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Πρόλογος 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου , υπό 

την επίβλεψη του Καθηγητού κ. Παρασκευά Παπανίκου. Αντικείμενο της 

εργασίας είναι η μελέτη των συστημάτων Παρακολούθησης Δομικής 

Ακεραιότητας και η ανάλυση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και εφαρμογής 

σε αεροσκάφη, με έμφαση στην πολιτική αεροπορία. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. 

Παρασκευά Παπανίκο, για την πολύτιμη καθοδήγησή του, την εξαιρετική 

συνεργασία και ιδιαίτερα για την προσωπική ενθάρρυνση, χωρίς την οποία 

δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας. 
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Περίληψη 

 
Η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (Structural Health Monitoring - 

SHM) είναι μία νέα, πρωτοποριακή τεχνολογία συντήρησης για μηχανικές 

κατασκευές, που βασίζεται σε ένα σύστημα αισθητήρων για την γνώση της 

πραγματικής κατάστασης της δομής. Τα βασικά κίνητρα για την εφαρμογή 

της στην αεροπορία είναι η δραστική μείωση του κόστους συντήρησης και 

η αύξηση της ασφάλειας πτήσεων. Στην παρούσα εργασία, αναλύεται η 

τεχνολογία SHM και παρουσιάζονται οι αρχές συντήρησης αεροσκαφών με 

τις οποίες σχετίζεται άμεσα. Στη συνέχεια μελετάται η μεθοδολογία 

σχεδιασμού συστημάτων SHM αεροσκαφών, η μεθοδολογία επιλογής 

μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών αισθητήρων και τα βήματα για την 

πρακτική υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων.   

 

 

 

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανασκόπηση της έρευνας 

σχετικά με την Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας (Structural 

Health Monitoring - SHM) αεροσκαφών και η σύνθεση δεδομένων που 

προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία, με στόχο την κατά το 

δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση της μεθοδολογίας σχεδιασμού 

συστημάτων SHM και υλοποίησης εφαρμογών, ενσωματωμένων σε 

αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. 
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Δομή της Εργασίας 

 

Στην εισαγωγή, δίνεται ορισμός και επεξήγηση για τις δύο βασικές έννοιες που θα 

απασχολήσουν την παρούσα εργασία. Το πρόβλημα της φθοράς ή δομικής βλάβης 

και η λύση της Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας.  

Στην πρώτη ενότητα, γίνεται εισαγωγή στην Παρακολούθηση Δομικής 

Ακεραιότητας στις μηχανικές κατασκευές με έμφαση στα αεροσκάφη. 

Παρουσιάζεται η μέχρι σήμερα ιστορική εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας, 

αναφέρονται τα κίνητρα για την ανάπτυξή της και περιγράφεται η διαδικασία 

οργάνωσης των εφαρμογών της. 

 Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται παρουσίαση των διαφορετικών γνωστικών 

πεδίων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για το σχεδιασμό συστημάτων SHM 

αεροσκαφών. Γίνεται αναφορά  στον τρόπο που σχεδιάζονται οι δομικές 

προδιαγραφές των αεροσκαφών και η διαδικασία συντήρησής τους, με ειδική 

έμφαση στην αντιμετώπιση της κόπωσης και του φαινομένου της γήρανσης των 

αεροσκαφών. Ακόμη, παρουσιάζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εξασφάλιση της δομικής τους ακεραιότητας. Τέλος, αναλύονται τα βασικά 

αξιώματα που διέπουν το SHM. 

Στην τρίτη ενότητα, αναλύεται η μεθοδολογία με την οποία σχεδιάζεται ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας αεροσκάφους, 

καθώς και τα βήματα υλοποίησής του. Αναλύονται οι διαθέσιμες τεχνολογίες 

παρακολούθησης και ο τρόπος επιλογής της κατά περίπτωση καταλληλότερης. 

Στη συνέχεια, αναλύεται η πρακτική εφαρμογή και η πιστοποίηση του 

συστήματος. Γίνεται ακόμη αναφορά και στις αλλαγές στη διαδικασία σχεδιασμού 

αεροσκαφών που είναι δυνατό να επιφέρει η Παρακολούθηση Δομικής 

Ακεραιότητας. Τέλος, πραγματοποιείται μελέτη σκοπιμότητας μιας επένδυσης σε 

σύστημα Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας.  

Στην τελευταία ενότητα, εξηγούνται οι βασικές προκλήσεις για την πλήρη 

εφαρμογή και αποδοχή αυτής της τεχνολογίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

της παρούσας έρευνας και  γίνονται προτάσεις μελλοντικής έρευνας στο 

αντικείμενο. 
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Περιεχόμενα 
Εισαγωγή – Ορισμοί 

 Φθορά – Βλάβη   

 Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 
 

Ενότητα Πρώτη: Εισαγωγή στην Παρακολούθηση Δομικής 

Ακεραιότητας 

 1.1 Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας  

1.1.1 Ιστορική Αναδρομή  

1.1.2 Ιστορικό Προγραμμάτων SHM στην αεροπορία 

1.1.3 Διαδικασία οργάνωσης ενός συστήματος SHM 

  1.1.4Κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογιών SHM  

  1.1.5 Οφέλη του SHM 

 1.2 Η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας στην Αεροπορία 

  1.2.1 Κατηγορίες παρακολούθησης 
   Παρακολούθηση φορτίσεων 

Παρακολούθηση βλάβης 

Παρακολούθηση συστημάτων 

  1.2.2 Νέες Τεχνολογίες στην Παρακολούθηση της Δομής 

 1.3 Σύνοψη 
 

Ενότητα Δεύτερη: Βασικές Έννοιες Σχεδιασμού και 

Παρακολούθησης Αεροπορικών Δομών 

 2.1 Αρχές δομικού σχεδιασμού αεροσκαφών 

  2.1.1 Στόχοι της αξιοπλοΐας (Airworthiness) 

  2.1.2 Πιθανότητες και συνέπειες αστοχίας 

  2.1.3 Χρονικά περιθώρια απόκρισης σε πιθανές αστοχίες 

  2.1.4 Υλικά και Δομή 

  2.1.5 Φορτίσεις και συντελεστές 
   Μέγεθος και συχνότητα των φορτίων 

   Συντελεστές φορτίων (load factors) 

  2.1.6 Δομική ζωή 
   Ασφαλής Ζωή (Safe Life) 

   Ανοχή σε βλάβη (Damage Tolerance) 

   Ασφάλεια υπο αστοχία (Fail-Safe) 

Συντήρηση με βάση την κατάσταση (Condition Based) 
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  2.1.7 Διαδικασία Σχεδιασμού της Δομικής Ζωής 

 2.2 Η συντήρηση της δομής των αεροσκαφών 

  2.2.1 Η κόπωση στις αεροπορικές δομές 

  2.2.2 Διαδικασία επιθεωρήσεων 

  2.2.3 Εκτίμηση μεγέθους των ρωγμών σε damage-tolerant δομές 

  2.2.4 Αλλαγές στις επιχειρησιακές συνθήκες 

  2.2.5 Παρακολούθηση φορτίσεων 

  2.2.6 Εκσυγχρονισμοί 

  2.2.7 Γήρανση αεροσκαφών 

  2.2.8 Συστήματα υποστήριξης 

 2.3 Αρχές για την Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 
 

Ενότητα Τρίτη: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων SHM αεροσκαφών 

3.1 Εισαγωγή -  Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης 

δομικής ακεραιότητας 

  3.1.1 Στρατηγικές παρακολούθησης 

3.2 Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος 

Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας 
  Βήμα 1: Προσδιορισμός των δομών που χρειάζονται παρακολούθηση 

  Βήμα 2: Ανάλυση Κινδύνου 

  Βήμα 3: Εντοπισμός αποκρίσεων στην βλάβη 

  Βήμα 4: Σχεδιασμός συστήματος και επιλογή αισθητήρων 

  Βήμα 5: Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος. 

Βήμα 6: Λήψη και διαχείριση δεδομένων 

Βήμα 7: Αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων 

3.3 Μέρη του συστήματος SHM 

3.4 Μετάδοση δεδομένων 

  3.4.1 Ενσύρματη 

  3.4.2 Ασύρματη 

3.5 Διαθέσιμες μεθοδολογίες παρακολούθησης   

  3.5.1 Παρακολούθηση με βάση τη χρήση 
   Οπτικός έλεγχος 

   Ακτίνες Χ 

Αισθητήρες Μέτρησης Περιβαλλοντικού Εκφυλισμού 

Έξυπνα Υλικά Επικάλυψης 

Συγκριτική Μέτρηση Κενού 
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3.5.2 Παρακολούθηση με βάση τις τάσεις 
   Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 

   Οπτικές ίνες 

   Υπέρηχοι 

   Δινορεύματα  

  3.5.3 Παρακολούθηση με βάση τις δονήσεις / ταλαντώσεις 
   Δυναμική Ανάλυση 

   Ακουστικές εκπομπές 

   Κύματα “Lamb” 

  3.5.4 Επεξεργασία του σήματος των αισθητήρων  

3.6 Μεθοδολογία επιλογής κατάλληλης τεχνολογίας για συστήματα 

αισθητήρων ενσωματωμένα στη δομή του αεροσκάφους 

3.7 Στρατηγικές βελτιστοποίησης της παρακολούθησης  

 3.8 Υλοποίηση 

3.8.1 Εγκατάσταση 

  3.8.2 Συντήρηση  

3.9 Πιστοποίηση 

3.9.1 Αντοχή 

3.9.2 Αξιοπιστία 

3.10 Επίδραση της ενσωμάτωσης του SHM στη διαδικασία 

σχεδιασμού μελλοντικών αεροσκαφών 

 3.10.1 Μείωση βάρους σε μεταλλικές δομές 

 3.10.2 Μείωση βάρους σε σύνθετες δομές 

3.11 Μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης 

  3.11.1 Απόδοση επένδυσης - Νέα αεροσκάφη 

  3.11.2 Απόδοση επένδυσης - Γηρασμένα αεροσκάφη 

  3.11.3 Σκοπιμότητα επένδυσης 
 

Ενότητα Τέταρτη: Συμπεράσματα 

 4.1 Προκλήσεις για την Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 

4.2 Συμπεράσματα 

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Βιβλιογραφία 

 

Παράρτημα 
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Εισαγωγή – Ορισμοί 
 

Φθορά – Βλάβη   

 

Γενικά, ως φθορά ή βλάβη (damage) μπορούμε να ορίσουμε τις 

αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα σύστημα και επηρεάζουν αρνητικά 

την απόδοσή του. Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι η φθορά δεν 

έχει νόημα χωρίς τη σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων του 

συστήματος, μία από τις οποίες υποθέτουμε ότι αντιπροσωπεύει την αρχική 

και συνήθως άφθαρτη κατάσταση. Καθώς το παρόν κείμενο επικεντρώνεται 

στην μελέτη του εντοπισμού βλάβης σε δομικά και μηχανικά συστήματα, 

περιοριζόμαστε να ορίζουμε ως βλάβη τις αλλαγές στο υλικό και/ή 

στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και αλλαγών στις οριακές συνθήκες και 

στην συνδεσμολογία, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την 

τρέχουσα ή τη μελλοντική απόδοση των συστημάτων. 

(Worden et al. 2007) 

Όσον αφορά την κλίμακα μεγέθους, η βλάβη ξεκινά σε επίπεδο 

υλικού. Αυτή η βλάβη αναφέρεται ως ατέλεια (defect) ή ελάττωμα (flaw) 

και είναι παρούσα σε κάποιο βαθμό σε όλα τα υλικά. Κάτω από κατάλληλα 

σενάρια φόρτισης, οι "ατέλειες" αυξάνονται και ενώνονται με διάφορους 

ρυθμούς, προκαλώντας βλάβη στα συστατικά μέρη, και στη συνέχεια στο 

σύστημα. Ο όρος "βλάβη" δεν υποδηλώνει απαραίτητα την πλήρη απώλεια 

της λειτουργικότητας του συστήματος, αλλά καλύτερα, ότι το σύστημα δεν 

λειτουργεί πλέον με τον βέλτιστο τρόπο. Καθώς η βλάβη αυξάνεται, θα 

φτάσει ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν θα είναι πλέον αποδεκτή στο 

χρήστη. Αυτό το σημείο, αναφέρεται ως "αστοχία" (failure).  

 

 - 9 -



Όσον αφορά την κλίμακα του χρόνου, η βλάβη μπορεί να 

συσσωρευτεί σταδιακά σε μακροχρόνιες περιόδους, όπως αυτή που 

συνδέεται με την κόπωση ή την συσσώρευση βλαβών. Σε σχετικά 

μικρότερη χρονική κλίμακα, βλάβη μπορεί ακόμη να προκύψει και από 

προγραμματισμένα διακριτά γεγονότα, όπως η προσγείωση των 

αεροσκαφών, καθώς και από μη προγραμματισμένα γεγονότα, όπως 

εχθρικά πυρά σε στρατιωτικά αεροσκάφη, ή επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα. 

 

 

Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 

 

Η επιχειρησιακή εφαρμογή μίας στρατηγικής εντοπισμού και 

αξιολόγησης βλάβης στις κατασκευές, αναφέρεται ως 

Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (Structural Health 

Monitoring - SHM) (Huang 2007).  Ο όρος έχει αποδοθεί στα Ελληνικά 

και ως Παρακολούθηση Δομικής Υγείας. Επίσης έχει αποδοθεί ως 

Παρακολούθηση της Υγείας των Κατασκευών, Παρακολούθηση Δομικής 

Κατάστασης, ή και ως Παρακολούθηση Δομής.  

 

Η διαδικασία SHM περιλαμβάνει: 

1) την παρακολούθηση ενός συστήματος με τη βοήθεια διατάξεων 

αισθητήρων, που πραγματοποιούν περιοδικά δειγματοληπτικές 

μετρήσεις δυναμικής απόκρισης,  

2) την εξαγωγή από αυτές τις μετρήσεις χαρακτηριστικών με 

ευαισθησία στη βλάβη, και  

3) την στατιστική ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών, με στόχο 

να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του 

συστήματος. 
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Σε βάθος χρόνου, τα παράγωγα αυτής της διαδικασίας είναι 

περιοδικά ανανεωμένα δεδομένα σχετικά με την ικανότητα της δομής να 

συνεχίσει να πραγματοποιεί την καθορισμένη της λειτουργία, υπό την 

επίδραση της αναπόφευκτης γήρανσης και συσσώρευσης βλάβης που 

προκύπτει από το επιχειρησιακό περιβάλλον. Έπειτα από ένα ακραίο 

συμβάν, όπως μία "βαριά προσγείωση", ή ένας ελιγμός έξω από τα όρια 

του "φακέλου πτήσης" (όσον αφορά τα αεροσκάφη), ή ένας σεισμός (όσον 

αφορά κτιριακές δομές), η διαδικασία SHM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μια γρήγορη εξέταση της κατάστασης. Ο εντοπισμός της βλάβης 

επιτυγχάνεται σε σύνδεση με πέντε στενά συγγενικές διαδικασίες (Farrar & 

Worden 2007): 

• Παρακολούθηση Δομής, Structural Health Monitoring – SHM 

• Παρακολούθηση Κατάστασης, Condition Monitoring – CM 

• Μη καταστροφική αξιολόγηση, Non-Destructive Evaluation – NDE 

• Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, Statistical Process Control – SPC 

• Πρόγνωση βλάβης, Damage Prognosis –DP 

Τυπικά, το SHM σχετίζεται με τον εντοπισμό της βλάβης σε δομικά 

συστήματα όπως αεροσκάφη και κτήρια, σε πραγματικό χρόνο και σε 

συνολικό επίπεδο. 

Το CM είναι ανάλογο με το SHM, αλλά ασχολείται με τον εντοπισμό 

βλάβης σε περιστροφικά και παλινδρομικά μηχανήματα, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στην παραγωγή ενέργειας. Το NDE  

συνήθως εκτελείται σε μη πραγματικό χρόνο και σε τοπικό επίπεδο, 

αφότου έχει εντοπισθεί η βλάβη. Γι αυτό, χρησιμοποιείται κυρίως για το 

χαρακτηρισμό της βλάβης και για εξέταση της σοβαρότητάς της, όταν 

υπάρχει εκ των προτέρων γνώση για τη θέση της. Το SPC βασίζεται σε 

διαδικασίες αντί για δομές και χρησιμοποιεί μια ποικιλία αισθητήρων για να 

παρακολουθήσει αλλαγές σε μία διαδικασία, που μπορεί να οφείλονται σε 

δομική βλάβη. Όταν η βλάβη έχει εντοπισθεί, το DP χρησιμοποιείται για 

την πρόβλεψη της «ωφέλιμης ζωής» του συστήματος. 
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Ενότητα Πρώτη: 

 

Εισαγωγή στην Παρακολούθηση 

Δομικής Ακεραιότητας  
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1.1 Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 
 

1.1.1 Ιστορική Αναδρομή  
 

 Η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας δεν είναι νέα τεχνολογία ή 

τάση. Εφαρμόζεται με ποιοτικό τρόπο, από τότε που ο σύγχρονος 

άνθρωπος χρησιμοποιεί εργαλεία. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες 

προσπαθούσαν διαρκώς να παρατηρούν τη συμπεριφορά των κατασκευών 

τους και να εντοπίζουν σημάδια κόπωσης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση 

του σχεδιασμού των μελλοντικών κατασκευών (Farrar 2007). Η ανάπτυξη 

όμως ποσοτικών προσεγγίσεων και η  εξασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων, 

έλαβε χώρα τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, παράλληλα με την εξέλιξη, 

σμίκρυνση και μείωση του κόστους των ψηφιακών υπολογιστικών 

συσκευών.  

Μέχρι σήμερα, η πιο επιτυχής εφαρμογή της τεχνολογίας που 

σχετίζεται με το  SHM, είναι η Παρακολούθηση Κατάστασης (CM) 

περιστροφικών μηχανημάτων. Η διαδικασία εντοπισμού βασίζεται στην 

αναγνώριση μοτίβων, εφαρμοσμένη στο ιστορικό της ταχύτητας, της 

επιτάχυνσης και των μετατοπίσεων από ταλαντώσεις. Οι τιμές συνήθως 

μετρώνται σε ένα σημείο επί των αξόνων, τόσο σε ομαλές συνθήκες 

λειτουργίας, όσο και σε μεταβατικές συνθήκες εκκίνησης και διακοπής 

λειτουργίας. Έχει αναπτυχθεί λογισμικό με βάσεις δεδομένων, που 

επιτρέπουν τον εντοπισμό συγκεκριμένων τύπων βλάβης, με βάση το 

ιστορικό των τιμών. Βλάβη που τυπικά εντοπίζεται με αυτή τη διαδικασία 

περιλαμβάνει χαλαρωμένα εξαρτήματα, αποευθυγραμμισμένους άξονες και 

σπασμένα δόντια γραναζιών. Η επιτυχία της εφαρμογής του CM και της 

μετάβασης του από ερευνητικό θέμα σε βιομηχανική πρακτική, βασίζεται εν 

μέρει  

• στις μηδαμινές λειτουργικές και περιβαλλοντικές διακυμάνσεις που 

σχετίζονται με αυτό τον τύπο παρακολούθησης 

• στους καλά ορισμένους τύπους βλάβης, που απαντώνται σε γνωστές 

θέσεις 
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• στις εκτενείς βάσεις δεδομένων, που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από 

φθαρμένα συστήματα 

• στην καλά αποδεδειγμένη συσχέτιση μεταξύ βλάβης και 

χαρακτηριστικών που εξάγονται από τις μετρημένες τιμές, και 

• στα σαφή και επαληθευμένα οικονομικά οφέλη που προσφέρει αυτή 

η τεχνολογία. 

 

Τη δεκαετία του ’70, η βιομηχανία πετρελαίου έκανε αξιοσημείωτες 

προσπάθειες να αναπτύξει μεθόδους παρακολούθησης δομικής 

ακεραιότητας για θαλάσσιες πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Αυτό το 

πρόβλημα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό των περιστρεφόμενων 

μηχανών, καθώς η θέση της βλάβης είναι άγνωστη, και το μεγαλύτερο 

μέρος της κατασκευής δεν είναι προσπελάσιμο για έλεγχο. Επίσης, υπήρχε 

πληθώρα πρακτικών προβλημάτων, όπως οι παρεμβολές στις  μετρήσεις 

από τις δονήσεις των μηχανημάτων στις πλατφόρμες και οι δυσλειτουργίες 

των αισθητήριων οργάνων στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτά 

τα ζητήματα απέτρεψαν την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας.  

 Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η αεροδιαστημική κοινότητα 

ξεκίνησε να μελετά τεχνολογίες παρακολούθησης της δομικής 

ακεραιότητας, παράλληλα με την ανάπτυξη του Διαστημικού Λεωφορείου. 

Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε το Στατιστικό Σύστημα Επιθεώρησης 

Οχήματος (SMIS – Shuttle Modal Inspection System), με στόχο να 

εντοπίζει την βλάβη κοπώσεως σε μέρη του διαστημικού λεωφορείου, 

όπως οι επιφάνειες ελέγχου πτήσης, τα πλαίσια της ατράκτου και οι 

πτέρυγες. Αυτές οι περιοχές καλύπτονταν από τη θερμική ασπίδα του 

διαστημοπλοίου και δεν ήταν προσπελάσιμες. Έτσι δεν ήταν εφικτό να 

ελέγχονται με τις συμβατικές μεθόδους μη καταστροφικής αξιολόγησης. Το 

σύστημα SMIS είναι μέχρι και σήμερα πολύ πετυχημένο στον εντοπισμό 

βλάβης σε περιοχές που καλύπτονται από θερμική ασπίδα.  

 Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι πολιτικοί μηχανικοί μελετούν 

επίσης τον εντοπισμό βλάβης σε γέφυρες και οικοδομές. Λόγω της 

αστάθειας των περιβαλλοντικών και λειτουργικών συνθηκών, 
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παρουσιάζονται σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή της 

παρακολούθησης γεφυρών. Ακόμη μια πρόκληση παρουσιάζεται από το 

μέγεθος των κατασκευών. 

 

1.1.2 Ιστορικό Προγραμμάτων Δομικής Ακεραιότητας 

στην αεροπορία 

 

Η γήρανση της δομής των αεροσκαφών και των αεροκινητήρων και η 

βαθμιαία υποβάθμιση της αντοχής των δομικών στοιχείων τους, είναι 

αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης την οποία υφίστανται. Για πρώτη φορά το 

πρόβλημα εμφανίσθηκε στην περίπτωση του ατυχήματος του Boeing 737 

των αερογραμμών Aloha, το 1988 (σχήμα 1.1). Το ατύχημα αυτό 

δημιούργησε ανησυχίες ότι οι αεροπορικές κατασκευές ήταν δυνατόν να 

χάσουν την ενυπάρχουσα ασφάλεια τους απέναντι σε αστοχίες (fail-safety) 

λόγω της συσσώρευσης βλάβης από κόπωση ή εκτεταμένη διάβρωση. Οι 

αρμόδιες αρχές της Πολιτικής Αεροπορίας, FAA (Federal Aviation 

Administration), ανταποκρινόμενες στο πρόβλημα αυτό, αύξησαν την 

περιοδικότητα και τις απαιτήσεις περιοδικής συντήρησης στους 

παλαιότερους τύπους αεροσκαφών, τα οποία βρίσκονταν συνολικά σε 

υπηρεσία για περισσότερο από 14 χρόνια. Επιπλέον, αναθεωρήθηκαν οι 

απαιτήσεις που αφορούσαν στην ανοχή σε βλάβη (damage tolerance) και 

στην ανθεκτικότητα, σε σχέση με την γήρανση των κατασκευών. Όσον 

αφορά τους αεροκινητήρες, η ολοκληρωτική αποσυναρμολόγησή τους, για 

εκτέλεση περιοδικής συντήρησης, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά μεγάλο 

κόστος. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων 

τεχνικών και διαδικασιών, προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους 

και την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, άρχισε να διαφαίνεται ως 

λύση (Σταθαράς & Κουρούσης 2005).  
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Σχήμα 1.1: Μετά από 89.090 κύκλους πτήσης, η εκτεταμένη κόπωση των ενώσεων της 

ατράκτου προκάλεσε καταστροφική αστοχία στο Boeing 737-200 της Aloha. 

