αρκετά ως προς τις ακουστικές τους αντιστάσεις, τότε ο 

συντελεστής ανάκλασης είναι μεγάλος και το μεγαλύτερο μέρος του ηχητικού κύματος ανακλάται. 

Όταν τα δύο υλικά έχουν παρόμοιες ακουστικές αντιστάσεις, τότε ο συντελεστής ανάκλασης είναι 

μικρός και το μεγαλύτερο μέρος του κύματος συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα στο δεύτερο υλικό. 

Θεωρητικά η ανάκλαση μεταξύ δυο υλικών με πολύ διαφορετικές ακουστικές αντιστάσεις 

πλησιάζει το 100%, ενώ η ανάκλαση μεταξύ δυο υλικών ίδιας ακουστικής αντίστασης είναι 

μηδενική. 

Διάθλαση και μετατροπή του τύπου κύματος:  Όταν ένα κύμα ήχου που ταξιδεύει μέσα σε ένα 

υλικό συναντά το όριο ενός διαφορετικού υλικού υπό γωνία διάφορη του μηδενός, ένα μέρος της 

ενέργειας του κύματος ανακλάται  σε γωνία ίση με την γωνία πρόσπτωσης. Το κύμα που 

μεταδίδεται στο δεύτερο υλικό, διαθλάται σύμφωνα με το νόμο του Snell. Ο νόμος του Snell είναι 

μια μαθηματική εξίσωση που περιγράφει τη σχέση της γωνίας πρόσπτωσης και της γωνίας 
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διάθλασης με την ταχύτητα του κύματος στο όριο των δυο υλικών όπως εξηγείται στην παρακάτω 

εξίσωση. 

sin 𝜃𝑖

𝑐𝑖
=

sin 𝜃𝑟𝑙

𝑐𝑟𝑙
=

sin 𝜃𝑟𝑠

𝑐𝑟𝑠
 

Όπου: 

 θi= γωνία πρόσπτωσης της σφήνας 

 θrl = γωνία του διαθλώμενου διαμήκους κύματος 

 θrs = γωνία του διαθλώμενου εγκάρσιου κύματος 

 ci = ταχύτητα του υλικού πρόσπτωσης (διαμήκης κύματος) 

 crl = ταχύτητα του ήχου στο υλικό (διαμήκης κύματος) 

 crs = ταχύτητα του ήχου στο υλικό (κύμα διάτμησης) 

Εάν η ταχύτητα του ήχου στο δεύτερο υλικό είναι μεγαλύτερη από ότι στο πρώτο, τότε σε 

συγκεκριμένες γωνίες το κύμα εκτός από την αλλαγή κατεύθυνσης αλλάζει και τύπο. Συνήθως με 

αυτό τον τρόπο διαμήκη κύματα γίνονται κύματα διάτμησης. Σε αυτή τη βάση στηρίζονται οι 

έλεγχοι με γωνιακές δέσμες. Όσο αυξάνεται η γωνία πρόσπτωσης στο πρώτο υλικό, αυξάνεται και 

η γωνία του διαθλούμενου διαμηκές κύματος στο δεύτερο  υλικό. Καθώς η γωνία διάθλασης του 

διαμηκές κύματος πλησιάζει τις 90 μοίρες, ένα μεγαλύτερο μέρος του κύματος μετατρέπεται σε 

κύμα διάτμησης που έχει μικρότερη ταχύτητα και διαθλάται στη γωνία που προβλέπει ο νόμος του 

Snell. Σε γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από αυτές που θα δημιουργούσαν ένα διαθλώμενο 

διαμήκες κύμα 90 μοιρών, το διαθλώμενο κύμα γίνεται εξ’ολοκλήρου κύμα διάτμησης. 
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Σχήμα 2.11 Στιγμιότυπο όπου το διαθλώμενο κύμα αλλάζει τύπο και γίνεται από διαμήκης κύμα, κύμα 

διάτμησης 

Πηγή: http://www.ni.com/white-paper/3368/en/ 

Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι ακόμα μεγαλύτερη, τότε το κύμα διάτμησης διαθλάται κατά 90 

μοίρες, και παράγεται ένα επιφανειακό κύμα στο δεύτερο υλικό. 



Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο Υπερήχων και την Τεχνική Phased Array 

 

 
27 

 

 

Σχήμα 2.12 Στιγμιότυπο όπου το διαθλώμενο κύμα αλλάζει τύπο και γίνεται από κύμα διάτμησης,  επιφανειακό 

κύμα 

Πηγή: http://www.ni.com/white-paper/3368/en/ 

2.3 Κεφαλή συστοιχίας διαφοράς φάσης. 

 

Σχήμα 2.13 Διάφορες κεφαλές συστοιχίας διαφοράς φάσης 

Πηγή: http://www.aos-ndt.com/oempa-high-quality-phased-array-probes/ 

Συστοιχία ονομάζεται μια οργανωμένη στο χώρο διάταξη πολλών ομοειδών αντικειμένων.  Έτσι 

λοιπόν, η συστοιχία διαφοράς φάσης είναι μια διάταξη από αρκετές κεφαλές ενός πιεζοηλεκτρικού 

στοιχείου τοποθετημένες έτσι ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του υλικού κατά τον έλεγχο 

με συνέπεια να αυξάνεται η ταχύτητα του ελέγχου. Στον έλεγχο σύνθετων υλικών ή για την 
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ανίχνευση διάβρωσης σε μέταλλα χρησιμοποιείται μια γραμμική διάταξη από κεφαλές κατά μήκος 

μιας επιφάνειας για να αυξηθεί η ανίχνευση ατελειών. Στον έλεγχο σωληνώσεων συνήθως 

χρησιμοποιούνται πολλές κεφαλές για την ανίχνευση ρωγμών, την εύρεση ατελειών και τη 

μέτρηση πάχους. Στον έλεγχο σφυρήλατων μεταλλικών μερών χρησιμοποιούνται πολλές κεφαλές 

εστιασμένες σε διαφορετικά βάθη για να καταστεί δυνατή η ανίχνευση μικρών ατελειών σε μια 

ζώνη. 

Αυτοί οι έλεγχοι απαιτούν υψηλής ταχύτητας, πολυκαναλικό εξοπλισμό υπερήχων με κατάλληλους 

πομπούς, δέκτες και πύλες λογικής για να επεξεργαστούν το κάθε κανάλι καθώς και την 

προσεκτική στερέωση της κάθε κεφαλής για να στηθούν σωστά οι ζώνες ελέγχου. 

Μια κεφαλή συστοιχίας φάσης είναι μια σειρά από ξεχωριστά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία που 

λειτουργούν σαν μία ομάδα. Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία όμως είναι πολύ μικρότερα από τις 

συμβατικές κεφαλές που έχουν ένα μεγάλο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Τα πολλά μικρά 

πιεζοηλεκτρικά στοιχεία μπορούν να δονηθούν ομαδικά ώστε, να δημιουργήσουν κύματα 

ελεγχόμενων κατευθύνσεων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να προγραμματιστούν και να 

αναλυθούν μεγάλες ζώνες ελέγχου σε πολύ μεγάλες ταχύτητες χωρίς τη μετακίνηση της κεφαλής. 

Παρ’ότι μιλάμε για πολλα μικρά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία στην πραγματικότητα είναι ένα 

πιεζοηλεκτρικό στοιχείο που έχει διαιρεθεί σε τμήματα. 
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2.3.1 Τρόπος παραγωγή συστοιχίας διαφοράς φάσης 

Σχήμα 2.14 Ανατομία μια κεφαλής συστοιχίας διαφοράς φάσης 

Πηγή: http://www.vaultrasound.com/educational-resources/ultrasound-physics/transducers/ 

Οι σύγχρονες κεφαλές συστοιχίας φάσης παράγονται από σύνθετα υλικά τα οποία έχουν 

πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. Παρ’ότι είναι δύσκολο να κατασκευαστούν, οι σύνθετες αυτές κεφαλές, 

παρέχουν καλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τις αντίστοιχες πιεζοκεραμικές κατά 10dB έως 30 dB. 

Το πιεζοηλεκτρικό υλικό χωρίζεται σε λεπτές ράβδους και τοποθετείται σε ένα πίνακα από 

πολυμερές υλικό. Προκειμένου να χωριστεί το σύνθετο υλικό από λωρίδες σε έναν αριθμό 

ξεχωριστών ηλεκτρικών στοιχείων, που μπορούν να δονηθούν αυτόνομα, υπόκειται σε τμηματική 

επιμετάλλωση. Το τμηματοποιημένο στοιχείο έπειτα, εδράζεται σε μια συνδεσμολογία κεφαλής 

που περιλαμβάνει ένα προστατευτικό στρώμα συναρμογής, ένα υπόστρωμα, συνδέσεις με καλώδια 

και το περίβλημα. Οι κεφαλές συστοιχίας φάσης παράγονται σε διάφορα μεγέθη, σχήματα, 

συχνότητες, και αριθμό στοιχείων. 

2.3.2 Χαρακτηριστίκα συστοιχίας διαφοράς φάσης 

 

Οι κεφαλές συστοιχίας φάσης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Τύπος. Οι κεφαλές συστοιχίας φάσης χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο επαφής 

με το υλικό, σε κεφαλές άμεσης επαφής, κεφαλές βύθισης, κεφαλές γραμμής 
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καθυστέρησης και κεφαλές γωνιακής δέσμης. Οι  κεφαλές  γωνιακής δέσμης είναι 

σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται με μια πλαστική σφήνα ή ένα ίσιο 

πλαστικό παπούτσι (σφήνα μηδενικής γωνίας). 

2. Συχνότητα. Οι περισσότερες κεφαλές ανήκουν στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 2 

MHz και 10 MHz. Κεφαλές μικρότερης και μεγαλύτερης συχνότητας είναι επίσης 

διαθέσιμες. Όπως και με τις παραδοσιακές κεφαλές, η διείσδηση αυξάνεται σε 

χαμηλότερες συχνότητες, ενώ σε μεγαλύτερες συχνότητες αυξάνεται η ανάλυση 

της εικόνας και η εστιακή ευκρίνεια. 