 

Αρχικά, ο σχεδιασμός και συντήρηση εξαρτημάτων των αεροκινητήρων 

βασιζόταν στα αποτελέσματα από την μελέτη της ολιγοκυκλικής κόπωσης 

(low cycle fatigue). Αυτό σήμαινε ότι το προκαθορισμένο σχεδιαστικό όριο 

ζωής ενός υλικού, καθόριζε και την εκμετάλλευση ολόκληρης της 

κατηγορίας του υλικού στο σύνολο της. Πρακτικά, όταν το όριο αυτό 

έληγε, τότε το σύνολο των υλικών αποσυρόταν από την χρήση.  

Το 1985, η U.S.A.F. έθεσε σε εφαρμογή μία φιλοσοφία διαχείρισης 

των εξαρτημάτων αεροκινητήρων, επονομαζόμενη ως 'Απόσυρση για αιτία' 

(retirement for cause), κυρίως για μείωση του κόστους συντήρησης. Με 

την προσέγγιση αυτή το κάθε εξάρτημα διέθετε το δικό του μοναδικό όριο 

ζωής. Τα εξαρτήματα, στα οποία εμφανίζονταν ατέλειες ενός μέγιστου 

επιτρεπόμενου μεγέθους, αποσύρονταν από την χρήση. Το πρόγραμμα 

'Retirement for Cause', με την συμβολή της ανάπτυξης των μεθόδων μη 

καταστροφικών ελέγχων μετεξελίχθηκε στο πρόγραμμα Δομικής 

Παρακολούθησης Αεροκινητήρων (ENgine Structural Integrity Program, 

ENSIP). 

Κατ' αντιστοιχία, για την δομή των αεροσκαφών εφαρμόσθηκε το 

πρόγραμμα δομικής παρακολούθησης αεροσκαφών (Aircraft Structural 
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Integrity, ASIP). Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην συλλογή και 

επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την καταπόνηση της δομής ενός 

αεροσκάφους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της φιλοσοφίας ανοχής σε 

βλάβη (damage tolerance) και ανθεκτικότητα. Ειδικότερα, με την χρήση 

των συστημάτων καταγραφής, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στο 

αεροσκάφος, ο χρήστης συλλέγει τα δεδομένα που αφορούν στην ιστορία 

φόρτισης της δομής του αεροσκάφους, γνωστό και ως φάσμα 

καταπόνησης (load spectra). Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται: η 

ταχύτητα, επιταχύνσεις, ύψος πτήσης, κατανάλωση καυσίμου, εξωτερικά 

φορτία, θερμοκρασία, παραμορφώσεις, κ.α. ανάλογα με την δυνατότητα 

που διαθέτει το σύστημα καταγραφής. Εν συνεχεία, τα στοιχεία αυτά 

αναλύονται και εισάγονται ως δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό της 

συσσωρευμένης βλάβης σε επιμέρους τμήματα της δομής ενός 

αεροσκάφους. Για τα κρίσιμα δομικά στοιχεία του αεροσκάφους, όπως τα 

σημεία σύνδεσης μεταξύ ατράκτου και πτέρυγας, κύριες νευρώσεις 

πτέρυγας, κ.α., με την εφαρμογή της μεθοδολογίας που απορρέει από την 

προσέγγιση με ανοχή σε βλάβη (damage tolerance), υπολογίζεται ένας 

αριθμός που αντιπροσωπεύει την συσσωρευμένη βλάβη στο αντίστοιχο 

σημείο. Συνήθως ο αριθμό αυτός αναφέρεται και ως δείκτης κόπωσης 

(fatigue index). Τελικώς, ο δείκτης αυτός διαμορφώνει τον κύκλο 

περιοδικής συντήρησης ή έκτακτης επιθεώρησης / επισκευής των 

επιμέρους στοιχείων της δομής του αεροσκάφους, ο οποίος πλέον δεν 

εξαρτάται από τις συνολικές ώρες πτήσης που έχει εκτελέσει ένα 

αεροσκάφους.  

Τα προγράμματα δομικής ακεραιότητας εφαρμόζονται έως τις ημέρες 

μας σε αεροσκάφη και κινητήρες στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών. 

Μετεξέλιξη των προγραμμάτων αυτών αποτελεί η έννοια της 

Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας (structural health monitoring), η 

οποία και παρουσιάζεται στην συνέχεια. Η ερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία τα τελευταία 10 με 15 χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα αυτό, 

χαρακτηρίζεται ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της 

συνδυασμένης αεροναυπηγικής επιστήμης (Σταθαράς & Κουρούσης 2005). 
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Εκφράζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για αυτή την ανερχόμενη 

τεχνολογία, την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί πολλά νέα 

συνέδρια που εστιάζουν άμεσα στο SHM. Από αυτά τα συνέδρια, έχει φανεί 

ότι πρέπει να ενοποιηθούν πολλοί τεχνικοί τομείς για να μια σωστή 

προσέγγιση του θέματος. 
 

1.1.3 Διαδικασία οργάνωσης ενός συστήματος SHM 
 

Για την αναγνώριση στατιστικών μοτίβων στον εντοπισμό φθαρμένων 

δομών, ακολουθείται μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων (σχήμα 1.2), 

(Farrar et al. 2001): 

 

1. Επιχειρησιακή αποτίμηση: 

Εδώ προσπαθούμε να απαντήσουμε τέσσερα ερωτήματα σχετικά με την 

υλοποίηση του συστήματος: 

• Ποιος είναι ο λόγος εφαρμογής του SHM; Ασφάλεια; Οικονομία; 

• Ποιος είναι ο τύπος βλάβης του συστήματος; Για πολλαπλούς 

τύπους βλάβης, ποιος μας απασχολεί περισσότερο; 

• Ποιες είναι οι συνθήκες, τόσο οι επιχειρησιακές όσο και του 

περιβάλλοντος, κάτω από τις οποίες λειτουργεί το προς 

παρακολούθηση σύστημα; 

• Ποιοι είναι οι περιορισμοί στη συλλογή δεδομένων, στο 

λειτουργικό περιβάλλον; 
 

2. Συλλογή και κανονικοποίηση δεδομένων: 

Εδώ, γίνεται επιλογή του τρόπου και της συχνότητας εξαγωγής 

δεδομένων, καθώς και επιλογή του τύπου, του πλήθους και της θέσης των 

αισθητήρων. Καθώς τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται κάτω από 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι αλλαγές 

στις μετρήσεις που οφείλονται σε βλάβη, από αυτές που οφείλονται σε 

διακυμάνσεις στο περιβάλλον ή στον τρόπο λειτουργίας.  
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3. Επιλογή χαρακτηριστικών προς ανάλυση: 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους επιλογής χαρακτηριστικών, 

κατάλληλων για κατάδειξη της βλάβης, βασίζεται στη συσχέτιση 

μετρήσεων ανταπόκρισης του συστήματος. Για παράδειγμα, συσχέτιση του 

πλάτους ή της συχνότητας των ταλαντώσεων, με την απευθείας 

παρατήρηση του φθαρμένου συστήματος.  

Άλλη μέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών, είναι η δημιουργία 

προσχεδιασμένων ρωγμών, παρόμοιων με αυτές που αναμένονται σε 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και μελέτη των παραμέτρων που είναι 

ευαίσθητες σε αυτόν τον τύπο βλάβης.  
 

4. Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων ερμηνείας χαρακτηριστικών: 

Αφορά την εφαρμογή των αλγορίθμων που εκμεταλλεύονται τα επιλεγμένα 

χαρακτηριστικά για να ποσοτικοποιήσουν το επίπεδο βλάβης. Οι 

αλγόριθμοι αναλύουν τις στατιστικές κατανομές των μετρημένων ή 

εξαγμένων χαρακτηριστικών, αναγνωρίζοντας «μοτίβα», για να 

ενισχύσουν τη διαδικασία εντοπισμού βλάβης. Το επίπεδο βλάβης ενός 

συστήματος μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία πέντε βημάτων, όπου 

απαντώνται τα ακόλουθα ερωτήματα (Chintalapudi 2005): 

1. Ύπαρξη: Υπάρχει βλάβη στο σύστημα; 

2. Θέση: Που βρίσκεται η βλάβη; 

3. Τύπος: Τι είδος βλάβης παρουσιάζεται; 

4. Έκταση: Πόσο σοβαρή είναι; 

5. Πρόγνωση: Πόση ωφέλιμη ζωή απομένει; 

Τα στατιστικά αυτά μοντέλα, χρησιμοποιούνται και για την αποφυγή 

λανθασμένων ενδείξεων βλάβης. Οι λανθασμένη ένδειξη μπορεί να είναι: 

• Λανθασμένα θετική, όταν έχουμε ένδειξη βλάβης ενώ δεν υπάρχει.  

• Λανθασμένα αρνητική, όταν υπάρχει βλάβη, αλλά δεν εντοπίζεται. 

Στην πρώτη περίπτωση, προκαλείται μη αναγκαία διακοπή λειτουργίας, με 

αποτέλεσμα διαφυγόντα κέρδη αλλά και απώλεια εμπιστοσύνης στο 

σύστημα παρακολούθησης. Στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε σαφές ζήτημα 

ασφαλείας.  
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Σχήμα 1.2: Διάγραμμα ροής για την οργάνωση συστημάτων SHM (Farrar et al. 2001) 
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1.1.4 Κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογιών SHM 

 

Βασικά, ένα σύστημα Παρακολούθησης της Δομικής Ακεραιότητας έχει σαν 

βασικούς στόχους να βελτιώσει την ασφάλεια, να αυξήσει την αξιοπιστία 

και να μειώσει τα έξοδα συντήρησης (Guemes et al. 2001a). 

Σχεδόν κάθε βιομηχανία επιθυμεί τον όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο 

εντοπισμό βλάβης, τόσο στα προϊόντα όσο και στις υποδομές παραγωγής. 

Αυτό συνεπάγεται συνήθως σημαντικές και δαπανηρές διακοπές στην 

παραγωγική διαδικασία, ή στη χρήση των προϊόντων. Παράλληλα ένα 

μεγάλο μέρος των προϊόντων και των υποδομών, πλησιάζει ή έχει ήδη 

ξεπεράσει τον προσχεδιασμένο χρόνο ζωής. Πολλές τέτοιες κτιριακές, 

μηχανολογικές, ή αεροδιαστημικές δομές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται 

παρά την γήρανση και την αναπόφευκτη συσσωρευμένη βλάβη. Η 

συντήρησή τους ώστε να παραμένουν ασφαλείς, αποτελεί ένα περίπλοκο 

και δαπανηρό πρόβλημα. Συνεπώς, η ικανότητα να παρακολουθείται η 

κατάσταση αυτών των δομών, θεωρείται όλο και περισσότερο σημαντική.   

 Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης 

συντήρησης των δομικών και μηχανικών συστημάτων πραγματοποιείται με 

βάση το χρόνο. Για παράδειγμα, πολλά εξαρτήματα των αεροσκαφών 

αντικαθιστώνται μετά από καθορισμένες ώρες πτήσης.  Το SHM είναι η 

τεχνολογία που θα επιτρέψει στην τρέχουσα φιλοσοφία συντήρησης με 

βάση το χρόνο, να εξελιχθεί σε μια πιο οικονομική και αποτελεσματική 

φιλοσοφία συντήρησης με βάση την κατάσταση της δομής. Επίσης, το SHM 

θα επιτρέψει την ουσιαστική εξάλειψη των απρόβλεπτων συντηρήσεων 

λόγω παρουσίασης τεχνικών προβλημάτων, καθώς οι βλάβες θα μπορούν 

να εντοπισθούν πριν διαδοθούν αρκετά ώστε να αποτελέσουν πρόβλημα. Η 

εξάλειψη των απρόβλεπτων συντηρήσεων θα παίξει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση του κόστους, καθώς απαιτούν συχνά μετακίνηση τεχνικού 

προσωπικού εκτός βάσης, ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν σε απόθεμα και 

μακρά διαστήματα μη διαθεσιμότητας της δομής προς οικονομική 

εκμετάλλευση. Όλες οι προαναφερθείσες μεταβολές στη φιλοσοφία 

συντήρησης, παρουσιάζονται στο σχήμα 1.3. 
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Σχήμα 1.3:Επίδραση της εφαρμογής του SHM στο κόστος συντήρησης (Speckmann 2007) 

 

Η λογική πίσω από τη συντήρηση με βάση την κατάσταση, είναι 

ότι ένα αισθητήριο σύστημα επί της δομής θα παρακολουθεί τη δομή και 

θα ενημερώνει τον χειριστή για τον εντοπισμό βλάβης. Έτσι, το SHM 

προσφέρει τη δυνατότητα να παραταθούν χρονικά οι κύκλοι συντήρησης, 

με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη να παραμένουν περισσότερο στον αέρα, 

όπου και παράγουν κέρδη για τον αερομεταφορέα. Επιπλέον, εφόσον το 

σύστημα παρακολούθησης είναι ικανό να προσφέρει επαρκή προειδοποίηση 

ώστε να πραγματοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες πριν η βλάβη εξελιχθεί 

σε αστοχία, υπάρχουν σημαντικά δυνητικά οφέλη στην ασφάλεια πτήσεων 

και στην οικονομία. Το μειονέκτημα της υλοποίησης αυτής της φιλοσοφίας, 

είναι ότι απαιτείται η χρήση σύνθετου εξοπλισμού παρακολούθησης και 

πολύπλοκων διαδικασιών ανάλυσης των δεδομένων. 
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1.1.5 Οφέλη του SHM 

 

1. Η παρακολούθηση μειώνει την αβεβαιότητα 

Κατά τη λήψη αποφάσεων για μια δομή, οι διαχειριστές πρέπει να λάβουν 

υπ’ όψιν αβεβαιότητες όπως η πραγματική κατάσταση των υλικών, τα 

πραγματικά φορτία που δέχονται και η γήρανση, θεωρώντας ως πιθανό το 

χειρότερο σενάριο. Η παρακολούθηση επιτρέπει στον διαχειριστή να 

παίρνει αποφάσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Επιτρέπει ακόμη τη 

μείωση του κόστους των ασφαλίστρων, λόγω της μείωσης του 

ασφαλιστικού ρίσκου. Μία μικρή επένδυση στην αρχή ενός project μπορεί 

να οδηγήσει σε εξοικονόμηση στην πορεία. 

 

2. Η παρακολούθηση αποκαλύπτει δομικά αποθέματα 

Πολλές δομές είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την αναμενόμενη. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η παρακολούθηση επιτρέπει την αύξηση των 

περιθωρίων ασφαλείας, χωρίς επεμβάσεις στη δομή. Είναι έτσι εφικτό να 

αυξηθεί η δομική ζωή ή το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, χωρίς καμία 

παρέμβαση. 

 

3. Η παρακολούθηση αποκαλύπτει εγκαίρως τα ελαττώματα 

Κάποιες δομές μπορεί να παρουσιάζουν ατέλειες που δεν μπορούν να 

αναγνωριστούν με το μάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι κρίσιμο να 

πραγματοποιηθούν διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες πριν να είναι 

αργά. Η επισκευή θα είναι οικονομικότερη και θα προκαλέσει λιγότερα 

προβλήματα στη χρήση της δομής, εφ όσον γίνει στο σωστό χρόνο.  

 

4. Η παρακολούθηση αυξάνει την ασφάλεια 

Έχοντας συνεχή και αξιόπιστα δεδομένα για την δομική ακεραιότητα της 

δομής, μπορούμε να αυξήσουμε κατακόρυφα την ασφάλεια των χρηστών 

της. 

 

 - 23 -



 

5. Η παρακολούθηση εξασφαλίζει μακροχρόνια ποιότητα 

Τα περισσότερα ελαττώματα σε μία δομή, προϋπάρχουν ήδη από τη φάση 

της κατασκευής. Παρ όλα αυτά, πολλά από αυτά θα έχουν κάποιο εμφανές 

αποτέλεσμα μετά από αρκετά χρόνια, όταν η επισκευή θα κοστίζει πολύ 

περισσότερο και δεν θα καλύπτεται πια από την εγγύηση του 

κατασκευαστή.  

 

6. Η παρακολούθηση επιτρέπει διαχείριση των συντηρήσεων  

Με την ύπαρξη περισσότερης πληροφορίας, έχουμε αύξηση της ποιότητας 

των αποφάσεων. Τα δεδομένα παρακολούθησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιούνται  «κατ’ απαίτηση» 

συντηρήσεις, δηλαδή επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων με βάση 

αξιόπιστα και αντικειμενικά δεδομένα της κατάστασής τους.  

 

7. Η παρακολούθηση βελτιώνει το σχεδιασμό 

Γνωρίζοντας πως συμπεριφέρεται μια κατασκευή σε πραγματικές συνθήκες, 

βοηθά στο σχεδιασμό καλύτερων κατασκευών στο μέλλον. Αυτό οδηγεί σε 

φθηνότερα, ασφαλέστερα και πιο ανθεκτικά αεροσκάφη, με αυξημένη 

αξιοπιστία και επιδόσεις.  

 

 
Σχήμα 1.4: Οφέλη από την εφαρμογή του SHM (Assler & Telgkamp 2006). 
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1.2 Η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας στην 

Αεροπορία 

Ο τρόπος που ελέγχονται σήμερα τα αεροσκάφη δεν έχει αλλάξει πολύ τις 

τελευταίες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων γίνεται με οπτική 

επιθεώρηση, υποστηριζόμενη από άλλες μεθόδους μη καταστροφικής 

αξιολόγησης (NDE - Non Destructive Evaluation). Οι έλεγχοι 

πραγματοποιούνται με προκαθορισμένη συχνότητα που ορίζεται από τα πιο 

αδύναμα μέρη του αεροσκάφους. Έτσι, δημιουργείται ένας τεράστιος 

όγκος πληροφορίας, που πρέπει να αξιολογηθεί επί τόπου από το 

προσωπικό που πραγματοποιεί τον έλεγχο. Σε σχεδόν το 100% των 

περιπτώσεων, η πληροφορία είναι πάντα η ίδια: «Κανένα ίχνος βλάβης».  

Επιπλέον, η κύρια προσπάθεια στην επίτευξη αυτής της 

πληροφορίας, έχει να κάνει με την αποσυναρμολόγηση και 

επανασυναρμολόγηση της δομής του αεροσκάφους,  για επίτευξη 

πρόσβασης στο εξάρτημα προς έλεγχο. Σε πολλές περιπτώσεις, 

αντικαθιστώνται εξαρτήματα ακόμα και χωρίς καμία ένδειξη βλάβης, απλώς 

επειδή δεν έχει μελετηθεί κάποιος τρόπος για λήψη περισσότερων και 

συχνότερων πληροφοριών για αυτά. Αυτή η κατάσταση μπορεί να 

συγκριθεί με το να πρέπει να γίνεται αλλαγή νεφρού σε κάθε άνθρωπο 55 

χρονών, επειδή στο 0,1% των περιπτώσεων έχει παρατηρηθεί κάποια 

βλάβη στο νεφρό (Valeika, 2003).  

 
Σχήμα 1.5: Παρακολούθηση υγείας και Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας 

(Glisic & Inaudi 2008)
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Το παραπάνω παράδειγμα, υποδεικνύει την ύπαρξη μιας βασικής 

διαφοράς μεταξύ ανθρώπων και αεροσκαφών. Οι άνθρωποι, έχουν πολύ 

περισσότερα αισθητήρια όργανα από ότι τα αεροσκάφη. Οι ανθρώπινοι 

αισθητήρες, είναι πολύ πιο εξελιγμένοι από τους λίγους αισθητήρες που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στα αεροσκάφη. Στους ανθρώπους υπάρχει 

μεγάλο πλεόνασμα και υπερκάλυψη αισθητήρων, ενώ στα αεροσκάφη όχι. 

Οι βιολογικοί αισθητήρες μπορούν να αυτο-ιαθούν και να 

αναδημιουργήσουν τον εαυτό τους, σε αντίθεση με τους μηχανικούς 

αισθητήρες. 

 

 

 
 

Σχήμα 1.6: Αίσθηση και κρίση: Το SHM ως το νευρικό σύστημα αεροσκαφών 

(Bockenheimer 2006).
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Η βασική αυτή διαφορά στα αισθητήρια όργανα, γεννά κάποια λογικά 

ερωτήματα όσον αφορά μια πιθανή επανάσταση στην τεχνολογία 

συντήρησης:  

• Μπορούμε να ενσωματώσουμε αισθητήρες στη δομή και να πάρουμε 

πιο αποτελεσματική πληροφορία από ότι σήμερα; 

• Υπάρχουν απλοί αισθητήρες χαμηλού κόστους που να μπορούν να 

ενσωματωθούν σε μια δομή; 

• Θα είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε την περίπλοκη πληροφορία 

που θα προκύπτει; 

• Θα είναι αυτή η επανάσταση στον τρόπο ελέγχου συμφέρουσα για 

τον χρήστη, χωρίς να γίνουν συμβιβασμοί στην ασφάλεια; 

 

Το SHM θεωρείται σήμερα ως η ενσωμάτωση αισθητήρων σε δομικά 

στοιχεία, με τρόπο που επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση της δομής, σε 

συνδυασμό με εξελιγμένη αυτοματοποιημένη επεξεργασία του σήματος. Για 

να διατηρεί συνάφεια με καθιερωμένες μεθόδους στη μηχανική, το SHM 

βασίζεται στις σχεδιαστικές αρχές που ήδη χρησιμοποιούνται στη μηχανική 

και προσπαθεί να αυτοματοποιήσει και να επεκτείνει τη διαδικασία 

παρακολούθησης. Χρησιμοποιεί αισθητήρες όπως οπτικές ίνες, 

πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (MEMS – 

MicroElectroMechanical Systems), ή ακόμη και νανοτεχνολογία. Αυτοί οι 

αισθητήρες επιτρέπουν την παρακολούθηση των τάσεων, της ακουστικής, 

των ηλεκτρικών πεδίων, της θερμοκρασίας, της πίεσης, της υγρασίας, της 

παρουσίας χημικών ουσιών κ.λ.π.  
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Μερικές από τις κύριες αιτίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων 

τεχνικών διασφάλισης της δομικής ακεραιότητας των αεροσκαφών και των 

αεροκινητήρων, είναι: 

• η τεχνολογική βελτίωση των συστημάτων καταγραφής, συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τις καταπονήσεις,  

• η χρήση προηγμένων υλικών στις αεροπορικές κατασκευές, και 

• η πρόοδος στην επιστήμης της μηχανικής στην κατανόηση της 

συμπεριφοράς των υλικών σε σχέση με το φαινόμενο της κόπωσης  

Η βασική διαφορά μεταξύ ενός προγράμματος ASIP από ένα σύστημα 

SHM είναι το γεγονός ότι πλέον ο χρήστης του αεροσκάφους ή του 

αεροκινητήρα μπορεί να γνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο την 

εντατική κατάσταση που επικρατεί σε κάποιο σημείο της δομής, όσο και 

την συσσωρευμένη βλάβη (accumulated damage) που έχει προκληθεί 

λόγω της χρήσης που έχει υποστεί.  