3. Αριθμός πιεζοηλεκτρικών στοιχείων. Οι κεφαλές συστοιχίας φάσης συνήθως 

περιέχουν από 16 μέχρι 128 πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, ενώ υπάρχουν και κεφαλές 

με μέχρι και 256 στοιχεία. Όσο αυξάνεται ο αριθμός στοιχείων αυξάνεται η 

ικανότητα εστίασης και κατεύθυνσης της δέσμης. Έτσι η δέσμη σαρώνει 

μεγαλύτερη περιοχή. Η αύξηση όμως του αριθμού των πιεζοηλεκτρικών 

στοιχείων αυξάνει το κόστος της κεφαλής και του εξοπλισμού. Κάθε ένα από 

αυτά τα στοιχεία μπορεί να δονηθεί με ελεγχόμενο τρόπο για να παράγει ένα 

ελεγχόμενο κύμα. Για αυτό, η διάσταση των στοιχείων αυτών καλείται ενεργή 

κατεύθυνση ή κατεύθυνση πηδαλιούχησης της δέσμης. 

4. Μέγεθος των στοιχείων. Όσο το πλάτος των στοιχείων μικραίνει, αυξάνεται η 

ικανότητα να κατευθύνουμε τη δέσμη. Για να έχουμε μεγάλη περιοχή κάλυψης 

απαιτούνται περισσότερα στοιχεία αυξάνοντας έτσι το κόστος κατασκευής. 

2.3.3 Διαστασιακές παράμετροι κεφαλής συστοιχίας διαφοράς φάσης 

 

 

Σχήμα 2.15 Διαστασιακές παράμετροι κεφαλής συστοιχίας διαφοράς φάσης 

Πηγή: http://www.ndt-kits.com/Matrix-2D-1.5D-Phased-Array-Transducer-UT0036-s-381-613.html 

Οι διαστασιακές παράμετροι μιας κεφαλής  ορίζονται ως εξής: 
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A =  συνολικό πλάτος της κεφαλής.  Έχει την ικανότητα να καθοδηγεί την

 δέσμη και συχνά αναφέρεται ως το ενεργό επίπεδο. 

E =  ύψος στοιχείου. Μιας και αυτή η διάσταση είναι σταθερή συχνά 

 αναφέρεται ως το παθητικό επίπεδο 

p =  η απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ δύο στοιχείων 

W =  πλάτος του κάθε στοιχείου 

g =  απόσταση μεταξύ των ενεργών στοιχείων 

n =  ο αριθμός των στοιχείων της κεφαλής 

 

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το λογισμικό του οργάνου για να δημιουργήσουν το 

επιθυμητό σχήμα δέσμης και είναι απαραίτητες για την λειτουργία του οργάνου. Τα στοιχεία αυτά 

εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό αναγνώρισης της κεφαλής. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν 

είναι δυνατό για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να εισαχθούν από τον χρήστη κατά τη ρύθμιση του 

μηχανήματος. 

 

2.4 Σφήνες συστοιχίας φάσης 

 

Σχήμα 2.16 Διάφοροι τύποι σφήνας κεφαλής συστοιχίας διαφοράς φάσης 

Πηγή: http://www.siui.com/enH/products_view_c5_9_21_52_i34.html 

Οι περισσότερες κεφαλές συστοιχίας φάσης συνήθως κουμπώνουν επάνω σε μια πλαστική σφήνα. 

Οι σφήνες χρησιμοποιούνται και σε εφαρμογές με διαμήκη κύματα και σε εφαρμογές με κύματα 

διάτμησης.  Έχουν την ίδια λειτουργία στα συστήματα συστοιχίας διαφοράς φάσης με τους 

συμβατικούς ελέγχους σφαλμάτων με κεφαλή ενός πιεζοηλεκτρικού στοιχείου, να συζεύξουν το 
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ηχητικό κύμα από την κεφαλή στο υλικό ώστε αυτό να διαθλασθεί σε μια επιθυμητή γωνία και/ή 

να αλλάξει τύπο. Οι σφήνες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. 

Σφήνες κυμάτων διάτμησης. Μοιάζουν με τις σφήνες των συμβατικών κεφαλών. Υπάρχουν σε 

πολλά μεγέθη και τύπους. Μερικές από αυτές έχουν τρύπες έδρασης για να κουμπώνει η σφήνα 

στην κεφαλή. Μερικές χαρακτηριστικές σφήνες κεφαλής συστοιχίας φάσης δίνονται στο Σχήμα 2-

16. 

Σφήνες μηδενικής γωνίας. Είναι επίπεδα πλαστικά μπλοκ.  Χρησιμοποιούνται για την σύζευξη 

ηχητικού κύματος από την κεφαλή στο υλικό και για να προστατεύουν την όψη της κεφαλής από 

γρατσουνιές ή τριβές. Με αυτές γίνονται γραμμικές σαρώσεις σε ευθεία και  χαμηλής γωνίας 

γωνιακές σαρώσεις με διαμήκη κύματα (Σχήμα 2-16). 

2.5 Ικανότητα να πάλλονται τα στοιχεία με διαφορά φάσης 

 

Όταν τα κύματα που προέρχονται από δυο ή περισσότερες πηγές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τότε 

λόγο της διαφοράς φάσης που έχουν στο σημείο που τα κύματα συνδυάζονται, έχουμε είτε αύξηση 

είτε μείωση της ενέργειας στο συνδυασμένο κύμα που προκύπτει. Έαν τα κύματα που συναντώνται 

είναι ίδιας συχνότητας και ίδιας φάσης τότε το προκύπτον κύμα θα έχει μεγαλύτερο πλάτος. Εάν 

τα κύματα που συναντώνται έχουν διαφορά φάσης ενδιάμεσα στις 0 και 180 μοίρες τότε το 

προκύπτον κύμα ανήκει σε ένα έυρος ενδίαμεσων σταδίων αύξησης ή μείωσης του πλάτους του. 

Τέλος, εάν τα κύματα που συναντώνται είναι αντίθετης φάσης, δηλαδή η διαφορά φάσης τους είναι 

ακριβώς 180 μοίρες, τότε στο σημείο που συναντώνται αλληλοεξουδετερώνονται και δεν υπάρχει 

προκύπτον κύμα. Αυτή η ιδιότητα των κυμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική στην λειτουργία των 

κεφαλών συστοιχίας διαφοράς φάσης, καθώς με την αλλαγή του συγχρονισμού κυμάτων που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές, είναι δυνατό το προκύπτον κύμα να κατευθυνθεί ελεγχόμενα 

και να εστιαστεί σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. 
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Σχήμα 2.17 Κύματα α)σε φάση, β) με διαφορά φάσης 180
ο
, γ)με τυχαία διαφορά φάσης 

και το προκύπτον κύμα συνδυασμού τους. 

Πηγή: http://www.mediacollege.com/audio/01/wave-interaction.html 

Στις συμβατικές κεφαλές υπέρηχων τα παραπάνω φαινόμενα δημιουργούν την εγγύς και την 

απώτατη ζώνη. Μία συμβατική κεφαλή χρησιμοποιεί ένα μόνο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο για να 

παράγει την δέσμη η οποία εν συνεχεία περνάει μέσα από τη σφήνα και καταλλήγει στο υλικό. Τα 

δίαφορα σημεία της δέσμης περνώντας μέσα από τη σφήνα, αποκτούν διαφορετικούς χρόνους 

καθυστέρησης εξαιτίας της. Αυτή η διαφορά καθυστέρησης επιτυγχάνεται επομένως με μηχανικό 

τρόπο, σε αντίθεση με τα συστήματα συστοιχίας διαφοράς φάσης που επιτυγχάνουν την διαφορά 

του χρόνου καθυστέρησης των διαφόρων σημείων της δέσμης ηλεκτρονικά. Τέλος, όταν το κύμα 

χτυπά στην κάτω επιφάνεια του υλικού τότε σύμφωνα με την αρχή του Huygens το κάθε σημείο 

της επιφάνειας του υλικού στο οποίο χτύπησε η δέσμη, δρα πλέον σαν μια σημειακή πηγή. Τα 

σφαιρικά κύματα που παράγουν αυτές οι σημειακές πηγές, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να 

σχηματίσουν ένα νεό κύμα γωνίας ίσης με αυτήν που προβλέπει ο νόμος του Snell. 

Στις κεφαλές συστοιχίας διαφοράς φάσης τα φαινόμενα της ενίσχυσης και ακύρωσης των κυμάτων 

χρησιμοποιούνται ώστε η δέσμη να κατευθύνεται ελεγχόμενα. Το κάθε ξεχωριστό πιεζοηλεκτρικό 

στοιχείο μπορεί να πάλλεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα με διαφορετικό χρόνο καθυστέρησης. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία να πάλλονται σε ομάδες, με την κάθε 

ομάδα να έχει διαφορετικό χρόνο καθυστέρησης από τις υπόλοιπες.  Έτσι σύμφωνα με την αρχή 

του Huygens δημιουργούνται πολλές σημειακές πηγές που εκπέμπουν κύματα, τα οποία 

συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα νέο κύμα ελεγχόμενης γωνίας. Η 

ηλεκτρονική αυτή επίτευξη της διαφοράς καθυστέρησης έχει το πλεονέκτημα, σε σχέση με τον 

μηχανικό τρόπο που χρησιμοποιούν οι συμβατικές κεφαλές, ότι αλλάζοντας το μοτίβο της 

χρονικής καθυστέρησης που έχουμε επιβάλλει στα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, είναι δυνατή η 

οδήγηση της δέσμης κατά βούληση. 
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Σχήμα 2.18 Πιεζοηλεκτρικά στοιχεία με διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης για τη δημιουργία α)κύματος με 

επιθυμητή γωνία πρόσπτωσης στο υλικό, β)κύματος εστίασης σε επιθυμητό βάθος. 

Πηγή: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/signal-processing-for-quality-

assurance-in-friction-stir-welds-september-2003/ 

Με τον εποικοδομητικό συνδυασμό των κυμάτων που προέρχονται από τις σημειακές πηγές, το 

προκύπτον κύμα είναι πολύ μεγαλύτερου πλάτους από το πλάτος των κυμάτων που το 

δημιούργησαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση του κύματος στο υλικό 

και να είναι δυνατή η καλύτερη εστίαση της δέσμης που δημιουργήθηκε. 