Ένα σύγχρονο σύστημα δομικής παρακολούθησης διαθέτει κατάλληλους 

αισθητήρες (sensors) που βρίσκονται τοποθετημένοι στα διάφορα σημεία 

της δομής της κατασκευής. Σήμερα με την πρόοδο της νανοτεχνολογίας, 

αναπτύσσονται αισθητήρες που εμφυτεύονται σε άλλα υλικά, έτσι ώστε οι 

αισθητήρες να έχουν υψηλή ευαισθησία χωρίς να θυσιάζονται οι δομικές 

ιδιότητες του σύνθετου υλικού. Υπάρχουν τρεις κύριοι στόχοι για την 

ενσωμάτωση αισθητήρων και συστήματος ανάλυσης στην δομή μίας 

αεροπορικής κατασκευής:  

1. Να διασφαλίσει ότι το δομικό στοιχείο έχει κατασκευασθεί κατά τον 

βέλτιστο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές 

και κριτήρια χρήσης.  

2. Να παρακολουθεί την κατάσταση και την απόδοση του δομικού 

στοιχεία καθ' όλη την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.  

3. Να παρακολουθεί την δομική ακεραιότητα του δομικού στοιχείου 

κατά την διάρκεια της χρήσης.  

Το σύστημα SHM παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (real time) τις 

επιτρεπόμενες τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων, τις οποίες 

καταγράφουν οι αισθητήρες, και αφορούν σημαντικά δομικά περιστατικά. 

 - 28 -



Οποιαδήποτε υπέρβαση των ορίων αυτών είναι διαθέσιμη στο προσωπικό 

υποστήριξης για ανάλογη εκμετάλλευση, είτε άμεσα (εκτέλεση επισκευών) 

είτε μακροπρόθεσμα (διαμόρφωση περιοδικού κύκλου συντήρησης). Ένα 

σύστημα SHM διαθέτει την δυνατότητα υπολογισμού της ωφέλιμης ζωής 

(fatigue life) της κατασκευής, σε συγκεκριμένα σημεία αυτής. Ο αριθμός 

των σημείων, όπως επίσης και η προέλευση των δεδομένων 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προκύψει από το 

σχεδιασμό της κατασκευής και τις δοκιμές κόπωσης πλήρους έκτασης (full 

scale fatigue test) που έχουν εκτελεστεί σε αυτή.  
 

Βελτίωση 
σχεδιασμού 

αισθητήρες αισθητήρες
αισθητήρες

 
Σχεδιασμός Κατασκευή  Δομές υποστήριξης 

Προγραμματισμένη  
συντήρηση  με βάση 
την απόδοση  

SHM 

 
Σχήμα 1.7: Κύκλος ζωής συστημάτων SHM 

 

1.2.1 Κατηγορίες παρακολούθησης 

 

Για ένα σύστημα SHM αεροσκάφους, οι παράμετροι πτήσης που 

απαιτούνται για την δημιουργία του φάσματος καταπόνησης (load spectra) 

λαμβάνονται μέσω του συστήματος ελέγχου πτήσης (Flight Control 

System, FCS), συστήματος ελέγχου οπλικών συστημάτων (αν πρόκειται 

για στρατιωτικό αεροσκάφος) και του συστήματος μέτρησης του καυσίμου 

του. Το FCS παρέχει το ύψος πτήσης, τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις 

του αεροσκάφους, το σύστημα ελέγχου οπλικών συστημάτων τη 

διαμόρφωσή του και το σύστημα μέτρησης καυσίμου τη μάζα καυσίμου 

του. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται και επεξεργάζονται στην βάση 

αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων (finite element method) και 

εξάγεται η ιστορία φόρτισης ή αλλιώς το φάσμα καταπόνησης (load 
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spectra). Στην περίπτωση που το σύστημα SHM περιλαμβάνει 

μηκυνσιόμετρα (strain gauges) τότε το φάσμα καταπόνησης λαμβάνεται 

απευθείας, χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιας μεθοδολογίας προσέγγισης. 

Η ακριβής γνώση του φάσματος καταπόνησης της δομής, επιτρέπει τον 

υπολογισμό της βλάβης λόγω κόπωσης στην κατασκευή και κατά συνέπεια 

την γνώση της υπολειπόμενης ζωής της.  

Στην περίπτωση ενός συστήματος SHM αεροκινητήρα οι παράμετροι 

που καταγράφονται και οι οποίοι με σκοπό τον υπολογισμό του φάσματος 

καταπόνησής του είναι: η ροή του καυσίμου, η μεταβολή της γεωμετρίας 

στα διάφορα τμήματά του (πτερύγια), θερμοκρασίες, πιέσεις, 

παραμορφώσεις, κραδασμοί, ταχύτητα περιστροφής κ.α.  

Στη συνέχεια αναλύονται οι τομείς που μέσω της παρακολούθησής 

τους (και της επακόλουθης βελτίωσης) μπορούμε να πετύχουμε ένα 

ελαφρύτερο (και άρα οικονομικότερο) σχέδιο (Boller 2007). 

 

Παρακολούθηση φορτίσεων 

 

Ο τρόπος που παρακολουθούνται σήμερα οι φορτίσεις στα αεροσκάφη 

είναι είτε με την ενσωμάτωση μετρητών τάσης σε κατάλληλα επιλεγμένες 

θέσεις, είτε με τη χρήση των παραμέτρων πτήσης που καταγράφονται ήδη 

από το αεροσκάφος. Οι πληροφορίες που καταγράφονται και 

μεταφορτώνονται στο έδαφος, τροφοδοτούνται σε ένα ψηφιακό μοντέλο 

της δομής του αεροσκάφους. Αυτές οι πληροφορίες φορτίσεων μπορούν 

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον εικονικό υπολογισμό της 

συσσωρευμένης βλάβης σε κάθε σημείο του αεροσκάφους. Όμως, το 

πρόβλημα με τα τρέχοντα συστήματα παρακολούθησης φορτίων είναι ότι 

τα φορτία παρακολουθούνται σε πολύ λιγότερα σημεία από ότι επιβάλλει η 

περιπλοκότητα μιας αεροπορικής δομής. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι οι 

περιορισμοί στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων. Βέβαια, 

αυτό αποτελεί επιλογή του παρελθόντος, με βάση την τότε διαθέσιμη 

τεχνολογία. Με βάση τις πλέον υπάρχουσες τεχνολογίες, υπάρχουν 

εξαιρετικά αυξημένες δυνατότητες και οποιαδήποτε περαιτέρω βελτίωση 
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πρέπει να λάβει υπ’ όψιν και τις μελλοντικές ακόμα πιο αυξημένες 

δυνατότητες. Σήμερα, το υπάρχον λογισμικό ανάλυσης προσφέρει τη 

δυνατότητα χαρτογράφησης μιας δομής με βάση τη συγκέντρωση τάσεων 

και φορτίων, ή τη συσσώρευση βλάβης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο 

από πολύχρωμες εικόνες, που επιτρέπουν να κρίνει κανείς σε ποια σημεία 

της δομής είναι καλό να παρακολουθούνται τα φορτία.  

Ένας από τους περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρικών αισθητήρων 

τάσης, είναι ο μεγάλος όγκος καλωδιώσεων. Ένας πιο εξελιγμένος τρόπος 

παρακολούθησης, είναι με τη χρήση συστήματος οπτικών ινών (Guemes et 

al. 2001b, Lee 2003, Takeda 2007, Todd et al. 2007, Guo et al. 2011, 

Lopez-Higuera et al. 2011),  όπως οι αισθητήρες FBG - Fibre Bragg 

Grating (Okabe et al. 2007). Αυτή η κατηγορία αισθητήρων έχει τα 

πλεονεκτήματα του μικρού βάρους, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, 

«ανοσία» σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, μεγάλη ευαισθησία και εύρος 

φάσματος, συμβατότητα με μεταφορά και επεξεργασία οπτικών 

δεδομένων, μεγάλη διάρκεια ζωής και μικρό κόστος. Τα μειονεκτήματά 

τους εμφανίζονται όταν χρειαστεί να ενσωματωθούν σε σύνθετα υλικά, 

όπου είναι ανέφικτη η πιθανή επισκευή των αισθητήρων. Όμως, το 

εντυπωσιακό πλεονέκτημα των αισθητήρων με οπτικές ίνες είναι ότι 

μπορούν να στοιχηθούν κατά εκατοντάδες ή ακόμα και κατά χιλιάδες, κατά 

μήκος μίας και μόνο οπτικής ίνας, ενώ παράλληλα ο καθένας τους μπορεί 

να αναγνωριστεί, εξ αιτίας του δικτυωτού μοτίβου τοποθέτησής τους. Ένα 

ακόμα πλεονέκτημα των αισθητήρων με οπτικές ίνες είναι ότι μπορούν 

επιπλέον να μετρήσουν πίεση και θερμοκρασία, με αποτέλεσμα ακόμα πιο 

σαφή εικόνα των συνθηκών φόρτισης.  

Ένας άλλος τύπος αισθητήρων για παρακολούθηση φορτίων είναι οι 

αισθητήρες MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Αυτοί είναι 

μικροσκοπικοί αισθητήρες με βάση τη σιλικόνη, που επιτρέπουν την 

μετατροπή της θερμικής, μηχανικής, μαγνητικής ή ηλεκτροστατικής 

ενέργειας σε ηλεκτρικά σήματα. Έτσι επιτρέπουν την παρακολούθηση μιας 

ποικιλίας παραμέτρων όπως η τάση, η θερμοκρασία, οι ταλαντώσεις, η 

υγρασία, η πίεση και ακόμα και η παρουσία αρκετών υγρών. Μέχρι τώρα, 
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οι αισθητήρες MEMS έχουν αναπτυχθεί κυρίως για την παρακολούθηση της 

διάβρωσης.   

 

Παρακολούθηση βλάβης 

 

Η βλάβες παρακολουθούνται με μη καταστροφικές μεθόδους. Τυπικά, αυτό 

απαιτεί αποσυναρμολόγηση του μεγαλύτερου μέρους ενός δομικού 

συστήματος, καθώς οι περισσότερες περιοχές που είναι ευάλωτες στη 

βλάβη δεν είναι άμεσα προσπελάσιμες. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της 

προσπάθειας αφιερώνεται για αυτή τη διαδικασία, παρά για τον ίδιο τον 

έλεγχο. Οι αισθητήρες λοιπόν που ενσωματώνονται στη δομή και που 

αποστέλλουν την πληροφορία εξ αποστάσεως, όποτε αυτό ζητηθεί, 

μπορούν να περιορίσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται για 

αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση στην απολύτως απαραίτητη, 

δηλαδή στην περίπτωση που πράγματι εντοπισθεί βλάβη με επιβεβλημένη 

άμεση επισκευή. Για να βρεθεί που μπορεί να είναι χρήσιμοι οι αισθητήρες 

και που μπορεί να αποφευχθεί η χρήση τους, είναι απαραίτητη η 

χαρτογράφηση κατανομής τάσεων και ειδικά η χαρτογράφηση κατανομής 

βλάβης στη δομή.  

Η παρακολούθηση με ενσωματωμένους στη δομή αισθητήρες μπορεί να 

γίνει με βάση πολλές φυσικές παραμέτρους. Για να διατηρηθεί η 

συμβατότητα με τις πιο σύγχρονες μη καταστροφικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στην αεροπορία, οι υπέρηχοι και το ρεύμα 

αυτεπαγωγής είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές. Τα κύματα υπερήχων 

μπορούν να σταλούν δια μέσου μιας δομής με την επικόλληση ή την 

ενσωμάτωση πιεζοηλεκτρικών στοιχείων σε ένα δομικό στοιχείο. Τα κύματα 

εκπέμπονται από το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο  και το κύμα αφού ανακλαστεί 

ή διαπεράσει το υλικό, μπορεί να καταγραφεί πάλι από ένα πιεζοηλεκτρικό 

στοιχείο. Τα κύματα μπορούν επίσης να καταγραφούν και από αισθητήρες 

οπτικών ινών. Αυτός ο τύπος αισθητήρα είναι προτιμότερος σε περιοχές 

που υπάρχει παρουσία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή όπου είναι 

χρήσιμο ένας αισθητήρας να μετρά και άλλες επιπλέον παραμέτρους (όπως 

 - 32 -



τάσεις και θερμοκρασία). Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και αισθητήρες MEMS.  Ένας ακόμα γρήγορος και 

αποδοτικός τρόπος παρακολούθησης είναι η καταγραφή δονήσεων μέσω 

σάρωσης από δέσμη laser, έχει όμως το μειονέκτημα ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για επιφανειακό έλεγχο.  

Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι αισθητήρες ρεύματος αυτεπαγωγής. 

Αυτοί οι αισθητήρες δημιουργούν μαγνητικό πεδίο με τη βοήθεια αγώγιμου 

ελικοειδούς μεταλλικού υλικού, το οποίο καταγράφεται από άλλους 

όμοιους αισθητήρες. Το μήκος κύματος του μαγνητικού πεδίου μπορεί να 

τροποποιηθεί, πράγμα που επιτρέπει την ανίχνευση ρωγμών, διάβρωσης 

και άλλων βλαβών ακόμα και σε μεταλλικές δομές με μεγάλο πάχος.  

Τέλος, υπάρχουν και πιο παθητικές μέθοδοι παρακολούθησης, όπως 

η ακουστική. Η μέθοδος, που «ακούει» το θόρυβο που παράγεται μέσω 

μιας ρωγμής, μέσω της καταγραφής των αντιστοίχων κυμάτων τάσης, 

επιτρέπει τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. Όμως, αυτά τα κύματα 

τάσης δημιουργούνται μόνο όταν παρουσιάζονται μεγάλες φορτίσεις στη 

δομή, πράγμα όχι ιδιαίτερα συχνό στις αεροπορικές δομές, με αποτέλεσμα 

το σύστημα να πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή για ανίχνευση αυτών των 

σπάνιων φορτίσεων.  

 

Παρακολούθηση συστημάτων 

 

Η παρακολούθηση Ακεραιότητας στη μηχανική δεν περιορίζεται μόνο στις 

δομές, αλλά περιλαμβάνει ακόμη και ολόκληρα συστήματα.  Οι κινητήρες 

Jet  παρακολουθούνται εδώ και πολλά χρόνια και η παρακολούθηση 

κατάστασης κινητήρα (ECM – Engine Condition Monitoring) είναι πλέον 

καθιερωμένη στους κινητήρες jet. Η κύρια φιλοσοφία του ECM είναι να 

λαμβάνει δεδομένα από την παρακολούθηση, τα οποία στη συνέχεια 

τροφοδοτεί στο θερμοδυναμικό μοντέλο του κινητήρα και έτσι καθορίζει 

παραμέτρους που αφορούν τον κινητήρα, τον συμπιεστή και την απόδοση 

της τουρμπίνας.  
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Για τα ελικόπτερα, έχει αναπτυχθεί εδώ και τρεις δεκαετίες το 

σύστημα HUMS, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό εξοπλισμό σε κάθε νέο 

σχέδιο μεγάλου ελικοπτέρου. Το σύστημα HUMS παρακολουθεί τις 

ταλαντώσεις σε εξαρτήματα όπως γρανάζια, άξονες,  συζεύξεις, στροφεία, 

ή κάθε άλλο κρίσιμο εξάρτημα για την ασφάλεια πτήσης. Τα δεδομένα 

καταγράφονται συνεχώς από επιταχυνσιόμετρα βασισμένα σε 

πιεζοηλεκτρικά στοιχεία και στη συνέχεια επεξεργάζονται και συγκρίνονται 

με μια οριακή τιμή που περιγράφει την επιτρεπόμενη βλάβη. Η ανάγκη του 

HUMS στα ελικόπτερα έχει δημιουργήσει την ιδέα ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος, επί του σκάφους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια συσκευή συγκέντρωσης των 

παραγόμενων δεδομένων, μια μονάδα απεικόνισης στο πιλοτήριο και μια 

μονάδα μεταφόρτωσης δεδομένων. Φυσικά, ένα ζήτημα που δεν πρέπει να 

παραβλέπεται είναι ότι όλα τα συστατικά μέρη κάθε συστήματος θα πρέπει 

να λάβουν άδεια πλοϊμότητας, ειδικά αν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 

και κατά τη διάρκεια της πτήσης. 
 

 
Σχήμα 1.8: Συστατικά μέρη και θέσεις αισθητήρων ταλάντωσης, του συστήματος HUMS 
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1.2.2 Νέες Τεχνολογίες στην Παρακολούθηση της Δομής 
 

Στο μέλλον, κύριο ενδιαφέρον είναι η επέκταση του SHM στον τομέα 

πρόβλεψης βλάβης,  όπως για παράδειγμα η εκτίμηση της απομένουσας 

"ασφαλούς ζωής" των δομών. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που 

δε μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιλογή χαρακτηριστικών και 

στατιστικά μοντέλα. Θα βασιστεί απαραίτητα στην περίπλοκη 

αλληλεπίδραση μεταξύ "machine learning" και της λεπτομερούς φυσικής 

που διέπει τη βλάβη. Το δεύτερο, πιθανότατα θα οδηγήσει σε εξαιρετικά 

πολυδιάστατη υπολογιστική μοντελοποίηση.    

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση συνθέτων υλικών (composite 

materials) τόσο σε δευτερεύοντα δομικά στοιχεία (φέρουσα επικάλυψη 

αεροσκαφών), όσο και σε κύρια στοιχεία της δομής (νευρώσεις πτέρυγας 

αεροσκάφους) επιτρέπει, αλλά και επιβάλλει την ανάπτυξη τεχνικών 

παρακολούθησης της κατάστασής τους. Η υπάρχουσα τεχνολογία ελέγχου 

κατασκευών από σύνθετα υλικά δεν επιτρέπει στον χρήστη να γνωρίζει 

επακριβώς την τάση στο υλικό. Ιδιότητες των υλικών αυτών, όπως η 

αγωγιμότητα των ινών, ο μονωτικός χαρακτήρας του πλέγματος και η 

ανομοιομορφία του υλικού, αποτελούν επιπλέον πρόκληση. Τα υλικά αυτά, 

τείνουν να αστοχούν με διάχυτα και αλληλοεξαρτώμενα μοτίβα, με τη 

βλάβη συχνά να μην είναι ανιχνεύσιμη στην  επιφάνεια του υλικού. Τέλος, 

οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές μη καταστροφικής επιθεώρησης (Non 

Destructive Inspection, NDI) και ελέγχου (Non Destructive Testing, NDT) 

είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Η λύση που έχει προταθεί, συνίστανται στην 

ενσωμάτωση διαφόρων τύπων διατάξεων αισθητήρων.  

Μέσω των αισθητήρων αυτών ο χρήστης παρακολουθεί και 

καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εντατική κατάσταση στο υλικό και 

κατ' επέκταση στο σημείο της δομής όπου έχει χρησιμοποιηθεί αυτό. Τα 

υλικά αυτά καλούνται και 'έξυπνα' υλικά (smart materials) λόγω της 

χρήσης τους στο σύστημα παρακολούθησης της δομής μίας κατασκευής. Η 

χρήση των υλικών αυτών σήμερα επεκτείνεται και σε επίγειες κατασκευές 

όπως γέφυρες, κτίρια και άλλα μεγάλα έργα υποδομής.  
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Σημαντική συμβολή στην εφαρμογή της τεχνολογίας SHM 

κατασκευών, διαθέτει και η επιστήμη των υπολογιστών, ιδιαίτερα στην 

ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων για την διακίνηση και επεξεργασία των 

δεδομένων. Η χρήση νευρωνικών δικτύων (Katsikeros & Labeas 2009) και 

η ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης της πληροφορίας έχουν επιτρέψει τη 

επιτάχυνση της επεξεργασίας των πληροφοριών, όπως επίσης και την 

ευκολότερη πρόσβαση και την καλύτερη ερμηνεία (σχήμα 1.9). Επιπλέον, 

ένα από τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος δομικής παρακολούθησης 

αεροσκαφών και αεροκινητήρων είναι η αποτελεσματική εκμετάλλευση 

των στοιχείων και των αποτελεσμάτων που συλλέγονται και εξάγονται από 

την εφαρμογή του. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

το διαρκώς βελτιούμενο διαδραστικό περιβάλλον επικοινωνίας (interface) 

χρήστη (προσωπικό συντήρησης), η οποία υλοποιείται μέσω του ανάλογου 

λογισμικού επικοινωνίας μεταξύ επίγειων υπολογιστικών συστημάτων και 

των υπολογιστών συστημάτων του αεροσκάφους / αεροκινητήρα.  

 
Σχήμα 1.9: Παράδειγμα εφαρμογής νευρωνικών δικτύων στο SHM. Το αρχικό σήμα από 

αισθητήρες ακουστικής εκπομπής διαχωρίζεται ποιοτικά σε σήμα από πλαστικές 

παραμορφώσεις του μετάλλου, σήμα από ρωγμές κοπώσεως και θόρυβο από τριβές.  
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1.3 Σύνοψη 

 

Παρ’ ότι η τεχνολογία SHM είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο σε μεγάλο 

βαθμό, τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολύ σπουδαία. Αυτό έχει ήδη 

αποδειχθεί εν μέρει για τους κινητήρες jet, όπου η ενσωμάτωση 

αισθητήριων συστημάτων έχει αυξήσει κατακόρυφα την ασφάλεια. Έτσι, 

επιτρέπεται σε αεροσκάφη με δύο μόνο κινητήρες να πετούν πάνω από 

ωκεανούς χωρίς κοντινά αεροδρόμια (φιλοσοφία ETOPS), αλλά και να 

αυξηθούν τα μεσοδιαστήματα μεταξύ της βαριάς συντήρησης των 

κινητήρων. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, στο περίπου 70% των 

περιπτώσεων με δομικό πρόβλημα, αυτό έχει εντοπιστεί από το σύστημα 

HUMS. 

Μετά τις μισθοδοσίες και τα καύσιμα, το τρίτο μεγάλο έξοδο για τους 

αερομεταφορείς είναι η συντήρηση, αντιστοιχώντας στο 12-20% του 

επιχειρησιακού κόστους. Η ενσωμάτωση ενός κεντρικού υπολογιστή 

συντήρησης (Central Maintenance Computer) στο αεροσκάφος Boeing 

777, έχει βοηθήσει τους αερομεταφορείς να πετύχουν μείωση έως και 50% 

-80% στο κόστος συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου (Gorinevsky et al. 

2005). 

Εκτός από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, αναμένεται 

και 20% μείωση του βάρους σε συγκεκριμένα εξαρτήματα, μέσω της 

επέκτασης της φιλοσοφίας ανοχής στη βλάβη που προσφέρει το SHM. Αν 

οι προβλέψεις αποδειχθούν σωστές, το SHM πρόκειται να έχει σημαντικό 

αντίκτυπο σε κάθε μελλοντικό σχέδιο αεροσκάφους.   

Τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για την διαχείριση του στόλου 

μίας μεταφορικής εταιρίας ή μίας πολεμικής αεροπορίας διακρίνονται στην 

βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων, όσο και σε τεχνικο-οικονομικά 

μεγέθη που σχετίζονται με την εκτέλεση της συντήρησης. Η διατήρηση 

υψηλής διαθεσιμότητας σε έναν στόλο αεροσκαφών είναι ο κύριος στόχος 

των συστημάτων δομικής παρακολούθησης και η τάση αυτή διαμορφώνει 

τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα ανάπτυξης περισσότερο αξιόπιστων, 

αποτελεσματικών, αλλά και πιο εύχρηστων συστημάτων.  
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2.1 Αρχές δομικού σχεδιασμού αεροσκαφών 

 

2.1.1 Στόχοι της αξιοπλοΐας (Airworthiness) 

 

Ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία ενός ιδανικού, απολύτως 

ασφαλούς, αξιόπιστου και συγχρόνως απλού και οικονομικού 

αεροσκάφους, απλά δεν είναι εφικτός (σχήμα 2.1). Εάν κάποιος 

επιχειρούσε να πετύχει τα δύο πρώτα, θα είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί ένα πολύ βαρύ αεροσκάφος, με εξαιρετικά πολύπλοκα 

συστήματα ασφαλείας και απαγορευτικό κόστος, τόσο κατασκευής, όσο και 

επιχειρησιακής χρήσης. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα 

πρότυπο αξιοπλοΐας τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την επιχειρησιακή 

εκμετάλλευση των διαφόρων αεροσκαφών. Η επιλογή ενός χαμηλότερου 

σε επίπεδο, προτύπου αξιοπλοΐας, θεωρείται ως αποδεκτή λύση για την 

περίπτωση του σχεδιασμού της δομής και των συστημάτων ενός 

αεροσκάφους, επιλογή η οποία βασίζεται στην αρχή ότι το πρότυπο αυτό 

θα εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ασφαλή επιστροφή του στο έδαφος. 

 

 
Σχήμα 2.1: Η χίμαιρα του ιδανικού αεροσκάφους 
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Στο πέρασμα του χρόνου, έχει καταβληθεί μία πολύ σημαντική 

προσπάθεια για την μείωση του ρυθμού εμφάνισης ατυχημάτων, έτσι ώστε 

κατά μέσο όρο, ο απόλυτος αριθμός των μειζόνων ατυχημάτων να 

παραμένει σχεδόν σταθερός, παρά τη συνεχή αύξηση των ωρών πτήσης, 

όπως προκύπτει και από το σχήμα 2.2. Ο τρέχων αριθμός μειζόνων 

ατυχημάτων, λόγω διαφόρων αιτιών ανέρχεται σε 1 ατύχημα για κάθε 106 

ώρες πτήσης (Κουρούσης 2008). Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα αυτή 

αντιστοιχεί σε δύο απώλειες επιβατών για κάθε 100x106 χιλιόμετρα 

πτήσης. Περίπου το 25% αυτών των ατυχημάτων αποδίδεται σε αποτυχία 

εξασφάλισης της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, ενώ τα υπόλοιπα σε αιτίες 

όπως ο ανθρώπινος παράγοντας, ο έλεγχος εναέριου κυκλοφορίας, το 

περιβάλλον και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Η εμπειρία αυτή οδήγησε στη 

δημιουργία ενός θεωρητικού στόχου αξιοπλοΐας, ο οποίος προσδιορίζεται 

αριθμητικά, ως ένα μείζον ατύχημα (οφειλόμενο σε καταστροφική αστοχία 

υλικού) ανά 10x106 ώρες πτήσης.  

Όσον αφορά τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, η φιλοσοφία 

που εφαρμόζεται στην ειρηνική περίοδο είναι ανάλογη προς αυτή της 

πολιτικής αεροπορίας. Ωστόσο, ο στόχος αξιοπλοΐας για τα στρατιωτικά 

αεροσκάφη είναι δυνατό να τεθεί χαμηλότερα έως και μια τάξη μεγέθους 

σε σχέση με τα επιβατικά αεροσκάφη. 

 
Σχήμα 2.2: Πιθανότητα θανάτου σε αεροπορικό δυστύχημα, ανά 108 επιβάτες. 

Διακρίνεται η δραματική μείωση των ατυχημάτων και της θνησιμότητας,  

από το 1946 μέχρι το 2007. (FAA 2007). 
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2.1.2 Πιθανότητες και συνέπειες αστοχίας 

 

Κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί με σκοπό την 

κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας των περιστατικών ανάλογα με την 

επίπτωσή τους στην ασφάλεια πτήσεων και την πιθανότητα εμφάνισής 

τους. Με σκοπό το συνολικό σχεδιασμό των συστημάτων ενός 

αεροσκάφους, είναι χρήσιμο να δοθούν συγκεκριμένοι ορισμοί για την 

πιθανότητα αστοχίας, ειδικά για τα ανεξάρτητα μη-κρίσιμα εξαρτήματα, 

όπως επίσης και όταν για την επίτευξη του συνολικού επιθυμητού επιπέδου 

ασφαλείας χρησιμοποιείται πολυμερής σχεδιασμός (multiplexing). Οι 

αποδεκτοί ορισμοί για τον προσδιορισμό της επίδρασης των αστοχιών στα 

επιβατικά αεροσκάφη είναι (Κουρούσης 2008): 

 

• Ελάσσων επίδραση (minor effect) η οποία καλύπτει την συνήθη 

πτητική εκμετάλλευση του αεροσκάφους, μικρής σημασίας 

προβλήματα (nuisance) και καταστάσεις για τις οποίες είναι 

απαραίτητο να επιβληθούν επιχειρησιακοί περιορισμοί, ή να 

εφαρμοστούν συνήθεις διαδικασίες επείγουσας ανάγκης (standard 

emergency conditions). 

• Μείζων επίδραση (major effect) όταν υπάρχει σημαντική μείωση 

στα όρια ασφαλείας, πιθανοί τραυματισμοί και συνθήκες, οι οποίες 

προκαλούν δυσχέρεια στη λειτουργία του αεροσκάφους από το 

πλήρωμα. 

•  Επικίνδυνη επίδραση (hazardous effect) όταν υπάρχει μεγάλη 

μείωση στα όρια ασφαλείας, πιθανές απώλειες ζωής και υπερβολικά 

υψηλός φόρτος εργασίας για το πλήρωμα. 

• Καταστροφική επίδραση (catastrophic effect) όταν υπάρξουν 

πολλαπλές απώλειες ζωής και είναι πολύ πιθανόν ότι θα συμβεί 

απώλεια του αεροσκάφους. 
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Όσον αφορά στην πιθανότητα εμφάνισης μίας αστοχίας, οι αντίστοιχοι 

αποδεκτοί ορισμοί είναι οι ακόλουθοι:  

 

• Πιθανό  (probable / frequent) το οποίο συμβαδίζει με τις 

ελάσσονες επιδράσεις και υποδιαιρείται σε: 

 

o Συχνό (frequent) Ένα γεγονός, το οποίο αναμένεται να 

εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια ζωής ενός αεροσκάφους, 

αριθμητικά προσδιορίζεται ως η πιθανότητα ενός περιστατικού 

ανά 103 ώρες πτήσης. 

 

o Εύλογα πιθανό (reasonably probable) Ένα γεγονός, το 

οποίο μπορεί να συμβεί αρκετές φορές στη ζωή ενός 

αεροσκάφους, δηλαδή ένα περιστατικό ανά 103 έως 105 ώρες 

πτήσης. 

 

• Απίθανο (improbable / infrequent) το οποίο καλύπτει τις 

μείζονες και επικίνδυνες επιδράσεις: 

 

o Απομακρυσμένο ενδεχόμενο (remote) Απίθανο να συμβεί 

σε κάποιο μεμονωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της ζωής 

του, αλλά μπορεί να συμβεί αρκετές φορές σε ένα στόλο ιδίου 

τύπου αεροσκαφών, μία φορά σε 105 έως 107 ώρες πτήσης.  

 

o Εξαιρετικά απομακρυσμένο ενδεχόμενο (extremely 

remote) Απίθανο να συμβεί σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, 

ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Συνήθως λαμβάνεται ως 

η πιθανότητα ένα προς 107 ώρες πτήσης, αλλά καλύπτει το 

διάστημα έως τις 109 ώρες πτήσης. 
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• Εξαιρετικά απίθανο (extremely improbable / rare) το οποίο 

συμβαδίζει με τις καταστροφικές επιδράσεις και έχει πιθανότητα 

εμφάνισης όχι μεγαλύτερη από 1 προς 109 ώρες πτήσης. Ένα τέτοιο 

γεγονός απαιτείται να ληφθεί υπόψη μεμονωμένα, εκτός εάν ο 

συνολικός στόχος για την ασφάλεια υπερβαίνει τους τρέχοντες 

στόχους. 

 

 

 
Σχήμα 2.3: Συσχετισμός πιθανότητας και επίδρασης της αστοχίας.  
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2.1.3 Χρονικά περιθώρια απόκρισης σε πιθανές αστοχίες 

 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την δημιουργία κάποιας βλάβης 

μέχρι την στιγμή που αυτή θα οδηγήσει σε καταστροφική αστοχία υλικού, 

μπορεί να διαιρεθεί στα εξής μέρη, όσον αφορά την συντήρηση των 

αεροδιαστημικών κατασκευών (Kurtoglu et al. 2008): 

• Χρόνος Επίδρασης (Time to Effect):  

Ο χρόνος από την αρχική δημιουργία της βλάβης μέχρι που η επίδρασή 

της είναι δυνατόν να εντοπιστεί από τα διαθέσιμα μέσα.  

• Χρόνος Εντοπισμού (Time to Detect): 

Ο χρόνος από τη δημιουργία της βλάβης μέχρι τον εντοπισμό της. Ως 

εντοπισμό βλάβης νοούμε τη στιγμή όπου το σύστημα αποφασίζει ότι 

μια καταγεγραμμένη διαφοροποιημένη συμπεριφορά αποτελεί πράγματι 

βλάβη. Αυτό το διάστημα συνήθως είναι μεγαλύτερο από τον χρόνο 

επίδρασης, ειδικά σε περιπτώσεις δύσκολα αναγνωρίσιμης βλάβης.  

• Χρόνος απόφασης (Time to Decide): 

Ο χρόνος μεταξύ της επαλήθευσης της βλάβης και της απόφασης για 

διορθωτικές ενέργειες. 

• Χρόνος διαφυγής (Time to Escape):  

Ο χρόνος μεταξύ της απόφασης για διορθωτικές ενέργειες και της 

καταστροφικής αστοχίας.  

• Χρόνος Κρισιμότητας (Time to Criticality):  

Ο χρόνος μεταξύ της δημιουργίας της βλάβης και της καταστροφικής 

αστοχίας υλικού. Ως χρόνο καταστροφικής αστοχίας νοούμε τη στιγμή 

μετά την οποία η διάδοση μιας μείζονος βλάβης είναι μη αναστρέψιμη. 

Στο χρόνο αυτό πρέπει να υπολογίζεται και ο χρόνος που απαιτείται για 

την ασφαλή επιστροφή, προσγείωση και εκκένωση του αεροσκάφους. 

• Χρόνος διάδοσης βλάβης (Component Fault Propagation Time):  
Ο χρόνος που απαιτείται για την βλάβη που επιδρά σε ένα εξάρτημα που 

δεν αποτελεί την πηγή της, να μεταδώσει τη βλάβη σε άλλα 

εξαρτήματα. 

 - 44 -



 

 
 

Σχήμα 2.4: Χρονική εξέλιξη / διάδοση της βλάβης από τη δημιουργία στην αστοχία και 

διαθέσιμα διαστήματα αντίδρασης (Kurtoglu et al. 2008) 
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2.1.4 Υλικά και Δομή 

 

Η βάση για τον δομικό σχεδιασμό είναι τα υλικά. Η δομική ζωή των 

εξαρτημάτων δεν είναι απόλυτα προβλέψιμη. Γεωμετρικά όμοια 

εξαρτήματα, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και φορτισμένα υπό τις 

ίδιες συνθήκες, θα χρειαστούν σημαντικά διαφορετικό αριθμό κύκλων 

φόρτισης πριν την αστοχία. Αυτό το εύρος διασποράς της δομικής ζωής, 

προκύπτει κυρίως από μικροσκοπικές αποκλίσεις στις ιδιότητες των υλικών, 

ή από το γεγονός ότι σε μικροσκοπική κλίμακα, τα υλικά δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως πλήρως ομογενή. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων αστοχιών 

κατά την επιχειρησιακή ζωή ενός εξαρτήματος ή υλικού, το εύρος 

διασποράς της διάρκειας ζωής πρέπει να καθοριστεί από έναν κατάλληλο 

αριθμό πειραματικών αποτελεσμάτων, με βάση στους όρους ασφαλείας που 

τίθενται από το σχέδιο. 

 

2.1.5 Φορτίσεις και συντελεστές 

 

Τα φορτία με τα οποία καταπονείται ένα αεροσκάφος διαιρούνται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες. Η μία ομάδα περιλαμβάνει τα φορτία που προκύπτουν 

απευθείας από τη δράση του πιλότου ή του αυτόματου πιλότου, όταν 

βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικά ως 

φορτία ελιγμών εντός φακέλου πτήσης (flight envelope maneuvering 

loads) Για λόγους απλότητας σε αυτά περιλαμβάνεται η συμπίεση καμπίνας 

και η θερμική καταπόνηση λόγω ταχύτητας πτήσης σε υψηλούς αριθμούς 

Mach. 

Η δεύτερη ομάδα φορτίων προκύπτει εξαιτίας των ατελειών του 

περιβάλλοντος εντός του οποίου επιχειρεί το αεροσκάφος. Αυτά μπορεί να 

οφείλονται σε παράγοντες όπως οι ατμοσφαιρικές αναταράξεις 

(turbulence) ή οι ανωμαλίες του διαδρόμου προσγείωσης. Ουσιαστικά, 

αυτή η ομάδα φορτίων δε θα υπήρχε, εάν είχαμε μια ιδεατή κατάσταση, 
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αλλά πρακτικά θα πρέπει να είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες 

ατέλειες μέσω κατάλληλων προβλέψεων. 

 

Μέγεθος και Συχνότητα των φορτίων 

 

Είτε πρόκειται για φορτία λόγω ελιγμών είτε λόγω περιβαλλοντικών 

επιδράσεων, για τους σκοπούς του δομικού σχεδιασμού αντιμετωπίζονται 

με τους εξής τρόπους:  

 

Οριακό φορτίο (limit load): 

Το οριακό φορτίο ανταποκρίνεται στο μέγιστο πραγματικό φορτίο, το οποίο 

αναμένεται να εμφανιστεί στις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας. Μια 

καταστροφική αστοχία εξαιτίας της εφαρμογής του οριακού φορτίου θα 

πρέπει να βρίσκεται στην κατηγορία του εξαιρετικά απομακρυσμένου 

ενδεχόμενου. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε να συναντήσουμε το οριακό 

φορτίο, χωρίς να το ξεπεράσουμε, μόνο μια φορά σε 107 ώρες πτήσης. 

Στην πραγματικότητα είναι το μέγιστο φορτίο για ένα συγκεκριμένο ελιγμό 

ή περιβαλλοντική συνθήκη και ανταποκρίνεται στην πιο έντονη περίπτωση 

καταπόνησης, που μπορεί να δεχθεί ένα αεροσκάφος σε μια δεδομένη 

στιγμή της ζωής του. 

 

Φάσμα καταπόνησης (load spectrum):  

Πρόκειται για το σύνολο των επιβαλλόμενων φορτίων μεταβλητού 

μεγέθους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αεροσκάφους. Συχνά, η 

πλειονότητα των φορτίων αυτών είναι μικρού μεγέθους σε σύγκριση με το 

οριακό φορτίο, όμως το καθένα από αυτά μπορεί να μειώσει την ικανότητα 

της δομής να ανθίσταται στα φορτία. Επίσης, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλίζεται ότι η συσσωρευμένη καταπόνηση στη δομή, λόγω των 

φορτίων αυτών, βρίσκεται εντός των ορίων της κατασκευής. Τα φορτία 

αυτά μπορεί να είναι γνωστού μεγέθους και συχνότητας, όπως για 

παράδειγμα η συμπίεση καμπίνας. Ωστόσο,  αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα. 

Ορισμένα, ειδικά εκείνα τα οποία οφείλονται σε ατμοσφαιρικές αναταράξεις 
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ή σε ανωμαλίες των διαδρόμων προσγείωσης, είναι ουσιαστικά τυχαίας 

φύσης. Το φάσμα καταπόνησης ορίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια της 

φάσης σχεδιασμού. Σε πολλές περιπτώσεις βασίζεται στην εμπειρία που 

έχει συγκεντρωθεί από το παρελθόν, σε συνδυασμό με κάποιες πρόσθετες 

περιπτώσεις φόρτισης που έχουν να κάνουν ειδικά με το κάθε εξάρτημα.  

 

Φάκελος Πτήσης (flight envelope): 

Ο φάκελος πτήσης είναι το σύνολο των δυνατοτήτων και περιορισμών ενός 

αεροσκάφους, όπως καθορίζονται από το σχεδιασμό του (σχήμα 2.5). Αυτό 

αφορά τα μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές που μπορούν να πάρουν 

διάφοροι παράμετροι όπως η ταχύτητα, η φόρτιση G και το υψόμετρο, 

χωρίς να  υπονομευθεί η ικανότητα πτήσης και η δομική του ακεραιότητα. 

Όταν το αεροσκάφος πραγματοποιεί ελιγμούς από τους οποίους 

προκύπτουν τιμές έξω από το προβλεπόμενο σχεδιαστικό φάσμα, τότε 

βρίσκεται εκτός φακέλου πτήσης. 

 

 
Σχήμα 2.5: Οριακά φορτία και φάκελος πτήσης, για ελικοφόρα αεροσκάφη.
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Συντελεστές φορτίων (load factors) 

 

Συντελεστής οριακού φορτίου (proof factor):  

Όταν επιβάλλουμε το οριακό φορτίο proof load (το γινόμενο του 

συντελεστή οριακού φορτίου επί το οριακό φορτίο), η δομή θα πρέπει να 

μην αποκτά μόνιμες (πλαστικές) παραμορφώσεις μεγαλύτερες από μια 

μικρή προκαθορισμένη τιμή, συνήθως 0,1% με 0,5% , ανάλογα με το 

είδος φόρτισης. Ο συντελεστής έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι, στην 

περίπτωση που εφαρμοσθεί το οριακό φορτίο, η δομή θα είναι ικανή να 

επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της. 

 

Συντελεστής ασφαλείας (ultimate factor):  

Ο Συντελεστής αυτός είναι ένας συντελεστής ασφαλείας επί του οριακού 

φορτίου, που σχετίζεται με το συντελεστή οριακού φορτίου μέσω των 

ιδιοτήτων των τοπικών υλικών, που χρησιμοποιούνται στη δομή. Ο 

συντελεστής ασφαλείας έχει ως στόχο να καλύψει ζητήματα όπως: οι 

αποκλίσεις των ιδιοτήτων των υλικών και των κατασκευών εκτός των 

προκαθορισμένων ορίων, υποβάθμιση των ιδιοτήτων των υλικών και των 

κατασκευών εκτός των προκαθορισμένων ορίων, υποβάθμιση των 

ιδιοτήτων της κατασκευής κατά τη χρήση, ανεπάρκειες της ανάλυσης των 

φορτίων και των τάσεων και πιθανές περιπτώσεις πτήσης του 

αεροσκάφους εκτός των καθορισμένων σχεδιαστικών περιορισμών. Σήμερα 

γίνονται προσπάθειες για στατιστική ανάλυση των παραμέτρων αυτών. Η 

δομή θα πρέπει να είναι ικανή να ανθίσταται στο απόλυτο φορτίο (το 

γινόμενο του συντελεστή ασφαλείας επί το οριακό φορτίο), ενώ οι 

προδιαγραφές της πολιτικής αεροπορίας ορίζουν σαφώς ότι η δομή θα 

πρέπει να είναι ικανή να αντέξει σε αυτό το φορτίο τουλάχιστον για 3 

δευτερόλεπτα.  
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2.1.6 Δομική ζωή 

 
Η εφαρμογή των συντελεστών φορτίων, από μόνη της, επαρκεί για ένα 

αεροσκάφος σύντομης διάρκειας ζωής. Όταν όμως η δομή του 

αεροσκάφους καταπονείται με επαναλαμβανόμενα φορτία, θα πρέπει να 

λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την εξασφάλιση της δομικής της 

ακεραιότητας. Συνήθως, η ζωή της κατασκευής προσδιορίζεται με τον 

αριθμό των «κύκλων» απο-προσγειώσεων, ο οποίος για τα στρατιωτικά 

αεροσκάφη είναι 6.000-8.000, ενώ για τα πολιτικά περισσότερο από 

80.000 περίπου (Κουρούσης 2008). Οι απλοί συντελεστές φορτίων είναι 

προφανές ότι δεν μπορούν να καλύψουν επιτυχώς τις περιπτώσεις αυτές. 

Το καθένα από τα φορτία που συμμετέχει στο συνολικό φάσμα 

καταπόνησης θα πρέπει να εξεταστεί ως ανεξάρτητη περίπτωση. Ένα 

ανεξάρτητο φορτίο από μόνο του είναι συνήθως σχετικά χαμηλό και η 

προκύπτουσα παραμόρφωση είναι ελαστική. Συνεπώς, η επίδραση της 

συγκέντρωσης τάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η συσσωρευμένη βλάβη 

από όλα τα φορτία θα πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα, προκειμένου να 

καθορισθεί η επιθυμητή αντοχή - ακεραιότητα που πρέπει να διαθέτει η 

δομή στο τέλος της ζωής της.  

Δυστυχώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο ακριβής 

προσδιορισμός του φάσματος καταπόνησης και η χρήση του είναι ιδιαιτέρα 

δύσκολη. Ακόμη,  η φιλοσοφία σχεδιασμού είναι άμεσα εξαρτημένη από 

πολλούς παράγοντες, όπως η δυσκολία πραγματοποίησης ελέγχων σε 

«δυσπρόσιτα» εξαρτήματα, η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης, 

αλλά και η κρισιμότητα κάθε εξαρτήματος στην ασφάλεια πτήσεως, σε 

περίπτωση αστοχίας. Συνεπώς είναι απαραίτητο κατά το σχεδιασμό να 

υιοθετήσουμε δικλείδες ασφαλείας για να καλύψουν τις άγνωστες 

παραμέτρους.  Οι φιλοσοφίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
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Ασφαλής Ζωή (Safe Life) 

 

Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίζεται ότι η δομή και τα 

εξαρτήματα ενός αεροσκάφους είναι ικανά να ανθίστανται σε οποιοδήποτε 

φορτίο εντός των σχεδιαστικών ορίων, για ένα σημαντικά μεγαλύτερο 

διάστημα από τη σχεδιαστική ζωή της κατασκευής (συνήθως ορισμένη σε 

ώρες πτήσης). Συνεπώς, η δομή θα πρέπει να σχεδιασθεί κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να διαθέτει μια αναμενόμενη ασφαλή ζωή (safe life), τρεις ή 

περισσότερες φορές μεγαλύτερη από την επιχειρησιακά αναμενόμενη ζωή 

της. Ο λόγος της σχεδιαστικής ζωής (demonstrated life) προς την 

επιχειρησιακή ζωή (actual life), καλείται «συντελεστής ζωής»(life factor). 

Για τα εξαρτήματα, όταν ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή ζωή, το εξάρτημα 

πρέπει να αντικατασταθεί ακόμη και αν δεν έχει εντοπισθεί καθόλου 

βλάβη. Αν το φάσμα καταπόνησης ξεπεραστεί, τότε το εξάρτημα πρέπει να 

επανεκτιμηθεί, με επακόλουθο συνήθως μειωμένη επιχειρησιακή ζωή. Η 

συγκεκριμένη φιλοσοφία σχεδιασμού εφαρμόζεται συχνά στα στρατιωτικά 

αεροσκάφη.  

 Πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι η δυνατότητα δημιουργίας 

ενός απλοποιημένου μοντέλου, για την πραγματοποίηση δοκιμών και ο 

τελικός σχεδιασμός με βάση τα αποτελέσματα. Ακόμη ένα πλεονέκτημα 

είναι η μείωση του χρόνου επιθεώρησης και του κόστους αυτής, πράγμα 

ιδιαίτερα σημαντικό για περιπτώσεις όπου η πρόσβαση του δομικό 

στοιχείου για επιθεώρηση είναι δύσκολη, ή περιπτώσεις όπου η επισκευή 

του στοιχείου είναι ιδιαίτερα προβληματική, όπως συμβαίνει συχνά με τα 

σύνθετα υλικά. 

 Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για μη 

απόσυρση πρακτικώς άφθαρτων εξαρτημάτων, πέρα από τον 

προβλεπόμενο χρόνο ζωής. Ακόμη, τα εξαρτήματα που σχεδιάζονται με 

αυτή τη φιλοσοφία έχουν γενικά μεγάλο βάρος και κόστος, εξ αιτίας των 

αυξημένων συντελεστών φορτίου. Για τους παραπάνω λόγους, η 

πλειονότητα της αεροπορικής κοινότητας έχει αποφασίσει ότι είναι 

οικονομικά αποδοτικότερη και δομικά πρακτικότερη μία φιλοσοφία 
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σχεδιασμού που να βασίζεται στην ανοχή της βλάβης. Πρακτικά, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της F.A.A. πλέον τα μόνα μέρη των αεροσκαφών στα 

οποία απαιτείται πλήρης εφαρμογή των αρχών της ασφαλούς ζωής, είναι οι 

κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης.  

 

Ανοχή σε βλάβη (Damage Tolerance) 

 

Είναι αναπόφευκτο ότι στη δομή ενός αεροσκάφους θα προϋπάρχουν 

κάποια ελαττώματα. Η προσέγγιση damage tolerance (ανοχή σε βλάβη) το 

αναγνωρίζει αυτό και αναζητεί τρόπους να προβλέψει το ρυθμό ανάπτυξης 

τέτοιου είδους βλαβών (σχήμα 2.6). Επίσης, ενσωματώνει σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά που επιβραδύνουν ή ελέγχουν την επέκταση των ρωγμών. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να επιτρέπεται σε κάθε ρωγμή να 

επεκτείνεται, είτε μέχρι να  θα αναχαιτιστεί από κατάλληλη διάταξη 

συγκράτησης ρωγμών, είτε μέχρι το εξάρτημα να σπάσει και τα φορτία που 

φέρει να μεταφερθούν σε άλλα εξαρτήματα. Η προσέγγιση αυτή είναι 

προφανώς ψυχολογικά πλεονεκτική και εφαρμόζεται, συνήθως, έχοντας 

μικρό μειονέκτημα βάρους στη δομή του αεροσκάφους. Στην πράξη, ο 

βαθμός ανοχής σε βλάβη καθορίζεται από το ρυθμό επέκτασης των 

ρωγμών σε σχέση με τα μεσοδιαστήματα επιθεωρήσεων. Η φιλοσοφία αυτή 

υιοθετείται πολύ συχνά στο σχεδιασμό των επιβατικών αεροσκαφών. 

 

Ασφάλεια υπο αστοχία (Fail-safe) 

 

Μία εναλλακτική φιλοσοφία δέχεται ότι η ακριβής  πρόβλεψη των 

φορτίσεων και η επίδρασή τους στη δομή είναι δύσκολο έργο, συνεπώς οι 

συντελεστές, που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της 

δομής, συνιστούν μειονέκτημα για το σχεδιασμό. Με βάση τη φιλοσοφία 

αυτή, είναι καλύτερη η λύση να σχεδιάζουμε τη δομή, έτσι ώστε αν 

εμφανιστεί κάποια τοπική αστοχία να υπάρχει μία εναλλακτική διαδρομή 

μεταφοράς των φορτίων, η οποία τελικώς θα επιτρέψει την ασφαλή 

λειτουργία της δομής (σχήμα 2.6). Επίσης, η δομή σχεδιάζεται έτσι, ώστε 
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οι πιθανές βλάβες να έχουν τη μικρότερη δυνατή επίδραση σε άλλα 

συστήματα ή στην πλοϊμότητα (σχήμα 2.7). Κάθε αστοχία θα πρέπει να 

είναι εύκολα ανιχνεύσιμη σε μια διαδοχική επιθεώρηση, όπως επίσης και 

επισκευάσιμη. Αρχικά, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα ή 

προϋπάρχουσα βλάβη στη δομή. Αυτή η προσέγγιση καλείται fail-safe. 

Είναι προφανές ότι μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί έγκαιρο εντοπισμό μίας 

αστοχίας και υποθέτει επαρκή δομική ζωή (structural life) χωρίς την 

ύπαρξη βλάβης. Η συνεχής ασφαλής λειτουργία του αεροσκάφους 

βασίζεται στη θεώρηση ότι έπειτα από κάθε αστοχία η απομένουσα αντοχή 

είναι επαρκής να αντεπεξέλθει στα φορτία σχεδιασμού. Στην 

πραγματικότητα ωστόσο, στη δομή υπάρχουν αρχικά ελαττώματα και 

βλάβη, συνεπώς η προσέγγιση fail-safe θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αναλύσεις που αφορούν στην αργή επέκταση των ρωγμών. 

 

 
 

Σχήμα 2.6 Παράδειγμα Fail-Safe σχεδιασμού: Ελεγχόμενη αστοχία του μετάλλου στο 

εξωτερικό της ατράκτου, προς αποφυγή εκρηκτικής αποσυμπίεσης και ολικής αστοχίας. 
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Κάθε ορθά σχεδιασμένη δομή θα πρέπει να εμπεριέχει 

χαρακτηριστικά damage tolerance και safe life, καθώς σε ορισμένα 

τμήματα του αεροσκάφους είναι αδύνατο να ενσωματώσουμε τις αρχές της 

fail-safe φιλοσοφίας. Όταν αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση, μια 

πιθανή λύση είναι να εισάγουμε ένα αξιόπιστο μέσο προειδοποίησης 

αστοχίας, το οποίο μας υποδεικνύει την έναρξη μιας ρωγμής πριν αυτή 

καταστεί καταστροφική για την κατασκευή.  

 

 

 
 

Σχήμα 2.7: Παράδειγμα Fail-Safe σχεδιασμού: Αποκόλληση εν πτήση του καλύμματος του 

κινητήρα, λόγω λανθασμένης ασφάλισης από τους μηχανικούς. Αν και εκ πρώτης όψεως 

επικίνδυνο περιστατικό, στην πραγματικότητα πρόκειται για ελεγχόμενη αστοχία των 

ενώσεων σε προκαθορισμένο αδύναμο σημείο, ώστε με την πλήρη απομάκρυνση του 

«διακοσμητικού» καλύμματος, να μην τεθεί σε κίνδυνο ο κινητήρας ή η πλοϊμότητα του 

αεροσκάφους. 
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Συντήρηση με βάση την κατάσταση (Condition Based Maintenance) 

 

Για να βελτιωθούν περαιτέρω τα πλεονεκτήματα της φιλοσοφίας 

σχεδιασμού με ανοχή σε βλάβη, μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα ένα 

πρόγραμμα συντήρησης με βάση την πραγματική κατάσταση των δομών. 

Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, αντί των κλασικών ορισμένων 

διαστημάτων μεταξύ των επιθεωρήσεων, εφαρμόζεται μια συνεχής 

παρακολούθηση των δομών, με θεωρητικό ιδανικό αποτέλεσμα την 

ελαχιστοποίηση της ανάγκης για προληπτικούς ελέγχους.  

 Η συντήρηση με βάση την κατάσταση συνδυάζει πολλά από τα 

πλεονεκτήματα των αρχών της ασφαλούς ζωής με αυτά του σχεδιασμού με 

ανοχή σε βλάβη, καθώς οι δομές μπορούν να παραμείνουν σε χρήση για 

πολύ μεγαλύτερα διαστήματα, ενώ η συντήρηση πραγματοποιείται μόνο 

όταν είναι απαραίτητη (σχήμα 2.8).  

Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας, είναι ότι η 

αξιοπιστία των δομών εξαρτάται πλέον από την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

του μηχανισμού παρακολούθησης. Αυτή είναι η ανάγκη την οποία 

οφείλουν να καλύψουν οι εφαρμογές παρακολούθησης δομικής υγείας, 

πριν μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές φιλοσοφίες, ως η 

κύρια μέθοδος σχεδιασμού και διαχείρισης της δομικής ζωής των 

αεροσκαφών. 
 

  

Σχήμα 2.8: Διαφοροποίηση Safe Life, Damage Tolerance, Condition Based (ASIP ‘07). 
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2.1.7 Διαδικασία Σχεδιασμού της Δομικής Ζωής 

 

Ο σχεδιασμός περίπλοκων δομών όπως ένα αεροσκάφος, είναι μια 

επαναληπτική διαδικασία. Ξεκινά με τον ορισμό απαιτήσεων από τον 

πελάτη και ακολουθείται από μια σχεδιαστική πρόταση. Αυτή η πρόταση 

στη συνέχεια πρέπει να αναλυθεί, με αποτέλεσμα πιθανές τροποποιήσεις 

στο σχέδιο. Όταν ολοκληρωθεί το αρχικό σχέδιο, δίνεται έμφαση σε 

θέματα όπως η αεροδυναμική, το βάρος ή η μέθοδος προώθησης. Στο 

επόμενο στάδιο μόνο ασχολούμαστε με τον δομικό σχεδιασμό. Ο κύριος 

στόχος του δομικού σχεδιασμού είναι να εξασφαλίσει ότι η δομική 

ακεραιότητα και απόδοση θα είναι εγγυημένες  καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 

του σχεδιαζόμενου συστήματος. Αυτό απαιτεί καλή γνώση της 

προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και ισχυρά εργαλεία για να υπολογιστεί η 

μελλοντική απόδοση. Όταν ένα αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου, 

είναι θεωρητικά έτοιμο να κατασκευαστεί. Όμως, για πλήρη κατανόηση του 

πώς το ολοκληρωμένο αεροσκάφος θα ανταποκρίνεται σε σενάρια 

φορτίσεων κοντά στα πραγματικά, η πρωτότυπη δομή θα πρέπει να 

αποτιμηθεί στο έδαφος, κατά τη διάρκεια μιας σειράς πειραμάτων κόπωσης 

ολόκληρης της δομής (MAFT – Major Airframe Fatigue Test). Η δομή 

φορτίζεται επανειλημμένα με μια ποικιλία σεναρίων φόρτισης και για χρόνο 

που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη ασφαλή ζωή. Η δομή επιθεωρείται 

τακτικά, οποιαδήποτε ρωγμή ή άλλη βλάβη παρακολουθείται και τα 

αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την βελτίωση του σχεδιασμού της 

δομής (Boller 2007).  

Καθώς η επιχειρησιακή ζωή των αεροσκαφών, και ειδικά των 

στρατιωτικών, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι σκόπιμο 

να πραγματοποιείται αποτίμηση της κόπωσης όταν ο τύπος του 

αεροσκάφους φτάνει το μέσο της επιχειρησιακής του ζωής.  Αυτό 

χρειάζεται κυρίως γιατί τα επιχειρησιακά φορτία που προκύπτουν από τις 

τροποποιήσεις στα αεροσκάφη και τις αλλαγές στα φορτία, το φάκελο 

πτήσης και την επιχειρησιακή χρήση μπορεί να έχουν επιπλοκές στην 

απομένουσα ζωή του αεροσκάφους.  
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2.2 Η συντήρηση της δομής των αεροσκαφών 

 

2.2.1 Η κόπωση στις αεροπορικές δομές 

 

Η κόπωση (fatigue) είναι το αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης φόρτισης 

ενός στοιχείου. Έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ραβδώσεων στα 

«νερά» ενός υλικού, που στη συνέχεια σχηματίζουν τον πυρήνα μιας 

ρωγμής, η οποία σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, μπορεί να εντοπιστεί. 

Η κόπωση στις αεροπορικές δομές αποτελεί ζήτημα ήδη από τις 

αρχές του 20ου αιώνα. Από τη στιγμή που η συσσώρευση βλάβης από 

επαναλαμβανόμενες φορτίσεις αποδείχθηκε σημαντικό πρόβλημα, τα 

αεροσκάφη σχεδιάζονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανθίστανται στα φορτία  

για μια ορισμένη διάρκεια ζωής, χωρίς ορατές ρωγμές. Η πρόοδος που 

επιτελέστηκε στην μηχανική των θραύσεων, έχει προσφέρει τη δυνατότητα 

η βλάβη να είναι αποδεκτό να υπάρχει στη δομή, εφόσον η έκταση της 

μπορεί να ελεγχθεί.  Αυτό, έχει οδηγήσει σε ελαφρύτερα σχέδια 

αεροσκαφών, αλλά έχει επίσης κάνει επιβάλλει την ανάγκη για 

περισσότερους και προγραμματισμένους ελέγχους κατά τη διάρκεια ζωής 

των αεροσκαφών. Η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του κέρδους λόγω των 

ελαφρύτερων κατασκευών έναντι της ζημίας που απορρέει από την 

αυξημένη ανάγκη ελέγχων, συνεχίζει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, 

όσον αφορά το επιχειρησιακό κόστος.  

Έχουμε μάθει πολλά ως άμεσο αποτέλεσμα τραγικών δυστυχημάτων 

του παρελθόντος, που προκλήθηκαν από κόπωση στις αεροπορικές δομές. 

Παρά τα ατυχήματα αυτά, το σημαντικότερο ζήτημα για κάθε χρήστη 

αεροσκαφών είναι η μείωση του επιχειρησιακού κόστους, χωρίς 

συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την αξιοπιστία. Οι διαθέσιμες επιλογές 

είναι είτε να επιτραπεί περισσότερη ελεγχόμενη βλάβη στη δομή, 

ελπίζοντας σε ακόμη ελαφρύτερες κατασκευές, είτε να βελτιωθούν και να 

αυτοματοποιηθούν οι έλεγχοι, με στόχο τη μείωση τους κόστους 

συντήρησης, και πιθανόν, επίσης δημιουργία ελαφρύτερων κατασκευών. Ο 
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καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί το τελευταίο, είναι να ληφθούν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δομική συμπεριφορά του 

αεροσκάφους.  

Ο δυναμισμός στην ανάπτυξη των αισθητήρων, που παρατηρείται 

ειδικά όσον αφορά τη σμίκρυνση, την αυξημένη απόδοση και την μείωση 

του κόστους, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή πρόοδο στην επεξεργασία 

των δεδομένων, έχει δημιουργήσει ένα νέο τεχνολογικό ρεύμα. Υπάρχουν 

πλέον όλο και περισσότεροι τύποι αισθητήρων, που επιτρέπουν την 

παρακολούθηση της βλάβης in situ, με την πληροφορία να είναι διαθέσιμη 

πρακτικά οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και εξ αποστάσεως. Αυτό μπορεί 

σαφώς να μειώσει την ανάγκη για ευρείας κλίμακας αποσυναρμολογήσεις 

και επανασυναρμολογήσεις, που κανονικά απαιτούνται για την πρόσβαση 

κρίσιμων περιοχών της δομής και που απλά επιβεβαιώνουν τη μη ύπαρξη 

βλάβης.  

 

2.2.2 Διαδικασία επιθεωρήσεων 

 

Τα αεροσκάφη επιθεωρούνται σύμφωνα με λεπτομερώς καθορισμένες 

διαδικασίες. Οι επιθεωρήσεις ξεκινούν από τον έλεγχο αμέσως πριν και 

μετά την πτήση, και φτάνουν στον βαρύ έλεγχο, με πλήρη 

αποσυναρμολόγηση των βασικών μερών, έτσι ώστε η διάβρωση και η 

κόπωση να μπορούν να εντοπιστούν σε οποιαδήποτε κρίσιμη περιοχή. Στην 

τελευταία περίπτωση, η οπτική επιθεώρηση υποστηρίζεται με βοηθήματα 

οπτικοποίησης και μεθόδους μη καταστροφικής αξιολόγησης, όπως οι 

υπέρηχοι και τα δινορεύματα (eddy current). Τα διαστήματα μεταξύ των 

ελέγχων συνήθως ορίζονται με βάση τις ώρες πτήσης, ή περιστασιακά κατά 

την κρίση των πιλότων, μετά από καταστάσεις που πιθανόν έβλαψαν το 

αεροσκάφος. Στα αεροσκάφη με φιλοσοφία ανοχής στη βλάβη, τα 

διαστήματα μεταξύ των ελέγχων ορίζονται και από το επιτρεπόμενο χρόνο 

επέκτασης των ρωγμών. Αυτός υπολογίζεται με βάση το μέγεθος που 

πρέπει να φτάσουν οι ρωγμές πριν αποτελέσουν κρίσιμο πρόβλημα.  
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2.2.3 Εκτίμηση του μεγέθους των ρωγμών σε damage-

tolerant δομές 
 

Ο επιτρεπόμενος χρόνος διάδοσης των ρωγμών, καθορίζεται με 

λαμβάνοντας υπ’  όψιν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να 

εντοπιστούν με αξιοπιστία (Boller & Buderath 2007, Kulkarni & Achenbach 

2008). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ρωγμές μπορεί να διαδίδονται για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα και να φτάσουν μήκος ακόμα και δεκάδων 

χιλιοστών πριν να είναι δυνατό να εντοπισθούν στην επιφάνεια, με 

αποτέλεσμα μειωμένο επιτρεπόμενο χρόνο διάδοσης, από τη στιγμή 

εντοπισμού της (σχήμα 2.9).  Αν η ρωγμή μπορούσε να εντοπισθεί σε 

μικρότερο μέγεθος, τότε ο επιτρεπόμενος χρόνος επέκτασης της ρωγμής 

θα ήταν μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα δυνατότητα για μεγαλύτερα 

διαστήματα μεταξύ των ελέγχων, ή δυνατότητα για μείωση του όγκου / 

βάρους. 

 

 
Σχήμα 2.9: Απαιτήσεις χρονικού εντοπισμού ρωγμής σύμφωνα με τη φιλοσοφία  

damage tolerance (Boller 2001) 
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2.2.4 Αλλαγές στις επιχειρησιακές συνθήκες 
 

Από την μέχρι τώρα εμπειρία χρήσης, έχει φανεί ότι αρκετά 

χαρακτηριστικά αλλάζουν κατά τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους, με 

αποτέλεσμα αλλαγές και στα φερόμενα φορτία. Κάποιες από αυτές είναι: 

• Αλλαγή της αποστολής, ή προσθήκη νέας (σχήμα 2.10) 

• Αλλαγή εξαρτημάτων, ή προσθήκη νέων 

• Επέκταση του φακέλου πτήσης  

• Αύξηση βάρους 

• Αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων 

• Αυξημένη ώθηση κινητήρων 

Αυτό συμβαίνει κυρίως στα στρατιωτικά αεροσκάφη. Στα πολιτικά 

αεροσκάφη, η κύρια αλλαγή είναι η μετατροπή από επιβατικά, σε 

διαμόρφωση μεταφοράς αποκλειστικά εμπορευμάτων, ή πιο πρόσφατα,  

διαμόρφωση σε “air-tanker” για εναέριο ανεφοδιασμό ή πυρόσβεση.  
 

 

Σχήμα 2.10: Αλλαγή επιχειρησιακής χρήσης σε γηρασμένο Boeing 747-100. Σε υπηρεσία 

από το 1970 για τη μεταφορά επιβατών, μετασκευάστηκε το 2006 ως πυροσβεστικό 

αεροσκάφος, με δυνατότητα μεταφοράς και ρίψης 78 τόνων νερού. (©Rainer Bexten) 

 - 60 -



 

2.2.5 Παρακολούθηση φορτίσεων 

 

Τα συστήματα παρακολούθησης επιχειρησιακών φορτίων γίνονται όλο και 

περισσότερο δημοφιλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη και έχουν εν μέρει 

μελετηθεί και αναπτυχθεί και για πολιτικά. Η κύρια αποστολή και στόχοι 

για την παρακολούθηση φορτίσεων είναι: 

• Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης 

• Εκτίμηση της διάρκειας της δομικής ζωής 

• Προγραμματισμός της συντήρησης 

Τα δεδομένα που καταγράφονται περιλαμβάνουν είτε το σήμα τάσης στη 

μονάδα του χρόνου, που συλλέγεται από όργανο μέτρησης τάσεων σε 

προκαθορισμένη θέση, είτε μια ποικιλία από άλλες μετρήσεις, που 

συλλέγονται από τα ήδη εγκατεστημένα όργανα μετρήσεων του 

αεροσκάφους. Τα δεδομένα αυτά είναι πολλαπλής χρησιμότητας. 

Καταρχάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση του πραγματικού 

φάσματος καταπονήσεων στις οποίες υποβάλλεται το αεροσκάφος, με το 

φάσμα καταπονήσεων που προβλεπόταν στο σχεδιασμό και για το οποίο 

έγινε πιστοποίηση με τη δοκιμή MAFT. Επιπλέον, επιτρέπει μια ενδεικτική 

πρόγνωση του πόση απομένουσα ζωή διαθέτει το αεροσκάφος, στην 

περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός ωρών πτήσης έχει ήδη 

επιτευχθεί, αλλά το φάσμα καταπονήσεων στο οποίο έχει υποβληθεί το 

αεροσκάφος είναι λιγότερο δριμύ από αυτό για το οποίο είχε σχεδιαστεί. 
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2.2.6 Εκσυγχρονισμοί 

 

Οι εκσυγχρονισμοί κατά τη διάρκεια ζωής είναι επίσης περισσότερο 

συνηθισμένοι στα στρατιωτικά αεροσκάφη. Προκύπτει από το γεγονός ότι 

τα στρατιωτικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για πολύ μεγαλύτερες 

περιόδους από τα πολιτικά, ενώ το επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και η 

τεχνολογία αλλάζουν αρκετά με το πέρασμα του χρόνου. Ακόμα, 

προκύπτει από την αύξηση των επιχειρησιακών ρόλων ή της διαρκείας των 

πτήσεων, αλλά και από την χρήση των αεροσκαφών σε περιοχές του 

πλανήτη πέρα από αυτές που ήταν αρχικώς αναμενόμενο. 