Όταν η δέσμη επιστρέφει στην κεφαλή τότε το κάθε πιεζοηλεκτρικό στοιχείο της κεφαλής 

επιβάλλει τη χρονική καθυστέρη που είχε κατά τη δημιουργία της δέσμης στην επιστρεφόμενη 

ηχώ. Οι επιστρεφόμενες ηχώ που προσπίπτουν στο κάθε πιεζοηλεκτρικό στοιχείο προστίθενται για 

να δημιουργηθεί το γωνιακό και το εστιακό προφίλ της δέσμης.  Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία αφού 

λάβουν τις επιστρεφόμενες ηχώ μετατοπίζουν χρονικά το σήμα τους και όλα τα σήματα από τις 

ηχώ προστίθενται. Στις συμβατικές κεφαλές ενός πιεζοηλεκτρικού στοιχείου όλες οι 

επιστρεφόμενες ηχώ λαμβάνονται από το μονό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο και συγχωνεύονται. Στις 

κεφαλές συστοιχίας διαφοράς φάσης όμως, οι επιστρεφόμενες ηχώ παραλαμβάνονται από 

ξεχωριστά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία και δεδομένου ότι η κάθε επιστρεφόμενη ηχώ έχει διαφορετικό 

χρόνο άφιξης στα στοιχεία και διαφορετικό πλάτος, μπορούν να ταξινομηθούν χωρικά.  Έτσι η 

κάθε ηχώ αντιπροσωπεύει την ανάκλαση από ένα συγκεκριμένο σημείο του υλικού στο ορισμένο 

βάθος εστίασης. 

Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία της κεφαλής πάλλωνται συνήθως σε ομάδες από 4 έως 32 στοιχεία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη ευαισθησία του οργάνου, την καλύτερη εστίαση της 

δέσμης και την μείωση της ανεπιθύμητης εξάπλωσης της. 
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2.6 Μορφή της δέσμης και ικανότητα καθοδήγησης 

2.6.1 Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόκριση της κεφαλής 

 

Η απόκριση ενός συστήματος συστοιχίας διαφοράς φάσης εξαρτάται από τρία πράγματα: 

1) την κεφαλή που χρησιμοποιείται, 

2) το όργανο και τις ρυθμίσεις του, 

3) το εξεταζόμενο υλικό. 

Η απόκριση της κεφαλής εξαρτάται από τις σχεδιαστικές παραμέτρους της και από τις 

παραμέτρους του παλμού διέγερσης της κεφαλής. Οι κυριότεροι παράμετροι που επηρεάζουν την 

απόκριση της κεφαλής είναι : 

1) Συχνότητα: Η συχνότητα επηρεάζει την εξάπλωση της δέσμης και το μήκος της εγγύς 

ζώνης. Οι υψηλές συχνότητες προσφέρουν μικρή διείσδυση στο υλικό αλλά μεγάλη 

ικανότητα εστίασης και μικρό συντελεστή σήματος – θορύβου, ενώ οι χαμηλές 

συχνότητες προσφέρουν μεγάλη διείσδυση στο υλικό αλλά υστερούν στην ικανότητα 

εστίασης καθώς υπάρχει μεγάλος συντελεστής σήματος – θορύβου. 

2) Πλάτος στοιχείων:  Η ικανότητα καθοδήγησης της δέσμης αυξάνεται με τη μείωση 

του πλάτους των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων, ωστόσο είναι δυνατό να μειώσουμε το 

μέγεθος τους μόνο μέχρι το μέγεθος του ενός μήκους κύματος, διότι η περαιτέρω 

μείωση του πλάτους των στοιχείων προκαλλεί το φαινόμενο των πλάγιων λοβών που 

θα συζητηθεί παρακάτω. Το ελάχιστο πλάτος των στοιχείων συνήθως είναι της τάξης 

των 0.2 mm. 

3) Αριθμός πιεζοηλεκτρικών στοιχείων:  Όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

πιεζοηλεκτρικών στοιχείων βελτιώνεται η ικανότητα εστίασης, η ικανότητα οδήγησης 

καθώς και η ζώνη κάλυψης της δέσμης. 

4) Συνολικό πλάτος της κεφαλής: Όσο αυξάνεται το συνολικό πλάτος της κεφαλής 

βελτιώνεται η ευαισθησία και η εστιακή ικανότητα, ενώ παράλληλα έχουμε μείωση 

της ανεπιθύμητης εξάπλωσης της δέσμης. 

5) Απόσταση μεταξύ των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων: Με τη μείωση της απόστασης 

μεταξύ των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων αυξάνεται η ικανότητα καθοδήγησης της 

δέσμης. 

Είναι κατανοητό λοιπόν, πως μια κεφαλή μεγάλου πλάτους με μεγάλο αριθμό πιεζοηλεκτρικών 

στοιχείων, μικρού πλάτους και με μικρή απόσταση μεταξύ τους, έχει πολύ καλή απόκριση και 

εστιακή ικανότητα. 
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2.6.2 Ικανότητα καθοδήγησης της δέσμης 

 

Σχήμα 2.19 Παράδειγμα καθοδήγησης δέσμης 

Πηγή: http://www.ndt.net/ndtaz/content.php?id=36 

Ο τύπος της μέγιστης γωνίας καθοδήγησης της δέσμης σε πτώση 6 dB για μια κεφαλή συστοιχίας 

διαφοράς φάσης μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο της γωνίας εξάπλωσης της δέσμης.  Έτσι 

έχουμε: 

sin 𝜃𝑠𝑡 = 0.514
𝜆

𝑒
 

Όπου: 

Sinθst = το ημίτονο της μέγιστης γωνίας καθοδήγησης της δέσμης 

 λ = το μήκος κύματος στο εξεταζόμενο υλικό 

 e = το πλάτος του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου 

Από την εξίσωση της μέγιστης γωνίας καθοδήγησης της δέσμης, συνεπάγεται ότι όσο μικρότερα 

είναι τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία της κεφαλής τόσο μεγαλύτερη είναι η γωνία καθοδήγησης της 

δέσμης. Αναφέρθηκε όμως ότι τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία της κεφαλής συνήθως έχουν όριο τα 0.2 

mm σε πλάτος. Έστω μια τυπική κεφαλή συστοιχίας διαφοράς φάσης που έχει 16 πιεζοηλεκτρικά 

στοιχεία πλάτους 0.2 mm. Το πλάτος της κεφαλής εάν αυτά τοποθετηθούν κολλητά το ένα στο 

άλλο, είναι 3.2 mm. Αντίστοιχα μια κεφαλή με 32 πιεζοηλεκτρικά στοιχεία θα είχε πλάτος 6.4 mm. 

Αυτές οι κεφαλές παρότι έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα καθοδήγησης της δέσμης, εξαιτίας του 

μικρού μεγέθους τους, δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλη περιοχή του υλικού πράγμα που τις 

καθιστά δύσχρηστες στους ελέγχους με συστοιχίες φάσης, καθώς σπάνια τα εξεταζόμενα υλικά 

είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να χρειαστεί η χρησιμοποίηση τέτοιων κεφαλών. Το σύνηθες μέγεθος 

των κεφαλών είναι της τάξης των 2 cm – 10 cm. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι, με τη χρησιμοποίηση διαφόρων σφηνών είναι δυνατή η αλλαγή 

των γωνίων κατεύθυνσης της δέσμης. 
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2.7 Έστίαση δέσμης 

 

Σχήμα 2.20 Δέσμες εστιασμένες σε διαφορετικό βάθος 

Πηγή: http://www.zetec.com/technology/ultrasound/ 

Όπως συμβαίνει και με τα κύματα φωτός έτσι και τα κύματα του ήχου μπορούν να εστιαστούν σε 

κάποιο σημείο. Όταν μια δέσμη ήχου είναι εστιασμένη τότε το προφίλ της δέσμης αλλάζει. Η 

δέσμη συγκλίνει στο σημείο εστίασης όπου και συναντούμε τη μικρότερη διάμετρο της. Αφού 

περάσει το σημείο εστίασης ξεκινάει να αποκλίνει και να μεγαλώνει σταδιακά η διάμετρός της. Η 

μέγιστη απόσταση εστίασης μιας δέσμης είναι όση είναι η απόσταση της εγγύς ζώνης της. 

Αλλάζωντας την καθυστέρηση των παλμών μπορούμε να εστιάσουμε τη δέσμη σε οποιοδήποτε 

σημείο της εγγύς ζώνης. Η ευαισθησία μιας κεφαλής που έχει εστιάσει σε ένα σημείο εξαρτάται 

από την διάμετρο της δέσμης εστίασης που μπορεί να επιτύχει στο σημέιο εστίασης, καθώς όσο 

μικρότερη είναι η δέσμη εστίασης στο σημείο εστίασης, τόσο μεγαλύτερο μέρος του ηχητικού 

κύματος θα ανακλαστεί. Η διάμετρος της δέσμης με πτώση 6 dB στο σημείο εστίασης 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝐿 =
1.02𝐹𝑐

𝑓𝐷
 

Όπου: 

L = η διάμετρος της δέσμης στο σημείο εστίασης με πτώση 6 dB 

 F = το βάθος εστίασης στο υλικό 

 c = η ταχύτητα του ήχου στο υλικό 

 f = η συχνότητα του ηχητικού κύματος 

 D = η διάμετρος του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου της κεφαλής ή το πλάτος της 

Αυξάνοντας τη συχνότητα ή/και το μέγεθος των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων μειώνεται η διάμετρος 

της δέσμης. Έτσι το όργανο έχει καλύτερη ευαισθησία αφού στην εγγύς ζώνη η διάμετρος της 

δέσμης στο σημείο εστίασης μικραίνει, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και πολύ μικρά 

ελαττώματα ανακλούν μεγάλο ποσοστό της δέσμης. Καλύτερη ευαισθησία επιτυγχάνεται και στην 

απώτατη ζώνη με αυτό τον τρόπο, αφού το κύμα ταξιδεύει μεγαλύτερη απόσταση μέχρι να 
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διασκορπιστεί. Η εστίαση της δέσμης επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά καθώς τα πιεζοηλεκτρικά 

στοιχεία της κεφαλής πάλλονται σε διαφορετικούς χρόνους ελεγχόμενα. 

Για κεφαλές με τετραγωνικά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, ο τύπος της διαμέτρου της δέσμης στο 

σημείο εστίασης  χρησιμοποιείται και για το ενεργό επίπεδο και για το παθητικό επίπεδο. Η δέσμη 

είναι εστιασμένη μόνο στο ενεργό επίπεδο, όχι και στο παθητικό. 

2.8 Λοβοί 

 

 

Σχήμα 2.21 Προφίλ δέσμης με πλάγιο λοβό και με τραχύ λοβό 

Πηγή: Lester W. Schmerr, «Fundamentals of Ultrasonic Phased Arrays» 

Οι πλάγιοι και οι τραχύς λοβοί είναι δυο ανεπιθύμητα φαινόμενα που συμβαίνουν στους ΜΚΕ με 

υπέρηχους με συστοιχίες διαφοράς φάσης. Η δημιουργία πλάγιων λοβών είναι φαινόμενο που 

εμφανίζεται και στους ΜΚΕ με συμβατικές κεφαλές υπερήχων, ενώ η δημιουργία τραχέων λοβών 

είναι φαινόμενο που εμφανίζεται αποκλειστικά στους ΜΚΕ με κεφαλές υπερήχων συστοιχίας 

διαφοράς φάσης. Προκαλούνται από την αδυναμία να ελέγξουμε πλήρως όλα τα ηχητικά κύματα 

που στέλνει η κεφαλή πράγμα που οφείλεται στον τρόπο τοποθέτησης των πιεζοηλεκτρικών 

στοιχείων στη συστοιχία. Όταν τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία δονούνται κάποια από τα κύματα που 

παράγονται δεν αλληλοεπιδρούν με τα υπόλοιπα για τη δημιουργία της ενιαίας δέσμης, αλλά 

διαδίδονται μέσα στο υλικό σε διαφορετικές γωνίες από αυτήν της κύριας δέσμης. Οι ανεπιθύμητες 

αυτες δέσμες καθώς διαδίδονται μέσα στο υλικό, ανακλώνται από τους διάφορους ανακλαστήρες 

που συναντούν και επιστρέφοντας, στα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία της κεφαλής, προκαλούν 

αλλοιώσεις στην τελική απεικόνιση που δίνει το μηχάνημα. Το πλάτος των τραχέων λοβών 

εξαρτάται πλήρως από την απόσταση μεταξύ των κέντρων δύο πιεζοηλεκτρικών στοιχείων της 

κεφαλής, τον αριθμό των στοιχείων, τη συχνότητα, και το εύρος της δέσμης. Οι τραχείς λοβοί 

συνήθως παρουσιάζονται όταν το μέγεθος των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων της κεφαλής είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του μήκους κύματος. Είναι δυνατό να αποφευχθεί η ύπαρξη τους, μειώνοντας το 
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μέγεθος των στοιχείων στο μισό του μήκους κύματος. Σε μέγεθος ενδιάμεσο του μισού και του 

ενός μήκους κύματος, η δημιουργία τραχέων λοβών εξαρτάται από τη γωνία καθοδήγησης της 

δέσμης. Ωστώσο αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η μείωση του μεγέθους των 

πιεζοηλεκτρικών στοιχείων σε μέγεθος μικρότερο του ενός μήκους κύματος προκαλεί την 

δημιουργία ισχυρών πλάγιων λοβών. Επομένως, η ελαχιστοποίηση του φαινομένου των τραχέων 

λοβών γίνεται με χρησιμοποίηση κεφαλής με μικρές αποστάσεις μεταξυ των κέντρων των 

πιεζοηλεκτρικών στοιχείων και όχι με τη μείωση του μεγέθους των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων. 
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3. Απεικόνιση 

 

Οι έλεγχοι με υπέρηχους με συστοιχίες διαφοράς φάσης αποτελούν μια εξέλιξη των συμβατικών 

υπέρηχων, αλλά στηρίζονται στις ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας με αυτούς. Έτσι και κατά την 

απεικόνιση των δεδομένων τα όργανα, που χρησιμοποιούν οι υπέρηχοι με συστοιχίες διαφοράς 

φάσης, απεικονίζουν τα δεδομένα με έναν πιο εξελιγμένο, πιο εύχρηστο τρόπο σε σχέση με τα 

όργανα των συμβατικών υπερήχων και τα δύο όργανα που είναι υπεύθυνα για την απεικόνιση των 

δεδομένων όμως στηρίζονται και πάλι στις ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας. 

Τα όργανα απεικόνησης των συμβατικών υπερήχων είναι μονοκαναλικά, αφού η κεφαλή έχει ένα 

μόνο πιεζοηλεκρικό στοιχείο για να παράγει το υπερηχητικό κύμα. Το ίδιο κανάλι δηλαδή παράγει 

και δέχεται τα σήματα του υπέρηχου. Τα σήματα αυτά τα παραλαμβάνει το ενσωματωμένο 

σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αφού τα ψηφιοποιήσει, εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με το 

επιλεγμένο σύστημα μονάδων μέτρησης. Υπαρχουν βέβαια και πολυκαναλικά συστήματα, τα 

οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου θέλουμε να αυξήσουμε το εύρος της ζώνης ελέγχου, 

όπου στο κάθε κανάλι συνδέεται και μια κεφαλή. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά των οργάνων 

συμβατικών υπερήχων με τα όργανα υπερήχων με συστοιχίες διαφοράς φάσης. 

Τα όργανα υπερήχων με συστοιχίες διαφοράς φάσης είναι πάντα πολυκαναλικά αλλά 

χρησιμοποιούν μόνο μια κεφαλή. Το κάθε κανάλι συνδέεται με ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο της 

κεφαλής. Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα με συστοιχίες διαφοράς φάσης έχουν την ικανότητα να 

απεικονίζουν ένα εύρος γωνιών ελέγχου από μία θέση, χάρη στα πολλά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία 

εντός της κεφαλής. Έτσι λοιπόν, όταν τα διάφορα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία παραλαμβάνουν τις 

επιστρεφόμενες ηχώ, το κάθε κανάλι παραλαμβάνει και μια διαφορετική ηχώ. Τα 

παραλαμβανόμενα αυτά σήματα στέλνονται στο ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής καταγραφής 

το οποίο τα επεξεργάζεται όλα μαζί και τα στέλνει στη οθόνη όπου παρουσιάζονται ως μια 

απεικόνιση της ζώνης ελέγχου. Οι απεικονίσεις αυτές δίνουν την ελευθερία στον χειριστή να 

ερμηνεύσει ευκολότερα τις διαφορές των σημάτων από σημείο σε σημείο εντός της ζώνης ελέγχου 

και να μελετήσει τις επιστρεφόμενες ηχώ των διαφόρων σφαλμάτων υπό διαφορετικές γωνίες. 

Υπάρχουν δίαφοροι τρόποι παρουσίασης των δεδομένων των επιστρεφομένων ηχώ. Οι κυριότερες 

από αυτές είναι:  

    1) Α – Σάρωση 

    2) Β – Σάρωση 

    3) Τομή Β - Σάρωσης  

    4) C - Σάρωση 

    5) Γραμμική Σάρωση  

    6) S – Σάρωση 
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναφερθεί μόνο η Α – Σάρωση και η S – Σάρωση, καθώς 

οι υπόλοιπες σαρώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

3.1 Α – Σάρωση 

 

Σχήμα 3.1 Α – Σάρωση 

Πηγή: Σ.Κουσίδης, «Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο των Υπερήχων» 

Όταν μια επιστρεφόμενη ηχώ παραλαμβάνεται από ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, τότε το 

πιεζοηλεκτρικό στοιχείο μετρά το πλάτος της ηχούς που παρέλαβε και τον χρόνο επιστροφής της, 

από όταν την εξαπέλυσε στο υλικό το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Ο χρόνος επιστροφής της ηχούς 

εξαρτάται από δύο παράγοντες, την ταχύτητα του ήχου στο υλικό υπό εξέταση και το βάθος στο 

οποίο το ηχητικό κύμα ανακλάσθηκε. Όπως είναι γνωστό από τον τύπο της ταχύτητας η απόσταση 

που διύνησε το κύμα μέσα στο υλικό υπολογίζεται από τον τύπο: 

  

𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 

 

όπου: 
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 x = η απόσταση που διανύθηκε από το κύμα 

 v = η ταχύτητα του ήχου στο υλικό 

 t = ο χρόνος επιστροφής του κύματος 

Η πιο απλή μορφή απεικόνισης των δεδομένων ενός κύματος είναι η Α – Σάρωση. Στην Α – 

Σάρωση τα δεδομένα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα που στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται το 

πλάτος του κύματος, ενώ στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος επιστροφής του. Τα συστήματα 

συμβατικών υπερήχων παρουσιάζουν τα δεδομένα πάντα και μόνο υπό τη μορφή της Α – 

Σάρωσης.  Τα συστήματα συστοιχίας διαφοράς φάσης πάντα έχουν την δυνατότητα να 

παρουσιάσουν τα δεδομένα με τη μορφή της Α – Σάρωσης στην οθόνη. Το αν τα δεδομένα θα 

παρουσιάζονται στην οθόνη με τη μορφή της Α- Σάρωσης αποτελεί επιλογή του ελεγκτή. 

Συνήθως, η Α-Σάρωση επιλέγεται για να παρουσιάσει τα δεδομένα μαζί με μιά από τις υπόλοιπες 

μεθόδους απεικόνισης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υπόλοιπες μορφές παρουσίασης των δεδομένων, 

όπως η S – Σάρωση, χρησιμοποιούν την Α- Σάρωση για να παρουσιάσουν τα δεδόμενα σε πιο 

εύχρηστες μορφές. 