 

2.2.7 Γήρανση αεροσκαφών 

 

Το ζήτημα της γήρανσης των αεροσκαφών έγινε πλήρως ορατό, όπως 

προαναφέρθηκε και στο ιστορικό, μετά το δυστύχημα του Boeing 737-200 

της Aloha Airlines, το 1988. Στο δυστύχημα αυτό, εξ αιτίας της γήρανσης 

του αεροσκάφους υπήρξε “μαζική” αστοχία υλικού παρά την ύπαρξη 

σχεδιαστικών δικλείδων ασφαλείας. Μέχρι τότε, βλάβες όπως οι ρωγμές, 

θεωρείτο ότι εμφανίζονται μεμονωμένα στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων, 

όπως οι τρύπες των πριτσινιών, ενώ η διάδοση των βλάβης θεωρείτο ότι 

ξεκινά από μία ρωγμή, πράγμα που καθόριζε αναλόγως την περιοδικότητα 

των επιθεωρήσεων. Αυτό που δεν είχε μελετηθεί, είναι το γεγονός ότι σε 

μία γηρασμένη και σημαντικά καταπονημένη δομή, με πλήθος εγκοπών, 

όπως οι γραμμές από τρύπες πριτσινιών, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 

πιθανότητα να δημιουργηθεί παραπάνω από μια ρωγμή σε καθένα από τα 

διαφορετικά ανοίγματα (σχήμα 2.11), από ότι σε μια καινούρια δομή.  
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Σχήμα 2.11: Βλάβη πολλαπλών σημείων, στις τρύπες των πριτσινιών που ενώνουν τα 

μεταλλικά φύλλα γηρασμένης ατράκτου Boeing 737. 

 

Αυτή η κατάσταση, που έχει περιγραφεί ως βλάβη πολλαπλών 

σημείων, (MSD – Multiple Site Damage), οδηγεί σε αλληλεπίδραση των 

ρωγμών και τελικά σε σημαντικά μικρότερο χρόνο επέκτασης τους, 

επομένως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στον καθορισμό των 

διαστημάτων μεταξύ των επιθεωρήσεων όταν έχουμε να κάνουμε με 

γηρασμένο αεροσκάφος.  

Το συμπέρασμα μετά από χρόνια αποτίμησης γηρασμένων 

αεροσκαφών, είναι ότι τα αεροσκάφη μπορούν να επιθεωρούνται σύμφωνα 

με τις παραδοσιακές διαδικασίες μέχρι μία ορισμένη ηλικία, ενώ πέρα από 

αυτή θα πρέπει να επιθεωρούνται πιο συχνά και προσεκτικά. Αυτοί οι 

επιπλέον έλεγχοι δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται σε όλο το 

αεροσκάφος, αλλά μόνο στις περιοχές της δομής που είναι ιδιαιτέρως 

επιρρεπείς σε βλάβη (σχήμα 2.12). 
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Σχήμα 2.12: Σημεία του Αεροσκάφους Airbus A300, που χρήζουν  

αυξημένης παρακολούθησης κατά τη γήρανση της δομής (Boller 2007). 

 

2.2.8 Συστήματα υποστήριξης 

 

Ως συνέπεια των διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης που 

τοποθετούνται στα αεροσκάφη, ή αποτελούν μέρος της διαδικασίας 

πιστοποίησης δομικής ακεραιότητας, έχουν εμφανιστεί πειραματικές ιδέες 

και εργαλεία με στόχο τη διαχείριση της ροής δεδομένων στο έδαφος, 

αλλά και των μετέπειτα διαδικασιών logistics. Η πληροφορία 

μεταφορτώνεται από τα συστήματα παρακολούθησης με διάφορους 

τρόπους και πρωτόκολλα και είναι αναγκαίο να υπάρξει τυποποίηση όχι 

απλά για κάθε τύπο πληροφορίας από το  αεροσκάφος, αλλά επίσης και για 

πολλούς διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών.  Αυτό είναι αναγκαίο ώστε η 

αποκτημένη πληροφορία να χρησιμοποιηθεί με παραγωγικότερους 

τρόπους, τόσο για την επακόλουθη οργάνωση των γραμμών τροφοδοσίας 

ανταλλακτικών και του προσωπικού συντήρησης, όσο και για την 

ενσωμάτωση ακόμη πιο εξελιγμένων αισθητήριων οργάνων στις 

αεροπορικές δομές.  
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2.3 Αρχές για την Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας 

 

Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν αυτή τη διαδικασία είναι οι ακόλουθες: 

(Worden et al. 2007) : 

 

Αρχή 1. Όλα τα υλικά έχουν εγγενή ελαττώματα ή ατέλειες. 

 

Όλα τα υλικά, στο επίπεδο της μικροδομής περιλαμβάνουν κενά, έγκλειστα 

ξένα υλικά ή προσμίξεις (σχήμα 2.13). Αυτές οι ατέλειες μειώνουν την 

αντοχή του υλικού, καθώς η σύνθεση των ατελειών σε συνθήκες ακραίων 

φορτίσεων, θα οδηγήσει σε αστοχία σε επίπεδο στοιχείων ή επακόλουθα 

και σε επίπεδο συστήματος. Ανάλογα με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, η 

βλάβη μπορεί να μην αναμένεται στη διάρκεια της λειτουργικής ζωής μιας 

δομής, και σε αυτό το θέμα το SHM μπορεί να έχει μια σημαντική συμβολή. 

Ο σχεδιασμός μπορεί να ξεπεράσει τη συντηρητική αντίληψη του safe life, 

όπου η δομή σχεδιάζεται για να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής χωρίς 

βλάβη, σε ένα σχεδιασμό δομής που αντέχει στη βλάβη, όπου είναι 

απαραίτητη η εισαγωγή συστημάτων παρακολούθησης που επιτρέπουν 

αποφάσεις σχετικά με την επίδοση του συστήματος. Η αντίληψη της 

πρόγνωσης σημαίνει την πρόβλεψη της μελλοντικής λειτουργικής ζωής 

μιας δομής, με βάση την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης. 

 
Σχήμα 2.13: Μικροσκοπική παρατήρηση των ατελειών μεταλλικού υλικού. 
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Αρχή 2. Η εκτίμηση της βλάβης απαιτεί τη σύγκριση μεταξύ δύο 

καταστάσεων του συστήματος. 

 

Η αρχή αυτή είναι ίσως η πιο βασική. Είναι λάθος αυτό που λέγεται συχνά 

ότι δεν απαιτείται μια «βασική γραμμή». Αντιθέτως απαιτείται ένα «βασικό 

σετ δεδομένων » (training set) στις συνήθεις προσεγγίσεις για το SHM. 

 Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης, όπου μπορούν να εφαρμοστούν νέες 

προσεγγίσεις, το βασικό σετ δεδομένων αποτελείται από δείγματα 

χαρακτηριστικών που είναι αντιπροσωπευτικά της κανονικής κατάστασης 

του συστήματος ή των δομών που ενδιαφέρουν. Για ανώτερα επίπεδα 

διάγνωσης που απαιτούν υπολογισμούς της θέσης ή της σοβαρότητας της 

βλάβης, τα δεδομένα του βασικού σετ πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο 

δεδομένα της κανονικής κατάστασης, αλλά πρέπει να επαυξάνονται με 

δεδομένα δειγμάτων που ανταποκρίνονται σε διάφορες συνθήκες βλάβης. 

Στην περίπτωση αυτή το βασικό σετ δεν αποτελείται μόνο από δεδομένα 

της κανονικής κατάστασης και για τον υπολογισμό του κατάλληλου 

αλγόριθμου απαιτείται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, γνωστή ως 

outlier analysis (Worden et al. 2000). 

Η αρχή αυτή ισχύει επίσης και για άλλες μεθόδους ανίχνευσης της 

βλάβης που βασίζονται σε μια μεγάλη σειρά αλγόριθμων της γραμμικής 

άλγεβρας. Ορισμένες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι λειτουργούν χωρίς 

δεδομένα βασικού σετ και ίσως θεωρηθεί ότι δεν απαιτούν σύγκριση 

διαφορετικών καταστάσεων των συστημάτων. Είναι μόνο θέμα ορολογίας 

διότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν ένα αριθμητικό μοντέλο που 

είναι ισοδύναμο με τα δεδομένα του βασικού σετ. 

Το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι για την ανίχνευση της βλάβης απαιτούν 

μια σύγκριση των καταστάσεων του συστήματος, είναι στη βάση ενός από 

τα κύρια προβλήματα στο SHM. Αν η κανονική κατάσταση ή η κατάσταση 

του βασικού σετ αλλάξει σαν αποτέλεσμα περιβαλλοντικών ή λειτουργικών 

διακυμάνσεων, τότε η εφαρμογή ενός αλγόριθμου για την ανίχνευση νέων 

στοιχείων μπορεί να δώσει μια λανθασμένα θετική ένδειξη βλάβης. 
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Αρχή 3. Η αναγνώριση της ύπαρξης και της θέσης της βλάβης 

πραγματοποιείται με τη μέθοδο της «μη εποπτευόμενης μάθησης» 

(non supervised learning), ενώ η αναγνώριση του τύπου και της 

σοβαρότητας της βλάβης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

«εποπτευόμενης μάθησης» (supervised learning). 

 

Το στατιστικό μοντέλο ανάπτυξης του SHM περιλαμβάνει την επεξεργασία 

των αλγορίθμων που ισχύουν για χαρακτηριστικά ευαίσθητα στη βλάβη, 

για την ποσοτικοποίηση της κατάστασης βλάβης της δομής. Οι αλγόριθμοι 

που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων ανήκουν σε 

τρεις κατηγορίες. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από δομές με βλάβη 

και χωρίς βλάβη, οι αλγόριθμοι εμπίπτουν στην κατηγορία της 

εποπτευόμενης μάθησης. Κατάταξη ομάδων και ανάλυση παλινδρόμησης 

είναι κατηγορίες αλγορίθμων εποπτευόμενης μάθησης.  Αντιθέτως η μη 

εποπτευόμενη μάθηση εφαρμόζεται για δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν 

παραδείγματα από δομές με βλάβη. Η ανάλυση outlier  είναι η βασική 

ομάδα αλγορίθμων που εφαρμόζονται σε εφαρμογές μη εποπτευόμενης 

μάθησης. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι αναλύουν τη στατιστική κατανομή 

χαρακτηριστικών που έχουν μετρηθεί για τη βελτίωση της ανίχνευσης 

βλάβης. Η κατάσταση βλάβης ενός συστήματος μπορεί να περιγραφεί σαν 

μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων που απαντούν στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 

(α) Υπάρχει βλάβη στο σύστημα  (ύπαρξη) ; 

(β) Που είναι η βλάβη στο σύστημα (θέση) ; 

(γ) Τι είδος βλάβης υπάρχει (τύπος) ; 

(δ) Πόσο σοβαρή είναι η βλάβη (σοβαρότητα) ; 

 

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά με την παραπάνω σειρά 

αντιπροσωπεύουν βελτίωση της γνώσης για το στάδιο της βλάβης. Όταν 

εφαρμόζονται σε κατάσταση μη εποπτευόμενης μάθησης, τα στατιστικά 

μοντέλα μπορούν τυπικά να απαντήσουν ερωτήματα που αφορούν την 
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ύπαρξη και θέση της βλάβης, ενώ σε κατάσταση εποπτευόμενης μάθησης 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του τύπου και της έκτασης της 

βλάβης. 

 

Αρχή 4α. Οι αισθητήρες δεν μπορούν να μετρήσουν τη βλάβη. Ο 

καθορισμός των χαρακτηριστικών δια της επεξεργασίας του 

σήματος και στατιστικής ανάλυσης είναι απαραίτητος για τη 

μετατροπή των δεδομένων των αισθητήρων σε πληροφορίες 

σχετικά με τη βλάβη. 

 

Οι αισθητήρες μετρούν την απόκριση ενός συστήματος σε λειτουργικές και 

περιβαλλοντικές παραμέτρους, αλλά δεν μπορούν να μετρήσουν άμεσα τη 

βλάβη. Ομοίως είναι αδύνατο να μετρήσουν την εντατική κατάσταση. Η 

λύση είναι να μετρήσουν μια ποσότητα - την παραμόρφωση – από την 

οποία μπορεί κανείς να συμπεράνει την τάση. Είναι σημαντικό ότι ο 

αισθητήρας παρέχει μια τιμή που είναι ευθέως ανάλογη με τη φυσική 

ποσότητα της παραμέτρου. Η γνώση των ιδιοτήτων του υλικού επιτρέπει 

στη συνέχεια τον υπολογισμό της τάσης από τη μέτρηση της 

παραμόρφωσης. Η τάση σ είναι γνωστή συνάρτηση της παραμόρφωσης ε , 

δηλαδή σ=f (ε). Η συνάρτηση f είναι γνωστή από παρατηρήσεις των 

φυσικών ιδιοτήτων. Η κύρια δυσκολία για το SHM είναι ότι η συνάρτηση f 

δεν είναι γενικά γνωστή αλλά πρέπει να εξαχθεί από δεδομένα που συχνά 

είναι πολυδιάστατα όπως η κατατομή (το προφίλ) ενός ηλεκτρονικού 

φάσματος ή ενός ενδεικτικού κύματος. Ο περιορισμός αυτός έχει ονομαστεί 

κατάρα της διαστατικότητας (curse of dimensionality). Εάν η μεθοδολογία 

εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δεδομένων από μετρήσεις παραμέτρων 

που πρέπει να αναλυθούν για την επίτευξη ακριβούς διάγνωσης, η 

ποσότητα των δεδομένων αυξάνεται απεριόριστα ανάλογα με τις διαστάσεις 

των παραμέτρων. 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο λύσεις στο πρόβλημα. Η πρώτη 

είναι να αποκτηθούν επαρκή δεδομένα, αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό 

λόγω του μεγέθους και των εξόδων των προγραμμάτων δοκιμών. Η 

 - 68 -



δεύτερη λύση είναι η μείωση της διάστασης των δεδομένων σε σημείο που 

τα διαθέσιμα δεδομένα είναι επαρκή. Όμως είναι ζωτικής σημασίας η 

επίγνωση ότι η μείωση ή η συμπίεση των δεδομένων δεν πρέπει να 

εξαλείφουν την επίπτωση της βλάβης. Καμία μείωση δεν έχει αποτέλεσμα 

στην περίπτωση πολυδιάστατων χαρακτηριστικών που δεν είναι ευαίσθητα 

στη βλάβη. Επομένως κάθε πρόβλημα απαιτεί μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 

Για παράδειγμα μια καλή πρακτική για ένα κιβώτιο ταχυτήτων θα ήταν να 

επιλεγούν από ένα φάσμα μόνο εκείνες οι γραμμές που είναι πολλαπλάσιες 

από τις συνήθεις συχνότητες και που ως γνωστόν επηρεάζονται 

περισσότερο από τη βλάβη. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στην επιλογή 

χαρακτηριστικών με βάση την εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων.  

 

Αρχή 4β. Χωρίς ευφυή καθορισμό των χαρακτηριστικών, όσο πιο 

ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας στη μέτρηση της βλάβης, τόσο πιο 

ευαίσθητος είναι και στην αλλαγή των λειτουργικών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 

Τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από μετρήσιμα δεδομένα δεν 

εξαρτώνται μόνο από την κατάσταση της βλάβης αλλά μπορεί να 

εξαρτηθούν και από περιβαλλοντικές ή και λειτουργικές μεταβλητές. Το 

πρόβλημα εκμάθησης περιπλέκεται από το γεγονός ότι η διακύμανση 

περιβαλλοντικών μεταβλητών επηρεάζει τα συνολικά μεγέθη και πρέπει να 

βρεθεί μια ποσότητα μειωμένων διαστάσεων που εξαρτάται από τη βλάβη 

και όχι από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Σε μια πειραματική διάταξη πρέπει να επιλεγούν τα χαρακτηριστικά 

με βάση προηγούμενα δεδομένα που δείχνουν την ευαισθησία τους στη 

βλάβη και στη συνέχεια να διερευνηθεί το αποτέλεσμα της διακύμανσης 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. Υπάρχουν αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να 

προβάλλουν τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα στοιχεία των χαρακτηριστικών 

ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την ευαισθησία της βλάβης. Η επιλογή των 

χαρακτήρων παρουσιάζει προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με 

κατάλληλη στατιστική επεξεργασία. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αυτής της 
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στρατηγικής στο θέμα της διάδοσης των κυμάτων, δίνεται από τους 

Michaels & Michaels (2005). 

 

Αρχή 5. Η χρονική κλίμακα που συνδέεται με την έναρξη και την 

εξέλιξη / διάδοση της βλάβης, υπαγορεύει τις απαιτούμενες 

ιδιότητες των αισθητήρων ενός συστήματος SHM. 

 

Σύμφωνα με την Αρχή 1 όλα τα υλικά έχουν ατέλειες που συνδέονται σε 

ποσοτική κλίμακα με τη βλάβη, από μεμονωμένα σημεία μέχρι εκτεταμένη 

κλίμακα σε επίπεδο στοιχείων ή συστήματος. Με όρους χρονικής κλίμακας, 

η βλάβη μπορεί να συσσωρεύεται σταδιακά σε χρονικές περιόδους ετών, 

όπως σε περιπτώσεις συσσώρευσης βλάβης που οφείλεται σε κόπωση ή 

διάβρωση. Η βλάβη μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα δευτερογενών 

κλιμάκων από προγραμματισμένα ιδιαίτερα συμβάντα, όπως οι επιπτώσεις 

από την προσγείωση των αεροσκαφών, ή μη προγραμματισμένα ιδιαίτερα 

συμβάντα, όπως αιφνίδιες φορτίσεις και φυσικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με την Αρχή 4 ένας αισθητήρας δεν μπορεί να μετρήσει τη 

βλάβη. Επομένως κάθε σύστημα αισθητήρων του SHM στοχεύει στο να 

δημιουργήσει ένα σύνολο δεδομένων όσο το δυνατόν άμεσα σχετιζόμενα 

αλλά και ευαίσθητα στη βλάβη. Ταυτόχρονα προσπαθεί να καταστήσει τους 

αισθητήρες όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητους από όλες τις άλλες πηγές 

περιβαλλοντικής και λειτουργικής διακύμανσης. Για την επίτευξη αυτών 

των στόχων σε ένα σύστημα αισθητήρων SHM για την απόκτηση 

δεδομένων, πρέπει να καθοριστούν οι παρακάτω ιδιότητες:  

(1) Οι τύποι των δεδομένων που πρέπει να αποκτηθούν 

(2) Οι τύποι των αισθητήρων, ο αριθμός και οι θέσεις 

(3) Το εύρος φάσματος, η ευαισθησία και η έκταση 

(4) Σύστημα απόκτησης δεδομένων /τηλεμετρία /αποθήκευση 

(5) Απαιτήσεις ισχύος 

(6) Διαστήματα δειγματοληψίας (συνεχής παρακολούθηση έναντι 

παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από ακραία 

συμβάντα) 
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(7) Απαιτήσεις επεξεργαστή /μνήμης 

(8) Πηγή διέγερσης (ενεργό σύστημα αισθητήρων) 

 

Για το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος αισθητήρων, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι για την επιλογή του υπολογιστικού 

συστήματος 

(1) Η ποσοτική κλίμακα στην οποία θα ανιχνευτεί η βλάβη 

(2) Η χρονική κλίμακα στην οποία θα εξελιχθεί η βλάβη 

(3) Πως θα επηρεαστεί το σύστημα αισθητήρων από τη διακύμανση ή 

και τις αντίξοες λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

(4) Οι δαπάνες 

Μία εξαρχής ποσοτικοποίηση αυτών των παραμέτρων θα επιτρέψει το 

σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος αισθητήρων. 

 

Αρχή 6. Υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της ευαισθησίας ενός 

αλγόριθμου στη βλάβη και της ικανότητάς του για απόρριψη του 

θορύβου. 

 

Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και να εντοπιστεί το κατώτατο όριο για 

την ανίχνευση της βλάβης σαν συνάρτηση της αναλογίας θορύβου / 

σήματος. Η αναλογία αυτή εκφράζεται σαν εκατοστιαία αναλογία του 

μεγίστου μεγέθους μεταβιβασιμότητας (transmissibility) σε σχέση με την 

καθαρή κανονική κατανομή και αναλύεται με κατάλληλη στατιστική 

επεξεργασία. Ο στόχος είναι να μειωθεί το επίπεδο του θορύβου όσο το 

δυνατόν περισσότερο στα μετρήσιμα δεδομένα και στην επακόλουθη 

εξαγωγή εκτιμήσεων για τα χαρακτηριστικά του συστήματος.  
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Αρχή 7. Το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να ανιχνευτεί  από 

αλλαγές στη δυναμική του συστήματος, είναι αντιστρόφως ανάλογο 

με το εύρος συχνοτήτων της διέγερσης. 

 

Στο πεδίο των μη καταστροφικών δοκιμών με υπέρηχους, το όριο 

διάθλασης (diffraction), συνδέεται συχνά με το ελάχιστο μέγεθος ρωγμής η 

οποία μπορεί να ανιχνευτεί με υπέρηχους. Δηλαδή είναι ανιχνεύσιμες 

ρωγμές με μέγεθος περίπου το μισό του μήκους κύματος των υπερήχων. 

Το όριο διάθλασης είναι στην πραγματικότητα ένα όριο στην ανάλυση 

παρακείμενων διαθλαστών. Μία ρωγμή θα ανακλά ένα προσπίπτον κύμα 

για μήκος κύματος μικρότερο από αυτό το όριο και το ποσοστό της 

διάθλασης ελαττώνεται αντιστρόφως ανάλογα με το μήκος κύματος. Αυτό 

σημαίνει ότι εάν είναι διαθέσιμος εξοπλισμός για την ανίχνευση ελάχιστων 

ενδείξεων διάχυσης, τότε ακόμα και ελάχιστες ρωγμές μπορούν να 

ανιχνευτούν.  

Το μήκος κύματος λ σχετίζεται με τη ταχύτητα ν και τη συχνότητα f 

του κύματος (λ= v/f ) και επομένως για σταθερή ταχύτητα, το μήκος 

κύματος μειώνεται όσο η ταχύτητα αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η 

ευαισθησία στη βλάβη. Η συσχέτιση μεταξύ ευαισθησίας στη βλάβη και 

μήκους κύματος μπορεί να επεκταθεί και σε πιο γενικές μεθόδους 

ανίχνευσης που βασίζονται σε ταλαντώσεις. Σε εφαρμογές αυτού του 

τύπου, το μήκος του κύματος που μεταδίδεται μέσω ενός υλικού, 

αντικαθίσταται από το μήκος κύματος ενός σταθερού υποδείγματος τιμών 

της δομής που θεωρείται σαν ένας τύπος ταλάντωσης. Στην τεχνική 

βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τύποι χαμηλών συχνοτήτων δεν 

είναι καλοί δείκτες για τοπικές βλάβες (Doebling et al. 1996). Για το λόγο 

αυτό διερευνώνται άλλες προσεγγίσεις που βασίζονται σε υψηλές 

συχνότητες, στα συστήματα αισθητήρων για το SHM. Οι μέθοδοι αυτές 

βασίζονται στη μετάδοση των κυμάτων Lamb wave, σε μετρήσεις της 

αντίστασης (impedance), λειτουργίες ανταπόκρισης υψηλών συχνοτήτων 

και ακουστικής χρονο-αντιστροφής (time-reversal acoustics).  
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Σχήμα 2.14: Παράδειγμα της 7ης Αρχής: (α) Στην υψηλή συχνότητα, το μεγάλο επίπεδο 

θορύβου μειώνει την ακρίβεια εντοπισμού βλάβης (β) Στη χαμηλή συχνότητα, αυξάνει την 

ευκρίνεια των μικρότερων αποκλίσεων (Worden et al. 2007). 
 