3.2 S – Σάρωση 

 

Σχήμα 3.2 S – Σάρωση 

Πηγή: http://www.coastnde.com/phased_array.html 

Η S – Σάρωση είναι μια μορφή παρουσίασης των δεδομένων που συναντάται μόνο στα συστήματα 

συστοιχίας διαφοράς φάσης. Όπως έχει αναφερθεί, το κάθε πιεζοηλεκτρικό στοιχείο της κεφαλής 

εκπέμπει ένα ηχητικό κύμα και εν συνεχεία όταν το δέχεται καταγράφεται το πλάτος του κύματος 

επιστροφής και ο χρόνος επιστροφής του. Το κάθε στοιχείο της κεφαλής λοιπόν είναι ικανό να 

παράγει μια A – Σάρωση. Για να δημιουργηθεί η S – Σάρωση, το κάθε πιεζοηλεκτρικό στοιχείο 

εστιάζει σε διαφορετική γωνία το παραγόμενο κύμα της. Έτσι, από τις επιστρεφόμενες ηχώ 
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δημιουργείται μια Α- Σάρωση για κάθε γωνία εστίασης. Εν συνεχεία όλες αυτές οι Α-Σαρώσεις 

«προστίθενται» για να δημιουργήσουν την S – Σάρωση. 
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4. Βαθμονόμηση 

4.1 Δοκίμια βαθμονόμησης 

 

Για να μετρηθούν και να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που λαμβάνει η κεφαλή συστοιχίας 

διαφοράς φάσης, είναι απαραίτητο να  βαθμονομηθεί κατάλληλα με δοκίμια βαθμονόμησης. Τα 

δοκίμια αυτά είναι ειδικά κατασκευασμένες πρότυπες πλάκες, από φερριτικό μαλακό χάλυβα 

χαμηλής ή μέσης περιεκτικότητας σε άνθρακα, επεξεργασμένο κατάλληλα ώστε να αποκτήσει 

λεπτόκοκκη και ομοιογενή δομή. Η βαθμονόμηση της κεφαλής πρέπει να γίνεται πάντα σε υλικό 

όμοιο με το εξεταζόμενο, διαφορετικά οι ενδείξεις της οθόνης πρέπει να διορθώνονται σύμφωνα 

με τον τύπο: 

𝜒

𝛣
=

𝑐𝑥

𝑐𝐵
  

Όπου: 

 χ = πραγματικό πάχος εξεταζόμενου υλικού 

 Β = ένδειξη της συσκευής υπερήχων 

 cx = ταχύτητα του ήχου στο εξεταζόμενο υλικό 

 cB = ταχύτητα του ήχου στο δοκίμιο βαθμονόμησης 

Ανάλογα με την περίπτωση του ελέγχου που απαιτείται, επιλέγονται και τα κατάλληλα δοκίμια 

βαθμονόμησης. Ορισμένα δοκίμια βαθμονόμησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4.1 Πρότυπα δοκίμια βαθμονόμησης 

Πηγή: http://www.ndtequipment.co.uk/calibrationblocks.html 
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 4.2 Διαδικασία βαθμονόμησης 

 

Κατά τη διαδικασία της βαθμονόμησης πρέπει να δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς όλη η 

διαδικασία ελέγχου βασίζεται στην εγκυρότητα της βαθμονόμησης. Με τη βοήθεια της 

βαθμονόμησης, γίνεται δυνατό να κατανεμηθεί όλο το πλάτος της οθόνης της συσκευής σε ένα 

επιθυμητό καθορισμένο εύρος απόστασης. Για τη βαθμονόμηση με κεφαλές συστοιχίας διαφοράς 

φάσης, οι γνωστότερες χρησιμοποιούμενες πλάκες βαθμονόμησης είναι η V1 και DAC από τον 

πίνακα 4.1. 

Για τη βαθμονόμηση συστημάτων συστοιχίας διαφοράς φάσης, είναι απαραίτητες οι εξής 

βαθμονομήσεις: 

 Βαθμονόμηση ταχύτητας. 

Επειδή για οποιοδήποτε υλικό υπάρχει διαφορά μεταξύ της ιδεατής ταχύτητας του ήχου σε 

αυτό σε σχέση με αυτή που πραγματικά μετράει το όργανο, υπάρχει η πιθανότητα λάθους 

στις μετρήσεις. Έτσι απαιτείται βαθμονόμηση για να βρεθεί η ακριβής ταχύτητα με την 

οποία διανύει ο ήχος το υλικό. Στην βαθμονόμηση ταχύτητας λαμβάνεται το σήμα από την 

κάτω επιφάνεια του δοκιμίου και το σήμα της δεύτερης ανάκλασης του κύματος από την 

ίδια επιφάνεια. 

 

 Βαθμονόμηση καθυστέρησης κεφαλής. 

Επειδή η καθυστέρηση της σφήνας ποικίλλει με τη γωνία της, είναι απαραίτητητο να 

ποικίλλει και ο χρόνος καθυστέρησης της κεφαλής ανάλογα με τις γωνίες της σφήνας. 

Συνήθως οι χρόνοι καθυστέρησης με βάση τη γεωμετρία της σφήνας έχουν 

προγραμματιστεί στο λογισμικό του οργάνου. Αυτοί οι χρόνοι καθυστέρησης μπορούν να 

ρυθμιστούν για καλύτερη ακρίβεια μέσω της διαδικασίας βαθμονόμησης. Στη 

βαθμονόμηση καθυστέρησης κεφαλής η δέσμη σαρώνει έναν ανακλαστήρα αναφοράς που 

βρίσκεται σε σταθερό βάθος ή απόσταση. 

 

 Βαθμονόμηση κέρδους. 

Ο σχηματισμός της δέσμης εξαρτάται από τις δίαφορες καθυστερήσεις των 

πιεζοηλεκτρικών στοιχείων ή ομάδων πιεζοηλεκτρικών στοιχείων. Επειδή τα δίαφορα 

πιεζοηλεκτρικά στοιχεία της κεφαλής έχουν διαφορετική ευαισθησία μεταξύ τους, η δέσμη 

αποσβαίνεται με διαφορετικούς ρυθμού εντός της σφήνας, αλλά και επειδή το πλάτος της 

επιστρεφόμενης ηχώ διαφέρει ανάλογα με τη γωνία διάθλασης, είναι σημαντικό το πλάτος 

της επιστρεφόμενης ηχώ να κανονικοποιηθεί. Με τη βαθμονόμηση κέρδους ένας 

ανακλαστήρας αναφοράς σταθερού βάθους ή απόστασης σαρώνεται από τη δέσμη και 



Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο Υπερήχων και την Τεχνική Phased Array 

 

 
47 

 

μέσω της βαθμονόμησης, το επιστρεφόμενο πλάτος της ηχούς είναι το ίδιο για όλες τις 

γωνίες της δέσμης στις οποίες σαρώθηκε. Έτσι γίνεται καλύτερη απεικόνιση των 

σφαλμάτων και είναι δυνατή η διαστασιοποίηση τους σε όλες τις γωνίες. 

 

 Καμπύλη  TVG/DAC (Time varied gain/Distance amplitude correction). 

Στην περίπτωση της Α-Σάρωσης η ένταση του ανακλώμενου ήχου είναι μικρότερη όσο πιο 

βαθιά βρίσκεται ο ανακλαστήρας στο υλικό. Προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν 

διάφορα μεγέθη ανακλαστήρων (ποιοτικά και όχι ποσοτικά), που βρίσκονται σε 

διαφορετικά βάθη, κατασκευάζεται η καμπύλη DAC, χρησιμοποιώντας είτε οπές επίπεδου 

πυθμένα, είτε πλευρικές οπές, για κάθετες και γωνιακές κεφαλές αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν 

για να μειωθεί το φαινόμενο της εξασθένισης της δέσμης, ανεβάζεται, με κατάλληλο τρόπο, 

το κέρδος του οργάνου (καμπύλη TVG) ή χρησιμοποιείται μια καμπύλη DAC. Πολλά 

όργανα με κεφαλές συστοιχίας διαφοράς φάσης επιτρέπουν να κατασκευαστούν οι 

καμπύλες TVG και DAC σε πολλά σημεία, ώστε να καλύπτεται από αυτές όλο το έυρος της 

δέσμης. Έτσι οι καμπύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά την S –Σάρωση 

αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα ανίχνευσης του σφάλματος και την ικανότητα 

απεικόνισης του από το όργανο. 
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5. Συγκολλήσεις 

 

Στις περισσότερες συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών χρησιμοποιείται η μέθοδος τήξεως, όπου οι 

διεπιφάνεις τήκονται και συνδέονται. Οι συγκολλήσεις κατηγοριοποιούνται σε αυτογενείς και 

ετερογενείς. Στις αυτογενείς συγκολλήσεις λιώνονται τοπικά τα τεμάχια συγκόλλησης και 

τοποθετείται ανάμεσα τους ίδιο υλικό συγκόλλησης (κόλληση). Στις ετερογενείς δεν έχουμε 

λιώσιμο των τεμαχίων, παρά μόνο θέρμανση τους και τοποθέτηση λιωμένου συγκολλητικού 

υλικού ,διαφορετικών ιδοτήτων αυτή τη φορά, ανάμεσα τους. 

Οι αυτογενείς συγκολλήσεις κατηγοριοποιούνται σε συγκολλήσεις τόξου και άνευ τόξου. Η 

συγκόλληση άνευ τόξου είναι απλή. Δημιουργείται τέτοια φλόγα, ώστε να λιώσουν τα υλικά που 

θα χρησιμοποιηθούν στη συγκόλληση. 

Στις συγκολλήσεις τόξου, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό τόξο ανάμεσα στο κομμάτι που θα 

κολληθεί και σε ένα ηλεκτρόδιο. Η θερμότητα του τόξου τήκει τις διεπιφάνειες και το ηλεκτρόδιο 

ή κάποιο άλλο υλικό γεμίζει τη σύνδεση. Για να γίνει αυτό, το κομμάτι και το ηλεκτρόδιο 

συνδέονται με τους ακροδέκτες της ηλεκτρικής πηγής. 

Σχήμα 5.1 Διάταξη συγκόλλησης τόξου 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

Οι μέθοδοι συγκόλλησης τόξου είναι: 

 1) Η χειρωνακτική συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου 

 2) Η μέθοδος τόξου Βολφραιμίου – αδρανούς    αερίου 

 3) Η μέθοδος τόξου μετάλλου – αδρανούς αερίου     

 4) Η μέθοδος βυθιζόμενου τόξου 

 5) Η μέθοδος ηλεκτροσκωριακής συγκόλλησης 
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5.1 Είδη συγκολλήσεων 

 

Κάθε συγκόλληση αναπαρίσταται με ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει τις θέσεις των επιφανειών 

προς συγκόλληση και του σχήματος των ακμών που θα συγκολληθούν. Στον πίνακα 5.1 

παραθέτονται τα είδη των συγκολλήσεων καθώς και οι συμβολισμοί τους, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 2553 «Ενώσεις συγκολλήσεων σκληρών και μαλακών κολλήσεων – Συμβολική απεικόνιση 

και σχέδια» (1992). 