Στις εφαρμογές αυτές, η συχνότητα διέγερσης μπορεί να είναι τόσο 

υψηλή όσο εκατοντάδες kHz και τα αντίστοιχα μήκη κύματος να είναι της 

τάξης των χιλιοστόμετρων (mm).Όμως όσο αυξάνεται η συχνότητα και 

μειώνεται το μήκος κύματος, τα φαινόμενα διάχυσης (π.χ. ανάκλαση των 

ελαστικών κυμάτων εκτός των ορίων) σταδιακά θα αυξήσουν το θόρυβο 

των μετρήσεων και θα περιορίσουν την ευαισθησία ανίχνευσης. (σχήμα 

2.14) Το άριστο εύρος συχνοτήτων μπορεί να καθοριστεί με βάση το μήκος 

κύματος ενός σταθερού πρότυπου κυματισμού σε κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία βλάβης σε περιοχές υψηλής 

καμπύλωσης που συνδέονται με την παραμόρφωση του κύματος. 

Γενικά υπάρχουν αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις για τη διατήρηση 

του πλάτους της διέγερσης σε υψηλές συχνότητες, διότι υψηλότερες 

συχνότητες έχουν μεγαλύτερη εξασθένηση. Σαν αποτέλεσμα μεθοδολογίες 

με διέγερση υψηλών συχνοτήτων τυπικά συνδέονται με ανίχνευση της 

βλάβης σε περιορισμένο τοπικά επίπεδο. 
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Ενότητα Τρίτη: 

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων SHM 

αεροσκαφών 
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3.1 Εισαγωγή - Ολοκληρωμένα συστήματα 

παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας 
 

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος SHM, πρέπει να δίνεται έμφαση στις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της δομής υπό μελέτη. Το πρώτο βήμα, είναι η 

μελέτη των πιθανών μηχανισμών φθοράς της δομής και των πιθανών 

κινδύνων που προκύπτουν. Στη συνέχεια, καταδεικνύονται οι 

αναμενόμενες αποκρίσεις στη βλάβη και σχεδιάζεται το κατάλληλο SHM για 

τον εντοπισμό αυτής της βλάβης. Πλέον, μπορεί να γίνει η επιλογή των 

καταλλήλων αισθητήρων. Αφού οι αισθητήρες εγκατασταθούν και 

ελεγχθούν, μπορεί να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων.  

Αν ακολουθηθούν τα παραπάνω βήματα και εφόσον τα δεδομένα 

παρακολούθησης συλλέγονται και διαχειρίζονται με σωστό τρόπο, η 

διαδικασία ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων απλοποιείται 

αξιοσημείωτα. Αντιθέτως, αν κανείς σχεδιάσει ένα σύστημα SHM έχοντας 

ως βάση ένα συγκεκριμένο τύπο αισθητήρα, συνήθως καταλήγει με μια 

γιγάντια ποσότητα δεδομένων, αλλά χωρίς σχέδιο για το πώς θα τα 

χρησιμοποιήσει.  

Ο κύκλος ζωής κάθε δομής δεν είναι καθόλου μονότονος και 

προβλέψιμος. Η εξέλιξή της εξαρτάται από πολλά αβέβαια γεγονότα, τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  Κάποιες αβεβαιότητες εμφανίζονται ήδη από 

το στάδιο της κατασκευής, προκαλώντας δομικές συμπεριφορές που δεν 

είναι προβλέψιμες από το σχεδιασμό ή τις προσομοιώσεις. Κατά τη χρήση, 

κάθε δομή υπόκειται σε εξελισσόμενα μοτίβα φορτίσεων και άλλων 

γεγονότων. Συχνά, η ένταση και ο τύπος των καταπονήσεων είναι πολύ 

διαφορετικά από αυτά που ελήφθη υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό και σε 

πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστη τόσο η φύση όσο και η έκταση τους. Η 

αθροιστική συγκέντρωση αυτών των απρόβλεπτων καταπονήσεων 

αποτελεί πρόκληση για όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στη χρήση και 

στη συντήρηση κάθε κατασκευής. 
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3.1.1 Στρατηγικές παρακολούθησης 

 

Κάθε σύστημα παρακολούθησης παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες 

και ενώ είναι δυνατόν να τυποποιήσουμε τα περισσότερα μέρη του, κάθε 

του εφαρμογή είναι μοναδική ως προς τον τρόπο που συνδυάζονται.  

Μπορούμε όμως να κατηγοριοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα 

με διάφορες κατηγορίες (Inaudi et al. 2009): 

 

Κλίμακα: 

Τοπική κλίμακα: Η απόδοση αναλύεται με βάση τις τοπικές ιδιότητες των 

υλικών κατασκευής. π.χ. η κατανομή των τοπικών τάσεων. 

Κλίμακα υπομέρους: Αριθμός επιλεγμένων κριτικών μερών 

παρακολουθείται ως προς την συμπεριφορά τους στο σύστημα π.χ. τα 

φορτία σε κεντρικές δοκούς ή νευρώσεις 

Κλίμακα συστήματος: Η δομή παρακολουθείται ως προς την συνολική 

απόδοση και απόκριση. Π.χ. ολικές παραμορφώσεις στην άτρακτο. 

Κλίμακα δικτύου: Η παρακολούθηση πολλών δομών που ανήκουν σε ένα 

οργανικό σύνολο, επιτρέπει στον διαχειριστή να πάρει συστημικές 

αποφάσεις π.χ. εκχώρηση κεφαλαίων για προγραμματισμένες συντηρήσεις 

στο σύνολο του στόλου. 

 

Παράμετροι: 

Μηχανικές: τάσεις, μετατοπίσεις, καμπυλώσεις, ροπές κ.α. 

Φυσικές: θερμοκρασία υλικού, υγρασία κ.α. 

Χημικές: pH, άλατα, κ.α. 

Περιβαλλοντικές: θερμοκρασία αέρα, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, 

άνεμος, κ.α. 

Δυναμικές: μεταφορικό φορτίο, επιταχύνσεις κ.α. 
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Συλλογή και μετάδοση δεδομένων: 

Καμία: Oι αισθητήρες εγκαθίστανται αλλά δεν παρακολουθούνται. 

Ενεργοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

Χειρονακτική (manual): Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται επιτόπου από τον 

χειριστή  

Εκτός δικτύου (off line): Μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού βρίσκεται στο 

έδαφος. Τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και ανακτώνται  περιοδικά, 

είτε μέσω ενός διαύλου δεδομένων είτε χειροκίνητα από τεχνικούς.  

Σε δίκτυο (on line): Διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό επί του αεροσκάφους και 

πραγματοποιούν παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Όλα τα 

δεδομένα είναι μονίμως διαθέσιμα στο δίκτυο 

Σε πραγματικό χρόνο (real time): Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του 

δικτύου και αναλύονται άμεσα, επιτρέποντας άμεση ανατροφοδότηση στο 

χρήστη. 

 

Περιοδικότητα: 

Περιοδικά: χειρωνακτικές μετρήσεις σε προκαθορισμένα χρονικά 

διαστήματα π.χ. κάθε τρείς μήνες 

Ημι-συνεχής: αυτόματες μετρήσεις σε προκαθορισμένα χρονικά 

διαστήματα π.χ. μια μέτρηση κάθε μία ώρα, μέτρηση επί μία εβδομάδα 

κάθε τρεις μήνες, κ.α. 

Συνεχής: μόνιμες αυτόματες μετρήσεις π.χ. κάθε μία ώρα 

 

Σήμα: 

Ενεργητικοί Αισθητήρες: Χρησιμοποιούν τεχνητό σήμα για τη λειτουργία 

τους και μπορούν να λειτουργήσουν ως πομπός και ως δέκτης. 

Παθητικοί Αισθητήρες: Χρησιμοποιούν το φυσικό σήμα από τις αλλαγές 

στις συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργούν μόνο ως δέκτης. 

 

Απόκριση: 

Στατική: μέτρηση αργά μεταβαλλόμενων παραμέτρων 

Δυναμική: μέτρηση δονήσεων και άλλων δυναμικών ανατροφοδοτήσεων 
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Όλοι οι παραπάνω τύποι παρακολούθησης μπορούν να συνδυαστούν 

ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του συστήματος υπό παρακολούθηση. 

Αυτή η ελευθερία απαιτεί μια προσεκτική σχεδιαστική προσέγγιση για την 

επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης ως ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος, είναι θεμελιώδους σημασίας. Όλα τα 

δεδομένα πρέπει να καταλήγουν σε μία κεντρική βάση δεδομένων και να 

παρουσιάζονται μέσω μιας κεντρικής μονάδας διεπαφής χρήστη. Η 

ενοποίηση μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών παρακολούθησης που 

μπορεί να περιλαμβάνονται στη δομή, μπορεί να επιτευχθεί σε πολλαπλά 

επίπεδα. Διαφορετικοί αισθητήρες μπορεί να είναι συνδεδεμένοι σε ένα 

κοινό καταγραφέα δεδομένων. Διαφορετικοί καταγραφείς δεδομένων 

μπορεί να τροφοδοτούν ένα κοινό σύστημα διαχείρισης δεδομένων, το 

οποίο μπορεί να βρίσκεται είτε επιτόπου είτε εκτός του αεροσκάφους. Το 

σύστημα διαχείρισης πρέπει να είναι συμβατό με όλους τους 

χρησιμοποιούμενους καταγραφείς δεδομένων και να μετατρέπει όλα τα 

εισερχόμενα δεδομένα σε μία κοινή μορφή, πριν την εισαγωγή στη βάση 

δεδομένων και την επεξεργασία.  

Παρότι πολλοί προμηθευτές αισθητήρων και συστημάτων 

καταγραφής δεδομένων παρέχουν το δικό τους λογισμικό για την 

διαχείριση και παρουσίαση της πληροφορίας, αυτά τείνουν να είναι κλειστά 

συστήματα που μπορούν μόνο να χειριστούν δεδομένα από τους 

συγκεκριμένους αισθητήρες. Είναι λοιπόν σημαντικό να παρέχεται στον 

χρήστη του συστήματος SHM ένα κοινό, ενοποιημένο μέσο διεπαφής.  
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3.2 Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

συστήματος Παρακολούθησης Δομικής 

Ακεραιότητας 
 

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας, είναι μια διαδικασία που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ακολουθώντας μια λογική ακολουθία βημάτων ανάλυσης 

και αποφάσεων. Πολύ συχνά, συστήματα SHM εγκαθίστανται χωρίς 

πραγματική ανάλυση των αναγκών του χρήστη, κυρίως βασισμένα στην 

επιθυμία να μπει σε εφαρμογή μια συγκεκριμένη νέα τεχνολογία, ή να 

ακολουθηθεί μία τάση. Αυτά τα συστήματα, αν και λειτουργικά και άψογα 

από τεχνικής απόψεως, συχνά παρέχουν δεδομένα που είναι δύσκολο να 

αναλυθούν, ή που δεν μπορούν να φανούν χρήσιμα για υποστήριξη στη 

λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Τα απαιτούμενα βήματα, συνοψίζονται 

ως εξής:  

 

Βήμα 1 :  Προσδιορισμός των δομών που χρειάζονται παρακολούθηση 
 

Βήμα 2 :  Ανάλυση Κινδύνου 
 

Βήμα 3 :  Εντοπισμός αποκρίσεων στην βλάβη 
 

Βήμα 4 :  Σχεδιασμός συστήματος και επιλογή αισθητήρων 
 

Βήμα 5 :  Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος. 
 

Βήμα 6 :  Λήψη και διαχείριση δεδομένων 
 

Βήμα 7 :  Αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων 

 - 79 -



Βήμα 1: Προσδιορισμός των δομών που χρειάζονται 

παρακολούθηση 

 

Το πρώτο βήμα μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο, αλλά είναι πολύ 

ουσιώδες. Πριν μελετήσουμε σοβαρά ένα σύστημα παρακολούθησης 

δομικής ακεραιότητας, είναι σημαντικό να μελετήσουμε κατά πόσο κάθε 

συγκεκριμένη δομή θα ωφεληθεί πραγματικά από αυτό. Οι κυριότερες 

καταστάσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή συστήματος SHM θεωρείται 

προσοδοφόρα, είναι: 

• Νέες δομές, που περιλαμβάνουν πρωτοποριακές λύσεις στο 

σχεδιασμό στη διαδικασία κατασκευής ή στα δομικά υλικά. 

• Νέες δομές που παρουσιάζουν ευαισθησία σε αστάθμητους κινδύνους 

ή αβεβαιότητες, όπως το φαινόμενο της παγοποίησης, η πιθανή 

σύγκρουση του αεροσκάφους με πτηνά, ιδιαίτερα βαριές 

προσγειώσεις, ή ακόμη και λάθη κατά τη συντήρηση. 

• Δομές που είναι κρίσιμες σε επίπεδο δικτύου, των οποίων η 

ανεπάρκεια ή αστοχία θα είχε σοβαρές συνέπειες στο υπόλοιπο 

δίκτυο 

• Δομή που είναι αντιπροσωπευτική για ένα μεγαλύτερο σύνολο από 

πανομοιότυπες ή παρόμοιες δομές. Σε αυτή την περίπτωση οι 

περισσότερες από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτή τη 

δομή, μπορούν να ληφθούν υπ όψιν για το σύνολο των ομοίων 

δομών.  

• Προϋπάρχουσες δομές με γνωστά ελαττώματα ή κόπωση που έχει 

εντοπιστεί από οπτικούς ελέγχους. 

• Δομές υποψήφιες για αντικατάσταση ή ριζική ανακαίνιση. Σε αυτήν 

την περίπτωση, το SHM χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η 

πραγματική ανάγκη για μια τέτοια ενέργεια και για να σχεδιαστεί και 

πραγματοποιηθεί η επισκευή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το αποτέλεσμα του πρώτου βήματος, είναι μια αναλυτική λίστα με όλες τις 

επιμέρους δομές που θα παρακολουθούνται από το σύστημα SHM. 
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Ενδεικτική λίστα: 
 

Ζώνες καταπόνησης και τυπικοί κίνδυνοι για δομικές βλάβες 

σε Πολιτικά Αεροσκάφη – Πιθανές περιοχές προς παρακολούθηση 

• Εφαπτομενικές και αξονικές τάσεις από τον κύκλο συμπίεσης και 

αποσυμπίεσης καμπίνας. 

• Αξονικός εφελκυσμός στην οροφή και στο εμπρόσθιο τμήμα της 

ατράκτου. 

• Ανάπτυξη ρωγμών στην οροφή της ατράκτου 

• Θλιπτικές τάσεις λόγω κάμψης, στην κοιλιά της ατράκτου 

• Διάβρωση, κυρίως στην κοιλιά της ατράκτου 

• Διατμητικές τάσεις στην κοιλιά της ατράκτου 

• Διατμητικές τάσεις λόγω εγκάρσιας διάτμησης και στρέψης στα άκρα 

της ατράκτου 

• Θλιπτικές τάσεις, στην άνω πλευρά της πτέρυγας 

• Εφελκυσμός λόγω κάμψης, στην κάτω πλευρά της πτέρυγας 

• Βλάβες πρόσκρουσης στον ριναίο κώνο της ατράκτου 

• Βλάβες πρόσκρουσης στο χείλος προσβολής της πτέρυγας 

• Βλάβες από πρόσκρουση της ουράς στον διάδρομο (tail-strike) 

• Κόπωση στα σημεία επαφής των φερουσών δοκών των κινητήρων.  

• Ρωγμές κόπωσης, κυρίως σε αλληλεπικαλυπτόμενες ενώσεις οπών  

• Διάβρωση, κυρίως εντός των ενώσεων και κλειστών τμημάτων 

• Αποκόλληση επιφανειών, κυρίως εξαιτίας διάβρωσης σε ενώσεις 

• Φθορές κατά την παραγωγή στα σύνθετα υλικά 

• Εσωτερικές αποκολλήσεις στρώσεων, σε σκληρυμένα σύνθετα 

πλαίσια. 

• Φθορές στη μπογιά, ως ένδειξη γεγονότος  πρόσκρουσης 

• Εκδήλωση πυρκαγιάς 

• Ελιγμοί εκτός φακέλου πτήσης 

• Ακραία καιρικά φαινόμενα 
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Σχήμα 3.1: Ζώνες καταπόνησης στο Airbus A380 (Assler & Telgkamp 2006). 

 

 
Σχήμα 3.2: Ζώνες καταπόνησης στο Airbus A300 (Speckmann 2007) 
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Βήμα 2: Ανάλυση Κινδύνου 

 

Ο Σχεδιαστής ενός συστήματος SHM και οι μηχανικοί που είναι υπεύθυνοι 

για την δομική εκτίμηση του αεροσκάφους, πρέπει να προσδιορίσουν από 

κοινού τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε δομή και την πιθανότητά 

τους. Η ανάλυση των πιθανοτήτων αστοχίας θα οδηγήσει στη δημιουργία 

μιας λίστας πιθανών γεγονότων και βλαβών που μπορεί πιθανόν να 

επηρεάσουν την κάθε δομή. Η σοβαρότητα και η πιθανότητα κάθε αστοχίας 

πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το ρίσκο που εμπεριέχει. Σε αυτή 

τη φάση, κάποιοι κίνδυνοι θα ληφθούν υπ’ όψιν και κάποιοι άλλοι θα 

αγνοηθούν λόγω αμελητέων συνεπειών ή πιθανότητας εμφάνισης.  

Α) Ιεράρχηση της επίδρασης των πιθανών αστοχιών στην 

πλοϊμότητα του αεροσκάφους 

• Ελάσσων επίδραση  

• Μείζων επίδραση  

• Επικίνδυνη επίδραση  

• Καταστροφική επίδραση  

Β) Προσδιορισμός πιθανότητας εμφάνισης μίας αστοχίας 

• Πιθανή - συμβαδίζει με τις ελάσσονες επιδράσεις και υποδιαιρείται σε: 

Συχνό / Εύλογα πιθανό  

• Απίθανη - καλύπτει τις μείζονες και επικίνδυνες επιδράσεις και υποδιαιρείται σε:  

Απομακρυσμένο/Εξαιρετικά απομακρυσμένο ενδεχόμενο  

• Εξαιρετικά απίθανη - συμβαδίζει με τις καταστροφικές επιδράσεις  

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος, είναι μία λίστα με τις πιθανές αστοχίες 

στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί το σύστημα SHM. Ενδεικτική λίστα: 
 

Δομική αστοχία Επικινδυνότητα Πιθανότητα εμφάνισης 

Βλάβες πρόσκρουσης  Ελάσσων επίδραση Πιθανή 

Αποκολλήσεις 

στρώσεων 

Επικίνδυνη επίδραση 

 

Απομακρυσμένο 

ενδεχόμενο 

Ρωγμές κόπωσης Καταστροφική 

επίδραση 

Εξαιρετικά απίθανη 
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Βήμα 3: Εντοπισμός αποκρίσεων στην βλάβη 

 

Για κάθε μία από τις πιθανές αστοχίες, πρέπει να συσχετίσουμε μία η 

περισσότερες αλλαγές στο σύστημα, που μπορούν να παρατηρηθούν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα. Για παράδειγμα, η σκουριά προκαλεί χημική αλλαγή, 

αλλά επίσης και απώλεια μέρους του υλικού.  

Σε αυτό το στάδιο, είναι επίσης χρήσιμο να ποσοτικοποιηθούν 

χοντρικά οι αναμενόμενες αποκρίσεις. Για παράδειγμα, αν αναμένεται 

πιθανότητα ρωγμών από κόπωση υλικού, πρέπει να προσδιοριστεί το αν 

μέγεθος τους θα είναι της τάξης του χιλιοστού ή εκατοστού του μέτρου. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιλογή αισθητήρων με ανάλογες 

προδιαγραφές. Σε αυτό το στάδιο, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιες 

αποκρίσεις μπορούν να παρατηρηθούν εύκολα από περιοδικούς οπτικούς 

ελέγχους και ποιες απαιτούν χρήση οργάνων για την παρατήρησή τους. 

Πρέπει ακόμη να καθοριστούν οι φυσικές θέσεις επί της δομής οπού 

αναμένονται οι αποκρίσεις, καθώς και οι θέσεις με την μέγιστη ένταση 

εμφάνισης των αποκρίσεων. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η 

διαφοροποίηση των αποκρίσεων σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα 

αεροσκάφη που επιχειρούν σε εξαιρετικά ψυχρές ή θερμές περιοχές της 

γης, ή σε αεροδρόμια έκθετα στην αλμύρα της θάλασσας. 

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος, είναι μία λίστα με τις αποκρίσεις 

που θα πρέπει να εντοπίζονται και να μετρώνται, το εκτιμώμενο εύρος 

αυτών και η αναμενόμενη θέση εμφάνισής τους. Ενδεικτική λίστα: 
 

Είδος βλάβης Τυπική απόκριση 

Βλάβες πρόσκρουσης  

(π.χ. Bird Strike κ.α.) 

Παραμόρφωση ή αφαίρεση 

υλικού 

Εσωτερικές αποκολλήσεις στρώσεων 

(π.χ. σύνθετα υλικά) 

Διακοπή της συνέχειας του 

υλικού 

Ρωγμές κόπωσης 

(π.χ. ενώσεις ατράκτου) 

Βλάβη σε αδύναμα σημεία 
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Βήμα 4: Σχεδιασμός συστήματος και επιλογή αισθητήρων 

 

Αυτό είναι συνήθως το πρώτο βήμα που ακολουθείται είτε από άπειρους 

υποστηρικτές του SHM, είτε από αυτούς που διαθέτουν μια συγκεκριμένη 

τεχνολογία αισθητήρων και επιθυμούν να βρουν εφαρμογές της. Εφόσον 

όμως έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα τρία βήματα, αυτό το στάδιο 

γίνεται αρκετά ευκολότερο. Ο στόχος είναι να επιλεχθούν οι αισθητήρες 

που διαθέτουν για κάθε περίπτωση τις απαραίτητες ιδιότητες και 

προδιαγραφές ώστε να ανιχνεύσουν καλύτερα τις αναμενόμενες 

αποκρίσεις, υπό τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και τεχνικούς 

περιορισμούς στους οποίους υπόκειται κάθε δομή υπό παρακολούθηση. Σε 

αυτό το στάδιο, πρέπει να οριστεί και η απαιτούμενη διάρκεια ζωής του 

συστήματος παρακολούθησης, καθώς και το απαιτούμενο κόστος. 

Γενικά, είναι καλή πρακτική να επιλέγονται αισθητήρες βασισμένοι σε 

διαφορετικές τεχνολογίες, για την επίτευξη εφεδρείας και 

συμπληρωματικότητας στο σύστημα. Βέβαια, η χρήση πολλών και 

διαφορετικών τεχνολογιών αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα του 

συστήματος, οπότε χρειάζεται μια καλή ισορροπία μεταξύ ομοιομορφίας και 

ποικιλίας. Ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει ακόμη να λάβει υπ όψιν 

τους περιορισμούς σχετικά με την εγκατάστασή του και το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής (σε περίπτωση νέου αεροσκάφους).  