Πίνακας 5.1 Είδη συγκολλήσεων και οι συμβολισμοί τους 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

 



Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο Υπερήχων και την Τεχνική Phased Array 

 

 
50 

 

 



Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο Υπερήχων και την Τεχνική Phased Array 

 

 
51 

 

 

5.2 Σφάλματα συγκολλήσεων 

 

Τα σφάλματα που συναντώνται στις συγκολλήσεις τόξου είναι τα εξής:  

     α) Ρωγμές 

     β) Πορώδες 

     γ) Μη μεταλλικά εγκλείσματα 

     δ) Ατελής τήξη 

     ε) Ελλιπής διείσδυση ρίζας 

     στ) Επίπεδοι διαχωρισμοί ελασματοποίησης 

 Ρωγμες. 

Ρωγμές μπορούν να βρεθούν σε δίαφορες θέσεις για παράδειγμα στο υλικό συγκόλλησης, 

στην ζώνη τήξης, στη θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη και στο μητρικό μέταλλο. 

 

 

Σχήμα 5.2 Διάφορα είδη ρωγμών. 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 
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 Πορώδες. 

Το πορώδες έχει δίαφορες μορφές. Η δημιουργία του οφείλεται στον εγκλωβισμό αερίων 

κατά τη στερεοποίηση του υλικού συγκόλλησης. Οι πόροι των αερίων είναι συνήθως 

μικρότερης διαμέτρου του 1.5 mm. 

 

Σχήμα 5.3 Διάφορες μορφές πορώδους 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

 

 Μη μεταλλικά εγκλέισματα. 

Τα μη μεταλλικά εγκλείσματα, γνωστά και ως εγκλείσματα σκωρίας, προκύπτουν λόγω 

της μη δυνατότητας απομάκρυνσης όλων των σκοριών από την επιφάνεια της 

συγκόλλησης. Έτσι κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του 

υλικού συγκόλλησης και μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο του. 

 

Σχήμα 5.4 Μη μεταλλικά εγκλείσματα 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

 

 Ατελής τήξη. 

Η ατελής τήξη, συμβαίνει όταν το τόξο δεν διεισδύει επαρκώς ώστε να λιώσει το άκρο ή 

το προηγούμενο κορδόνι (πάσο). 
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Σχήμα 5.5 Ατελής τήξη στα τοιχώματα της συγκόλλησης 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

 

 Ελλιπής διείσδυση ρίζας. 

Η ελλιπής διείσδυση ρίζας εμφανίζεται όταν το υλικό συγκόλλησης αποτυγχάνει να 

εισχωρήσει στη ρίζα της σύνδεσης.  

 

Σχήμα 5.6 Ελλιπής διείσδυση ρίζας 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 

 

 Επίπεδος διαχωρισμός ελασματοποίησης. 

Ο ενδιάμεσος διαχωρισμός λόγω ελασματοποίησης είναι ελάττωμα που εκτείνεται 

παράλληλα προς την επιφάνεια του ελάσματος και συνήθως εμφανίζεται στο μέσον του 

πάχους του. Η κατεύθυνση του είναι πάντα παράλληλη στην διεύθυνση έλασης του 

μητρικού υλικού και εμφανίζεται όταν η γραμμή τήξεως συγκόλλησης είναι παράλληλη με 

την επιφάνεια του ελάσματος. 

 

Σχήμα 5.7 Επίπεδος διαχωρισμός ελασματοποίησης 

Πηγή: ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, «Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές - Επιθεώρηση Συγκολλήσεων», Αθήνα 
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6. Πρότυπα 

 

Γενικά τα πρότυπα είναι τεκμηριωμένες ευρέως αποδεκτές συμφωνίες. Περιέχουν τεχνικές 

προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια, η τήρηση των οποίων είναι επιτακτική, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι τα υλικά, ο εξοπλισμός, οι διαδικασίες επιθεώρησης και τα αποτελέσματα είναι 

έγκυρα. Όπως είναι κατανοητό, η ανάγκη για πρότυπα αναφοράς είναι υπαρκτή στους Μη 

Καταστροφικούς Ελέγχους με υπέρηχους. Τα πρότυπα αναφοράς βοηθούν ώστε να ερμηνευτούν 

και να ποσοτικοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το σήμα που λαμβάνει το όργανο στον ελεγκτή. 

Το παραλαμβανόμενο από το όργανο σήμα συγκρίνεται με αυτό από ένα δοκίμιο αναφοράς και 

έτσι γίνεται εκτίμηση του μεγέθους του ελατώματος. Επίσης, οι διαδικασίες βαθμονόμησης και 

ελέγχου του εξοπλισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση τα πρότυπα. Υπάρχουν αρκετοί 

οργανισμοί ανά τον κόσμο που εκδίδουν πρότυπα, είτε παγκόσμιοι, είτε εθνικοί. Μερικοί από 

αυτούς είναι:  

 ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 BS (British Standards) 

 AWS (American Welding Society) 

 DIN ( German Institute for Standardization) 

 ISO (International Organization for Standardization) 

 ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 
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7. Έλεγχος με την τεχνική συστοιχίας διαφοράς φάσης 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε έλεγχος με την τεχνική συστοιχίας διαφοράς φάσης σε 

τέσσερα δοκίμια συγκολλήσεων προκειμένου να βρεθούν τυχόν ατέλειες τους.  Τα δοκίμια υπό 

εξέταση είναι της εταιρίας “Sonaspection”, σειρά “NDE Educational Kit UT”. Τα δοκίμια είναι 

λεπτές πλάκες συγκόλλησης, διαστάσεων 144x74 mm, πάχους 10 mm, πάχους καπακίου 

συγκόλλησης 15mm, πάχους ρίζας συγκόλλησης 7.5 mm και υλικού: ανθρακούχου χάλυβα. Η 

διαδικασία συγκόλλησης που εφαρμόστηκε μεταξύ των μεταλλικών πλακών είναι συνδυασμός δύο 

μεθόδων: Το επίπεδο της ρίζας συγκολλήθηκε με τη μέθοδο του τόξου Βολφραμίου – αδρανούς 

αερίου, ενώ το γέμισμα του σώματος (κενού) έγινε με τη μέθοδο χειρωνακτικής συγκόλλησης 

ηλεκτρικού τόξου. Τα είδη συγκολλήσεων που θα εξεταστούν είναι μετωπικές συγκολλήσεις 

μονού V. Τα πρότυπα με βάση τα οποία θα εξεταστούν τα δοκίμια και θα γίνει ο έλεγχος του 

εξοπλισμού είναι τα ISO 17635: “Non-destructive testing of welds – General rules for fusion welds 

in metallic materials”, ISO 17640: “Non-destructing testing of welds – Ultrasonic testing of welded 

joints”, ISO 5817: “Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded) – Quality levels for imperfections”, ISO 11666: “Non-destructive testing of 

welds – Ultrasonic testing – Acceptance levels (ISO 11666:2010), ISO 23279:”Non-destructive 

testing of welds – Ultrasonic testing – Characterization of indications in welds (ISO 23279:2010)”. 

Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία ελέγχου είναι το Epoch 1000i της εταιρίας 

Olympus. Τα χαρακτηριστικά του οργάνου καθώς και η κάτοψη και πλάγια όψη των δοκιμίων 

δίνονται στους παρακάτω πίνακες και σχήμα αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7.1 Χαρακτηριστικά του οργάνου Epoch 1000i 

Πηγή: http://www.ndt.net/forum/files/epoch1000.en.pdf 
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Πίνακας 7.2 Χαρακτηριστικά του οργάνου Epoch 1000ι 

Πηγή: http://www.ndt.net/forum/files/epoch1000.en.pdf
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Σχήμα 7.1 Κάτοψη και πλάγια όψη των δοκιμίων 

7.1 Βαθμονόμηση του Epoch 1000i 

 

Η βαθμονόμηση του μηχανήματος έγινε με την βοήθεια του “Epoch 1000 series User’s Manual”. Η 

βαθμονόμηση του οργάνου περιελάμβανε τρεις διαφορετικές βαθμονομήσεις και τη δημιουργία 

της καμπύλης DAC.  

Βαθμονόμηση της ταχύτητας του ήχου. 

Για τη βαθμονόμηση της ταχύτητας του ήχου χρησιμοποιήθηκε το Δοκίμιο βαθμονόμησης ASTM 

E 164 IIW type metric calibration block (P/N TB 1054 – 2). Οι διαστάσεις του δίνονται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 7.2 Το δοκίμιο βαθμονόμησης ASTM E 164 IIW type metric calibration block (P/N TB 1054-2 

Πηγή: Olympus-NDT, «Epoch 1000 series», User’ s manual, 2nd ed. Waltham USA (2011) 

 

Η κεφαλή τοποθετήθηκε όπως δίχνει το σχήμα 7.3. 

 

Σχήμα 7.3 Τοποθέτηση της κεφαλής στο δοκίμιο βαθμονόμησης. 

Πηγή: Olympus-NDT, «Epoch 1000 series», User’ s manual, 2nd ed. Waltham USA (2011) 
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Κατόπιν το σήμα μεγιστοποιήθηκε και μέσω της ρύθμισης του κέρδους, το μέγιστο πλάτος από την 

ανάκλαση ρίχνεται στο 80% της οθόνης. Το σήμα που λαμβάνεται στην Α – Σάρωση, λαμβάνεται 

από την γωνία των 45
ο
 της δέσμης. Στο σχήμα 7.4 παρουσιάζεται το σήμα αυτό. Έπειτα, εισάγεται 

στο όργανο η πραγματική απόσταση του μονοπατιού του ήχου που είναι 100 mm. Από το σχήμα 

φαίνεται ότι το όργανο με βάση την ιδεατή ταχύτητα του ήχου στο υλικό, είχε μετρήσει την 

απόσταση στα 99.50 mm. 

Σχήμα 7.4 Μέγιστο πλάτος του σήματος προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης 

Εν συνεχεία κρατώντας σταθερή την κεφαλή λαμβάνεται το σήμα της δεύτερης ανακλάσεως του 

ήχου, το οποίο ανυψώνεται στο 80% της οθόνης όπως δείχνεται στο επόμενο σχήμα. Έπειτα 

εισάγεται ξανά η πραγματική απόσταση του μονοπατιού του ήχου που είναι 225 mm. Από το 

σχήμα φαίνεται ότι το όργανο αρχικά την έιχε μετρήσει στα 224.55 mm με βάση την ιδεατή 

ταχύτητα του ήχου στο υλικό. 



Μη Καταστροφικός Έλεγχος με τη Μέθοδο Υπερήχων και την Τεχνική Phased Array 

 

 
61 

 

Σχήμα 7.5 Πλατος του σήματος της δεύτερης ανακλάσεως του ήχου προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης 

Πλέον το όργανο έχει βαθμονομηθεί ως προς την πραγματική ταχύτητα του ήχου στο υλικό. 

Βαθμονόμηση καθυστέρησης σφήνας. 

Για την βαθμονόμηση καθυστέρησης της σφήνας θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο δοκίμιο 

βαθμονόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατα την βαθμονόμηση της ταχύτητας. Η κεφαλή 

τοποθετείται στο ίδιο σημείο. Η Α-Σάρωση που λαμβάνεται, αναφέρεται στην γωνία των 45
ο
 της 

δέσμης. Κατόπιν το σήμα μεγιστοποιήθηκε και μέσω της ρύμισης του κέρδους το μέγιστο πλάτος 

από την ανάκλαση ρίχνεται στο 80% της οθόνης. Στο σχήμα 7.6 παρουσιάζεται το σήμα αυτό. 

Έπειτα εισάγεται στο όργανο η πραγματική απόσταση του μονοπατιού του ήχου που είναι 100 

mm.  Από το σχήμα φαίνεται ότι το όργανο χωρίς να έχει λάβει υπόψη την καθυστέρηση της 

σφήνας έχει μετρήσει την απόσταση αυτή στα 101.53 mm. 
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Σχήμα 7.6 Μέγιστο πλάτος του σήματος προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης 

Έπειτα το δοκίμιο σαρώνεται με την κεφαλή κατά το μήκος του ώστε να βρεθούν οι μέγιστες 

μετρήσεις του μονοπατιού του ήχου για όλες τις γωνίες της δέσμης. Η καμπύλη που θα 

σχηματιστεί στο όργανο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της οθόνης, όποτε όταν αυτό συμβαίνει, η 

καμπύλη που έχει σχηματιστεί διαγράφεται και το κέρδος ρίχνεται μέχρι να ληφθεί μια καμπύλη 

μέσα στα όρια της οθόνης. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η τελική καμπύλη καθυστέρησης 

της σφήνας. 
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Σχήμα 7.7 Τελική καμπύλη καθυστέρησης της σφήνας 

 Πλέον το όργανο έχει βαθμονομηθεί ως προς την καθυστέρηση της σφήνας και εμφανίζει την ίδια 

μέτρηση για το μονοπάτι του ήχου σε όλες τις γωνίες της δέσμης. 

Βαθμονόμηση ευαισθησίας (κέρδους). 

Για την βαθμονόμηση της ευαισθησίας (κέρδους) χρησιμοποιείται το ίδιο δοκίμιο βαθμονόμησης 

με τις προηγούμενες δύο μεθόδους. Η κεφαλή τοποθετείται στην πλευρά που υπάρχει η οπή των 

15.24 mm. Η Α-Σάρωση που λαμβάνεται, αναφέρεται στην γωνία των 45
ο
 της δέσμης. Το δοκίμιο 

σαρώνεται με την κεφαλή κατά το μήκος του, μέχρι να βρεθεί το μέγιστο σήμα από την ανάκλαση 

του ήχου στην οπή. Έπειτα το σήμα αυτό, προσαρμόζεται στο 80% της οθόνης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το σήμα αυτό. 
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Σχήμα 7.8 Μέγιστο πλάτος του σήματος της οπής προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης 

Έπειτα το δοκίμιο σαρώνεται με την κεφαλή κατά το μήκος του, ώστε να ληφθούν οι μέγιστες 

μετρήσεις κέρδους (για το συγκεκριμένο μονοπάτι του ήχου) για όλες τις γωνίες της δέσμης. Η 

καμπύλη που θα σχηματιστεί στο όργανο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της οθόνης, όποτε αυτό 

συμβαίνει διαγράφεται η καμπύλη που έχει σχηματιστεί και το κέρδος ρίχνεται, μέχρι το σύνολο 

της καμπύλης να βρίσκεται μεσα στα όρια της οθόνης. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η τελική 

καμπύλη ευαισθησίας. 
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Σχήμα 7.9 Τελική καμπύλη ευαισθησίας. 

Πλέον το όργανο έχει βαθμονόμηθει ως προς το κέρδος και για κάθε γωνία της δέσμης, το μέγεθος 

του σήματος που λαμβάνεται, είναι το ίδιο. 

Καμπύλη DAC. 

Για να δημιουργηθεί η καμπύλη DAC το δοκιμίο βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται είναι το 

DAC Block απο την εταιρία NDT Global Services. Το δοκίμιο αυτό διαθέτει 4 οπές των 3 mm, σε 

βάθος 2 mm, 4 mm, 6 mm και 8 mm. Η πλάγια όψη του δοκιμίου δινέται στο επόμενο σχήμα. Η 

καμπύλη DAC κατασκευάστηκε με βάση το ISO 17640 και τη μέθοδο 1 για την δημιουργία του 

επιπέδου αναφοράς. 

Σχήμα 7.10 Διαστάσεις δοκιμίου DAC block  
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 Η κεφαλή τοποθετείται στην επάνω επιφάνεια του δοκιμίου. Έπειτα το δοκίμιο σαρώνεται με την 

κεφαλή κατά το μήκος, μέχρι να βρεθεί το μέγιστο σήμα από την πρώτη οπή για κάθε γωνία της 

δέσμης. Το μέγεθος της πύλης πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να εμφανίζεται σε αυτήν μόνο το σήμα 

από την πρώτη οπή. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η καμπύλη του πλάτους των σημάτων για 

όλες τις γωνίες της δέσμης από την πρώτη οπή. 

Σχήμα 7.11 Καμπύλη πλάτους σήματος για όλες τις γωνίες από την πρώτη οπή 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να σχηματιστούν καμπύλες πλάτους για όλες τις γωνίες 

από την δεύτερη και τρίτη οπή. Οι καμπύλες αυτές παρουσιάζονται στα επόμενα σχήματα. 
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Σχήμα 7.12 Καμπύλη πλάτους σήματος για όλες τις γωνίες από την δεύτερη οπή 

Σχήμα 7.13 Καμπύλη πλάτους σήματος για όλες τις γωνίες από την τρίτη οπή 

Έτσι τελικά σχεδιάζεται η καμπύλη DAC από το όργανο. 
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Σχήμα 7.14 Καμπύλη DAC 

Αφού έγινε η βαθμονόμηση και με τους τρεις τύπους βαθμονόμησης και σχεδιάστηκε η καμπύλη 

DAC, ξεκίνησε ο έλεγχος των δοκιμίων. 

7.2 Έλεγχος δοκιμίων 

 

Για τον έλεγχο των δοκιμίων έπρεπε πρώτα να υπολογιστεί το μήκος του μονοπατιού του ήχου 

μέσα στο υλικό.  Στο σχήμα 7.15 παρουσιάζονται οι τύποι για τον υπολογισμό των αποστάσεων 

που διύνησε ο ήχος μέσα στο υλικό. Με βάση τους τύπους αυτούς, για γωνία δέσμης 60
ο
 και τις 

διαστάσεις των δοκιμίων υπολογίστηκε βηματική απόσταση (skip distance) 34.64 mm και μήκος 

μονοπατιού-v 40 mm. 
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Σχήμα 7.15 Τρόπος υπολογισμού βηματικής απόστασης (skip distance) και μήκους μονοπατιού-V 

Πηγή: https://www.nde-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/SelectedApps/weldments.htm 

Για τον έλεγχο τον δοκιμίων από τον πίνακα Α.1 του παραρτήματος ακολουθήθηκε το επίπεδο 

ποιότητας B με βάση το ISO 17635. Για την διαστασιοποίηση του μήκους των ατελειών 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική πτώσης 6 dB. Σύμφωνα με αυτήν πρώτα βρίσκεται το μέγιστο σήμα 

μιας ατέλειας και έπειτα η κεφαλή κινείται δεξιά μέχρι να υπάρξει πτώση του σήματος κατά 6 dB 

(θα πρέπει να υποδιπλασιαστεί), έπειτα η ιδια διαδικασία εφαρμόζεται στα αριστερά του μέγιστου 

σήματος. Η απόσταση μεταξύ του σημείου εξόδου της δέσμης από τη σφήνα και του τέλους της 

σφήνας υπολογίστηκε σε 9 mm. Όλα τα δοκίμια που ελέγχθηκαν περιείχαν ατέλειες. 
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7.2.1 Έλεγχος δοκιμίου 1 

 

Σχήμα 7.15 Μέγιστο σήμα ατέλειας  

Η κεφαλή τοποθετήθηκε σε απόσταση 17.20 mm από το κέντρο της συγκόλλησης, μεταξύ δηλαδή 

του μισού της βηματικής απόστασης που βρίσκεται στα 17.32 mm και της βηματική απόστασης 

των 34.64 mm, αφού η έξοδος της δέσμης είναι από τα 26.20 mm. Με την τεχνική πτώσης των 6 

dB (Σχήμα 7.16) βρέθηκε ότι το μήκος της ατέλειας ήταν 11mm σε απόσταση 30 mm από το τέλος 

της πλάκας από την μια πλευρά και απόσταση 33 mm από την άλλη. Από το σχήμα, φαίνεται ότι η 

απόσταση μεταξύ του τέλους της σφήνας και της ατέλειας είναι 17.20mm. Έτσι η απόσταση 

μεταξύ του σημείου εξόδου της δέσμης και της ατέλειας είναι 26.20 mm. Αυτό σημαίνει ότι η 

ατέλεια βρίσκεται περίπου στο κέντρο της συγκόλλησης. Η ατέλεια εντωπίστηκε από την άνω 

επιφάνεια της συγκόλλησης μέχρι βάθος 4.91 mm. Το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται περαιτέρω 

σήματα κοντά στο σημείο της ατέλειας, προτρέπει πως η ατέλεια κατατάσεται στην κατηγορία των 

ρογμών. Σύμφωνα με το ISO 5817 για το επίπεδο ποιότητας B η ύπαρξη ρωγμής καθιστά την 

συγκόλληση που εξετάσθηκε αποριπτέα.   
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Σχήμα 7.16 Τεχνική πτώσης 6 dB 

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μπορεί να γίνει η απεικόνιση τη ρωγμής. 
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Σχήμα 7.17 Απεικόνιση της ρωγμής  
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7.2.2 Έλεγχος δοκιμίου 2 

 

Σχήμα 7.18 Μέγιστο σήμα ατέλειας  

Κατά την οπτική επιθεώρηση του δοκιμίου ήταν εμφανής η ατελής διείσδυση ρίζας. Η κεφαλή 

τοποθετήθηκε στα 8 mm από το κέντρο της συγκόλλησης. Με την τεχνική της πτώσης 6 dB 

(Σχήμα 7.18) βρέθηκε ότι το μήκος της ατέλειας ήταν 25 mm και σε απόσταση 25 mm από  το 

τέλος της μιας πλευράς της πλάκας και απόσταση 24 mm από την άλλη. Η απόσταση της ατέλειας 

από το σημείο εκπομπής της δέσμης είναι 17.13 mm. Το βάθος της ατέλειας είναι 9.85 mm. Είναι 

προφανές λοιπόν ότι αυτό είναι το σήμα της ρίζας.  
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Σχήμα 7.19 Σήμα δεύτερης ατέλειας 

Η δεύτερη ατέλεια έχει απόσταση από το σημείο εκπομπής της δέσμης 22.94 mm και βρίσκεται σε 

βάθος 6.79 mm. Αυτό το σήμα αντιστοιχεί στη γωνία που σχηματίζει το λουτρό της συγκόλλησης. 
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Σχήμα 7.20 Σήμα τρίτης ατέλειας 

Η τρίτη ατέλεια έχει απόσταση από το σημείο εκπομπής της δέσμης 28.64 mm και βάθος 3.5 mm. 

Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί στο τοίχωμα του λουτρού. Επομένως το δοκίμιο εμφανίζει ατελή 

διείσδυση ρίζας σε 3 σημεία. Σύμφωνα με το ISO 5817 για επίπεδο ποιότητας B, η ύπαρξη ατελούς 

διείσδυσης ρίζας καθιστά την συγκόλληση που ελέγχθηκε αποριπτέα. 

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μπορεί να γίνει η απεικόνιση τη ρωγμής. 
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Σχήμα 7.21 Απεικόνιση της ατελούς διείσδυσης ρίζας 
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7.2.3 Έλεγχος δοκιμίου 3 

 

Σχήμα 7.22 Μέγιστο σήμα ατέλειας 

Η κεφαλή τοποθετήθηκε σε απόσταση 20 mm από το κέντρο της συγκόλλησης. Από το σχήμα 7.22 

παρατηρείται ότι το σήμα είναι αρκετά ασθενές. Σύμφωνα με το ISO 11666 το παρών σήμα θα 

έπρεπε να μην ληφθεί υπόψη, καθώς το πλάτος του σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς είναι 

μικρότερο κατά 16 dB. Πάραυτα, το σήμα αυτό εξετάστηκε περαιτέρω μεγαλώνοντας το κέρδος 

του οργάνου. 
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Σχήμα 7.23 Το σήμα της ατέλειας του σχήματος 7.20 προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης  

Από τον τρόπου που εμφανίζεται η ατέλεια στο σχήμα 7.23 και κατά την εκτέλεση της τεχνικής 

πτώσης 6 dB, διαπιστώθηκε ότι η ατέλεια είναι συγκεντρωμένο πορώδες. Με την τεχνική πτώσης 6 

dB προσδιορίστηκε το μήκος της περιοχής του πορώδους σε 30 mm και σε απόσταση 19 mm από 

το τέλος της μιας πλευράς της συγκόλλησης και 25 mm από την άλλη. Το ύψος της περιοχής του 

πορώδους προσδιορίστηκε σε βάθος 1 mm μέχρι 5 mm. Η μέγιστη διατομή που βρέθηκε στους 

πόρους που εξετάστηκαν ήταν 1.13 mm. Σύμφωνα με το ISO 5817 για επίπεδο ποιότητας Β, η 

μέγιστη διατομή ενός πόρου για το συγκεκριμένο πάχος συγκόλλησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 

3mm. Το εμβαδό της περιοχής του πορώδους είναι 120 mm
2
. Το εμβαδό των πόρων υπολογίστηκε 

από το εμβαδό του μεγαλύτερου πόρου διαιρούμενο δια του δύο (βρέθηκε 0.95 mm
2
) επί τον 

αριθμό των πόρων (το σύνολο τον πόρων ήταν 30 όμως για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται 

υπόψιν μόνο οι πόροι που βρίσκονται στην ίδια τομή με τον πόρο με το μέγιστο σήμα (που είναι 5) 

και βρέθηκε στα 4.75 mm
2
.  Το ποσοστό που καταλαμβάνει η επιφάνεια τον πόρων σε σχέση με 

την συνολική επιφάνεια εμφάνισης πορώδους είναι 3,95%. Σύμφωνα με το ISO 5817 για επίπεδο 

ποιότητας Β και για συγκεντρωμένο πορώδες η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι πόροι δεν μπορεί 

να ξεπερνά το 4% της επιφάνειας στην οποία εμφανίζεται το πορώδες.  Επομένως η συγκόλληση 

παρά την εμφάνιση πορώδους πληρεί της προϋποθέσεις του επίπεδου ποιότητας Β. 

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μπορεί να γίνει η απεικόνιση τη ρωγμής. 
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Σχήμα 7.24 Απεικόνιση του πορώδους 
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7.2.4 Έλεγχος δοκιμίου 4 

 

Σχήμα 7.25 Μέγιστο σήμα ατέλειας 

Η κεφαλή τοποθετήθηκε σε απόσταση 20 mm από το κέντρο της συγκόλλησης. Κατά την 

εκτέλεση της τεχνικής πτώσης 6 dB, διαπιστώθηκε ότι το μήκος της ατέλειας ήταν 25 mm, σε 

απόσταση 25 mm από το τέλος της μιας πλευράς της συγκόλλησης και 24 mm από την άλλη. Για 

να μελετηθεί καλύτερα η ατέλεια το σήμα τέθηκε στο 80% της οθόνης. Το βάθος που εμφανίζεται 

η ατέλεια είναι στα 3.31 mm, γεγονός που καθιστά την ατέλεια να βρίσκεται μέσα στη 

συγκόλληση. 
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Σχήμα 7.26 Μέγιστο σήμα ατέλειας προσαρμοσμένο στο 80% της οθόνης 

Εξετάζοντας την Α – Σάρωση, το μεγάλο φάρδος του σήματος προτρέπει ότι το σφάλμα ειναι 

εγκλείσματα σκωρίας. Σύμφωνα με το ISO 5817 για επίπεδο ποιότητας Β για εγκλείσματα 

σκωρίας, το μέγιστο επιτρεπτό ύψος εγκλείσματος σκωρίας για την συγκεκριμένη συγκόλληση 

είναι 3 mm. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της σκωρίας είναι 15 mm. Το ύψος της σκωρίας 

μετρήθηκε στα 2 mm και το μήκος της, όπως προαναφέρθηκε, στα 25 mm. Επομένως η 

συγκόλληση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του επιπέδου ποιότητας Β. 

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μπορεί να γίνει η απεικόνιση τη ρωγμής. 
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Σχήμα 7.27 Απεικόνιση εγκλείσματο σκωρίασης 
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8. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση της μεθόδου συστοιχίας διαφοράς φάσης για τον έλεγχο 

τεσσάρων δοκιμίων συγκόλλησης. Λόγω της μη ύπαρξης κάποιου προτύπου από την ISO 

χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα του ίδιου οργανισμού που ισχύουν για τους συμβατικούς ελέγχους 

με υπερήχους που βασίζονται στην ερμηνεία του σφάλματος μόνο από την A – Σάρωση. 

Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

  Χωρίς ο ελεγκτής να γνωρίζει κάποιες βασικές αρχές που διέπουν τους συμβατικούς 

ελέγχους δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της τεχνικής συστοιχίας διαφοράς φάσης. 

  Επιπλέον ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί αρκετά στην ανάλυση και εκτίμηση 

των λαμβανομένων σημάτων καθώς αυτά μπορεί να μην προέρχονται απαραίτητα από 

ατέλειες. 

 Ακόμη, διαπιστώθηκε η ανάγκη για αποτύπωση της συγκόλλησης σε σκαρίφημα καθώς 

χωρίς να είναι γνωστή η γεωμετρία της συγκόλλησης θα ήταν πιθανή η λάθος ερμηνεία 

των σημάτων.  

 Η ανάγκη ύπαρξης ενός προτύπου για την τεχνική συστοιχίας διαφοράς φάσης, καθώς ένα 

τέτοιο πρότυπο θα συντελούσε στο να καταστεί δυνατή η διαδικασία ελέγχου ακόμη πιο 

σύντομη. 

Πιθανά θέματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας: 

 Μη Καταστροφικός Έλεγχος υπερήχων με τη μέθοδο συστοιχίας διαφοράς φάσης με 

το πρότυπο που έχει τεθεί υπό συζήτηση από τον οργανισμό ISO. 

 Μη Καταστροφικός Έλεγχος με την μέθοδο συστοιχίας διαφοράς φάσης σε δοκίμια 

διαφορετικής γεωμετρίας όπως σωληνώσεις, κυλινδρικά δοκίμια ή παχυμετρήσεις σε 

διαφορετικά υλικά. 

 Ανάπτυξη υπολογιστικού κώδικα για την προσομοίωση της μεθόδου υπερήχων και τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με πειραματικές μετρήσεις. 
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