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι μία σχεδιαστική πρόταση 

που περιλαμβάνει λίστα με όλους τους αισθητήρες, σχέδια εγκατάστασης 

και διάταξης πιθανών καλωδιώσεων, διαδικασίες εγκατάστασης, 

χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό έργου. Ενδεικτικό παράδειγμα: 
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Πιθανή Αστοχία Απόκριση/αποτέλεσμα Υποψήφιοι 

Αισθητήρες 

Βλάβες πρόσκρουσης Παραμόρφωση ή αφαίρεση 

υλικού 

Οπτικές Ίνες,  

Ακουστικές Εκπομπές 

Εσωτερικές αποκολλήσεις 

στρώσεων 

Διακοπή της συνέχειας του 

υλικού 

Υπέρηχοι, CVM,  

Ακουστικές Εκπομπές 

 

Ρωγμές κόπωσης 

 

Βλάβη σε αδύναμα σημεία 

Υπέρηχοι, CVM,  

Ακουστικές Εκπομπές, 

Έξυπνα Υλικά 

Επικάλυψης 
 

Τύπος Αισθητήρα Μέτρηση Σκοπός 

Οπτικές Ινες Τάσεις Εντοπισμός 

πρόσκρουσης 

CVM Διαφορά πίεσης Εντοπισμός ρωγμής 

Ακουστικές Εκπομπές Ταλαντώσεις Εντοπισμός 

αποκόλλησης 

 
Βήμα 5: Εγκατάσταση και ρύθμιση συστήματος. 
 

Η εγκατάσταση κάθε συστήματος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Τμήματα του έργου της εγκατάστασης μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από τον κεντρικό κατασκευαστή του αεροσκάφους, υπό 

κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη. Η ρύθμιση και οι δοκιμές του 

συστήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον κατασκευαστή του 

συστήματος SHM και μπορεί να γίνουν τμηματικά, αν δεν εγκατασταθούν 

όλοι οι αισθητήρες συγχρόνως. Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί με 

δοκιμή έγκρισης και παραλαβής του συστήματος. Αν χρειάζεται, σε αυτό το 

στάδιο ορίζονται και τα ακριβή όρια πριν την ενεργοποίηση του αυτόματου 

συστήματος προειδοποίησης.  Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η 

ολοκληρωμένη κατασκευή του συστήματος, ένα εγχειρίδιο χρήσης και μία 

τεκμηρίωση των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν.  

 - 86 -



Βήμα 6: Λήψη και διαχείριση δεδομένων 

 

Αυτή είναι η πρώτη λειτουργική φάση του συστήματος. Τα δεδομένα 

ανακτώνται και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, με τα κατάλληλα 

αντίγραφα ασφαλείας και εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης. Σε αυτό το στάδιο 

είναι σημαντική η τεκμηρίωση όλων των επεμβάσεων στη δομή και στο ίδιο 

το σύστημα παρακολούθησης.  Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι μια 

τράπεζα μετρήσεων και  ένα αρχείο καταχώρησης γεγονότων.  

 

Βήμα 7: Αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων 

 

Συχνά, αυτό είναι το δυσκολότερο βήμα, αλλά έχοντας πραγματοποιήσει 

με επιτυχία όλα τα προηγούμενα, γίνεται αρκετά απλούστερο. Μέσω της 

ανάλυσης των αποκρίσεων στη δομή, οι μηχανικοί θα είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν αν έχει παρουσιαστεί κάποια από τις αναμενόμενες πιθανές 

βλάβες.  

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες αντίδρασης στον 

εντοπισμό κάθε εκφυλισμού, ανάλογα με την κρισιμότητά του. Για 

παράδειγμα, ο εντοπισμός κάποιου αμελητέου ελαττώματος μπορεί απλά 

να καταγραφεί σε μία ετήσια αναφορά ευρημάτων, ενώ ο εντοπισμός 

κάποιας άλλης βλάβης μπορεί να απαιτεί την άμεση προειδοποίηση του 

κυβερνήτη ή των τεχνικών εδάφους.  Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί 

να παρακινήσει επιπλέον έρευνα, που περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, δοκιμές 

ή και εγκατάσταση συμπληρωματικών αισθητήρων.  

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ένα σύνολο από 

προκαθορισμένες περιοδικές αναφορές, ειδοποιήσεις και σπανιότερα 

συναγερμούς. 
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3.3 Μέρη του συστήματος SHM  

 

Αρχιτεκτονική 
 

Οι απαιτήσεις των τελικών χρηστών πρέπει να ενσωματωθούν στην 

αρχιτεκτονική ώστε να οριστούν οι τύποι φθοράς που θα 

παρακολουθηθούν, το κρίσιμο μέγεθος της βλάβης, το βάρος και οι 

απαιτήσεις ενέργειας του συστήματος, και το επίπεδο σημαντικότητας των 

διαφόρων μερών που θα παρακολουθηθούν.  Αυτό περιλαμβάνει τη 

διάταξη και την αλληλεπίδραση των δομικών μερών του συστήματος. Μία 

κομβική απόφαση είναι η επιλογή σχεδιασμού συστήματος πραγματικού 

χρόνου ή όχι. Σύστημα πραγματικού χρόνου είναι αυτό που παρακολουθεί 

μια δομή συνεχώς κατά την χρήση της και παράγει δεδομένα που μπορούν 

να αξιοποιηθούν άμεσα είτε από το πλήρωμα είτε από τους μηχανικούς 

εδάφους. Στον αντίποδα, είναι συστήματα παρακολούθησης όπου η 

πρόσβαση στα δεδομένα είναι εφικτή μόνο μετά τη χρήση της δομής και 

προσφέρει καταγραφή του ιστορικού της επιχειρησιακής δομικής 

ακεραιότητας.  

Ο σχεδιαστής πρέπει ακόμη να αποφασίσει την πυκνότητα και τη 

θέση τοποθέτησης των αισθητήρων. Περισσότεροι αισθητήρες προσφέρουν 

ακριβέστερο εντοπισμό βλάβης, με κόστος το αυξημένο βάρος και 

κατανάλωση ενέργειας. 

 

Χαρακτηρισμός βλάβης 
 

Ο χαρακτηρισμός της βλάβης είναι πιθανόν το πιο βασικό βήμα για τον 

εντοπισμό της. Είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τις πιθανές βλάβες στην 

υπό μελέτη δομή, και στις συνήθεις αλλαγές που προδίδουν την παρουσία 

τέτοιων βλαβών. Στις μεταλλικές δομές ο σχεδιασμός πρέπει να 

επικεντρωθεί κυρίως στον εντοπισμό ρωγμών κοπώσεως και διάβρωσης, 

ενώ στα σύνθετα υλικά, κυρίως στις εσωτερικές αποκολλήσεις στρώσεων 

(debonding) και στις βλάβες προσκρούσεων. Πρέπει να ληφθούν υπ όψιν 
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δευτερεύουσες δομές που μπορεί να εισάγουν νέες περιοχές βλάβης, ή να 

επηρεάσουν την επίδραση της βλάβης στις κύριες δομές.  

 

Αισθητήρες 
 

Τα αισθητήρια συστήματα μπορούν γενικά να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: Στα παθητικής και στα ενεργητικής λήψης. Οι αισθητήρες 

παθητικής λήψης λειτουργούν με τον εντοπισμό αποκρίσεων σε διαταραχές 

καταστάσεων του περιβάλλοντος, χωρίς τεχνητή έκλυση ενέργειας. Οι 

αισθητήρες ενεργητικής λήψης απαιτούν τεχνητή έκλυση ενέργειας στη 

μορφή τάσης ή ηλεκτρομαγνητικού κύματος για τη λειτουργία τους. Οι 

παθητικοί αισθητήρες τείνουν να είναι απλούστεροι στην υλοποίηση και 

λειτουργία, ενώ οι ενεργητικοί τείνουν να έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια στον 

χωρικό εντοπισμό της βλάβης. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει 

υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 100 με 1000 αισθητήρες για κάθε 

παρακολουθούμενη δομή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.  

 

Επεξεργασία πληροφορίας 
 

Για τη λειτουργία ενός συστήματος SHM, είναι απαραίτητες διάφορες 

υπολογιστικές μονάδες. Σε τοπικό επίπεδο, οι αισθητήρες πρέπει να 

διασυνδέονται με έναν επεξεργαστή, για τη συλλογή του σήματος και τη 

μετατροπή του από αναλογικό σε ψηφιακό. Αν χρησιμοποιούνται 

ενεργητικοί αισθητήρες, χρειάζεται επεξεργαστής για την περιοδική 

αποστολή οδηγιών ή διαμορφώσεων κύματος στους πομπούς. Σε 

συστημικό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη επεξεργασίας για την χρήση των 

αλγορίθμων που βοηθούν στην αποτίμηση της σοβαρότητας της βλάβης, 

στον εντοπισμό της θέσης της και πραγματοποιούν προβλέψεις αστοχιών. 

Τέλος, χρειάζεται επεξεργασία της πληροφορίας ώστε να μεταβιβαστεί στον 

χρήστη με τον καλύτερο τρόπο.  
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Ενέργεια 
 

Η πλειοψηφία των μερών του συστήματος SHM χρειάζεται ενέργεια για να 

λειτουργήσουν. Αν και οι απαιτήσεις ενέργειας κάθε επί μέρους 

εξαρτήματος είναι χαμηλές, το δυνητικά μεγάλο πλήθος των εξαρτημάτων 

που χρειάζεται να είναι κατανεμημένα στο μεγαλύτερο μέρος της δομής, με 

πολλά από αυτά να είναι ενσωματωμένα σε αυτή, αποτελεί πρόκληση. Η 

απαιτούμενη ενέργεια θα μπορούσε να παρέχεται τοπικά από μπαταρίες, ή 

να μεταφέρεται από το ηλεκτρικό κύκλωμα του αεροσκάφους μέσω 

καλωδιώσεων 

 

Αλγόριθμοι 
 

Οι αλγόριθμοι είναι απαραίτητοι για να αποκωδικοποιήσουν και να 

ερμηνεύσουν τα συγκεντρωμένα δεδομένα. Για την επιλογή τους 

χρειάζεται κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των 

χαρακτηριστικών των υλικών. Ιδιαίτερα χρήσιμοι είναι κώδικες που 

ερμηνεύουν τα δεδομένα των αισθητήρων για τον καθορισμό του μεγέθους 

και της θέσης της βλάβης, κώδικες που υπολογίζουν την απομένουσα 

αντοχή του υλικού, ή κώδικες που προβλέπουν τις αστοχίες με βάση τη 

μετρούμενη βλάβη. 

 

Μεσολάβηση 
 

Το τελευταίο πιθανό μέρος ενός συστήματος SHM είναι κάποια μορφή 

μηχανισμού μεσολάβησης. Μέχρι σήμερα, αυτό πραγματοποιείται από τους 

μηχανικούς, οι οποίοι κάνουν μια προκαθορισμένη επισκευή. Μελλοντικά 

εξελιγμένα συστήματα μεσολάβησης μπορεί να χρησιμοποιούν τα 

συγκεντρωμένα δεδομένα για τη βλάβη για να μετριάζουν δυναμικά την 

περαιτέρω βλάβη, ή πιθανώς ακόμα και να επισκευάζουν προσωρινά ή 

μόνιμα την περιοχή της βλάβης. Προτεινόμενοι τρόποι για την επίτευξη 

τέτοιας μεσολάβησης περιλαμβάνουν τη χρήση κραμάτων με «μνήμη 

σχήματος» για την ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών μετά από κάποια 
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ρωγμή. Περιλαμβάνουν ακόμη την εισαγωγή μικροδεξαμενών με απόθεμα 

εποξικού υλικού μέσα στα σύνθετα υλικά για το κλείσιμο διατρήσεων στη 

δομή. 

 

Επικοινωνία 
 

Υπάρχουν τέσσερις τομείς όπου είναι απαραίτητη η επικοινωνία: εσωτερικά 

σε κάθε συστοιχία αισθητήρων, μεταξύ των διαφορετικών συστοιχιών, 

μεταξύ αισθητήρων και επεξεργαστή  και μεταξύ επεξεργαστή και χρήστη. 

Η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί ενσύρματα ή ασύρματα. Η μετάδοση 

δεδομένων αναλύεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 3.4. 

Εσωτερικά στις συστοιχίες είναι απαραίτητη η μετάδοση αναλογικού 

ή ψηφιακού σήματος μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει τη μετάδοση σήματος από τους αισθητήρες σε έναν τοπικό 

καταγραφέα, έναν μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, ή 

πιθανώς ένα τοπικό τσιπ για προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με μεταλλικά καλώδια ή οπτικές ίνες, 

καθώς χρειάζεται κάλυψη μικρών αποστάσεων, της κλίμακας  μερικών 

εκατοστών ή μέτρου το πολύ και μπορεί να περιλαμβάνει αρκετούς 

αισθητήρες. Η επικοινωνία μεταξύ των συστοιχιών αισθητήρων αφορά την 

περίπτωση όπου είναι χρήσιμο σε τοπικές συστοιχίες να μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με τις γειτονικές για να συγκρίνουν ή να επιβεβαιώσουν 

τα δεδομένα τους, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία. Ο κύριος όγκος 

πληροφορίας αφορά μεταδώσεις σε απόσταση λίγων μέτρων και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ασύρματες εκπομπές χαμηλής ενέργειας. 

 Η επικοινωνία αισθητήρων και επεξεργαστή είναι απαραίτητη για τη 

μετάδοση των δεδομένων που συλλέγονται στο σύνολο του συστήματος, 

σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Για αυτή την περίπτωση, απαιτείται 

ενσύρματη ή ασύρματη μετάδοση υψηλής ενέργειας, για την κάλυψη 

αποστάσεων δεκάδων μέτρων. Τέλος, η συνολική κατάσταση του 

συστήματος πρέπει να μεταδοθεί στον τελικό χρήστη. 
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3.4 Μετάδοση δεδομένων  

 
Τα υπάρχοντα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης διαθέτουν 

εξοπλισμό συνδεδεμένο μέσω καλωδίων σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα 

συλλογής δεδομένων. Οι περισσότεροι κοινοί αισθητήρες παράγουν 

αναλογικό σήμα που πρέπει να ψηφιοποιηθεί για χρήση σε μοντέρνα 

εξειδικευμένα συστήματα επεξεργασίας σήματος. Η απόσταση μεταξύ 

αισθητήρων και επεξεργαστή μπορεί να είναι αρκετές δεκάδες μέτρα. 

Καθώς η απόσταση που πρέπει να διανύσει το σήμα αυξάνεται, το 

αναλογικό σήμα αποκτά θόρυβο και εκφυλίζεται εξ αιτίας πολλαπλών 

παρεμβολών κοντά στην πορεία του καλωδίου. Όταν ο αριθμός των 

οργάνων αυξάνεται, ο βαθμός πολυπλοκότητας του εξοπλισμού και των 

καλωδιώσεων, καθώς και οι υπολογιστικές ανάγκες, πολλαπλασιάζονται. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται σε συμβατικά συστήματα 

παρακολούθησης είναι η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού.  

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές που προσφέρουν την δυνατότητα για ένα 

σύστημα μετάδοσης με εναλλακτική διάταξη και χαρακτηριστικά, όπως 

ασύρματη επικοινωνία, ή ενσωματωμένη υπολογιστική ισχύς στους 

αισθητήρες. Η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να λύσει το πρόβλημα της 

συσσώρευσης καλωδίων, που παρουσιάζεται στα συμβατικά συστήματα 

μετάδοσης. Οι ενσωματωμένοι μικροεπεξεργαστές μπορούν να επιτρέψουν 

κυμαινόμενη αποκεντρωμένη υπολογιστική ισχύ και επεξεργασία 

δεδομένων (Lynch 2007). Με την εισαγωγή αυτών των τεχνικών, είναι 

εφικτό να μετατοπιστεί η λήψη δεδομένων και ένα μέρος από την 

επεξεργασία δεδομένων προς τους αισθητήρες. Οι διαφορές στην 

αρχιτεκτονική μεταξύ ενσύρματης και ασύρματης μετάδοσης συνοψίζονται 

στο σχήμα 3.3. 
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3.4.1 Ενσύρματη 

 

Τα δεδομένα των αισθητήρων συλλέγονται και αποθηκεύονται από τον 

κεντρικό υπολογιστή του συστήματος παρακολούθησης. Η χρήση δικτύου 

και καλωδίου Ethernet LAN μπορεί να αποτρέψει την συσσώρευση 

ογκωδών δεσμών καλωδίων και προσφέρει προστασία από 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό προσφέρει και το πλεονέκτημα της 

ευκολίας διασύνδεσης των διαφορετικών τύπων αισθητήρων και ότι 

αλλαγές στο σύστημα SHM είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Όμως η χρήση 

Ethernet σε εφαρμογές SHM σε πραγματικό χρόνο είναι ακόμη εφικτή, 

καθώς όλοι οι σταθμοί έχουν ίση ευκαιρία αποστολής δεδομένων και δεν 

μπορούν να κατοχυρώσουν προτεραιότητα. Οι εκτενείς καλωδιώσεις, ο 

εκφυλισμός του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις, η έκθεση σε 

περιβαλλοντικές επιρροές και το κόστος συντήρησης κάνουν συχνά 

απαγορευτική την εφαρμογή ενσύρματων μεθόδων μετάδοσης, ειδικά στην 

περίπτωση ενσωμάτωσης σε παλαιά αεροσκάφη. 

 

3.4.2 Ασύρματη 

 

Δύο πρακτικά προβλήματα παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή 

συστημάτων SHM στο πεδίο. Πρώτον, η υποδομή που απαιτείται για τη 

μετάδοση και την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να είναι 

απαγορευτική από άποψης κόστους και βάρους. Δεύτερον, οι μαζικές 

διασυνδέσεις μεταξύ αισθητήρων και επεξεργαστών απαιτούν πολύπλοκη 

κατανομή του εξοπλισμού. Για τη λύση αυτών των προβλημάτων, η χρήση 

αποκεντρωμένης υπολογιστικής ισχύος κάνει χρήση ασύρματων τεχνικών 

παρακολούθησης όπως ραδιοσυχνότητες ή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Τέτοια συστήματα αποτελούνται από αρκετές συστοιχίες με φυσική 

κατανομή επί της δομής, που επικοινωνούν ασύρματα με μία κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας αλλά και μεταξύ τους. Κάθε συστοιχία αποτελείται 
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από έναν μικροεπεξεργαστή, έναν ασύρματο πομποδέκτη, κύκλωμα 

συλλογής δεδομένων και αριθμό από αισθητήρες. Κάθε συστοιχία έχει την 

ικανότητα να αποκτά αυτόνομα τα δεδομένα και να τα επεξεργάζεται 

τοπικά ή απλώς να επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα.  

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, πρέπει να επιλεχθεί μία 

κατάλληλη πηγή ενέργειας, η συχνότητα εκπομπής, η διαμόρφωση του 

σήματος, και ο τρόπος ομαδοποίησης των αισθητήρων. Μία σοβαρή 

πρόκληση για τις τεχνικές αυτές είναι ο συγχρονισμός των σημάτων των 

αισθητήρων σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου (Sohn ‘et al 2004 ). 

 

 

 
 Σχήμα 3.3: Ενσύρματη και Ασύρματη μετάδοση δεδομένων (Sohn et al. 2004). 
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3.5 Διαθέσιμες μεθοδολογίες παρακολούθησης 

 
Από τις ποικίλες μη καταστροφικές μεθόδους παρακολούθησης που 

διατίθενται σήμερα, μόνο λίγες μπορεί να θεωρηθούν τεχνικά ώριμες για 

χρήση σε συστήματα παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας. Αυτές, 

μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες:  

 

Με βάση τη χρήση 

Ελέγχεται η απόδοση της δομής ώστε να εντοπιστούν ασυνήθιστες 

αποκλίσεις 

 

Με βάση τις τάσεις 

Μετράται η κατανομή των παραμορφώσεων 

 

Με βάση  τις δονήσεις / ταλαντώσεις 

• Μέτρηση συχνότητας 

• Μέτρηση μοτίβων  

• Μέτρηση ρυθμού απόσβεσης ταλάντωσης 

• Μέτρηση διασποράς κύματος 
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3.5.1 Παρακολούθηση με βάση τη χρήση 

 

Οπτικός έλεγχος 

 

Ο πιο άμεσος τρόπος ελέγχου της κατάστασης των υλικών είναι μέσω 

οπτικών ελέγχων. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, με διάφορα επίπεδα 

πολυπλοκότητας, από τον απλό έλεγχο εξ όψεως, μέχρι τη χρήση 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Ενώ η χρήση μικροσκοπίων μπορεί να είναι 

χρήσιμη μέθοδος για την λήψη λεπτομερών πληροφοριών, όπως η 

μέτρηση των μικρορωγμών ή οι περιοχές διαχωρισμού στρωμάτων σε 

σύνθετα υλικά, κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο εργαστηριακά, οπότε το υπό 

μελέτη δομικό στοιχείο πρέπει να αφαιρεθεί από τη δομή για να ελεγχθεί. 

Ο έλεγχος εξ όψεως είναι η απλούστερη και οικονομικότερη μέθοδος 

παρακολούθησης, όμως συχνά η βλάβη προκύπτει εσωτερικά στο υλικό και 

δεν είναι πάντα εφικτό να εντοπιστεί χωρίς βοηθητικά μέσα. Ακόμη, το 

ανθρώπινο μάτι δε μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τον τύπο ή την 

σοβαρότητα της βλάβης στο υλικό, ενώ το αποτέλεσμα εξαρτάται από την 

υποκειμενικότητα και το επίπεδο εμπειρίας του τεχνικού προσωπικού. 

Συνεπώς, η μέθοδος αυτή είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική για 

παρακολουθήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως η αεροπορική δομή.  

 
Σχήμα 3.4: Οπτικός έλεγχος με μηχανική υποβοήθηση. 
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Ακτίνες Χ 

 

Οι τεχνικές με βάση τη χρήση ακτινών Χ βασίζονται στην καταγραφή του 

διαφορετικού βαθμού απορρόφησής τους από την επιφάνεια της δομής. 

Αυτές οι τεχνικές μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε πραγματικό χρόνο είτε 

μέσω λήψης στατικών ραδιογραφημάτων. Περιοχές του υλικού με 

διαφορετική πυκνότητα ή διαπερατότητα, διαφοροποιούνται μέσω της 

έντασης της έκθεσης σε ακτίνες Χ, του δέκτη που βρίσκεται στην άλλη 

μεριά της εξεταζόμενης επιφάνειας. Ενώ οι τεχνικές αυτές είναι σχετικά 

οικονομικές και απλές στην υλοποίηση και στην ερμηνεία των δεδομένων, 

χρησιμοποιούν ογκώδη και ακριβό εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι πρακτικό 

να ενσωματωθεί σε αεροσκάφη. Το κύριο εμπόδιο όμως για την εφαρμογή 

αυτών των τεχνικών στην αεροπορία, είναι ότι όλες τους απαιτούν 

πρόσβαση και στις δύο πλευρές της επιφάνειας προς παρακολούθηση, 

ώστε να εκπεμφθεί και να καταγραφεί η ακτίνα Χ, πράγμα συχνά ανέφικτο 

στα αεροσκάφη. 

 

 
Σχήμα 3.5: Εξέταση εξαρτημάτων αεροσκαφών με το σύστημα ακτινών Χ “X-Tec 450kV”
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Αισθητήρες Μέτρησης Περιβαλλοντικού Εκφυλισμού 

(Environmental Degradation Monitoring Sensors – EDMS) 

 

Τα στοιχεία EDMS είναι πολυλειτουργικοί αισθητήρες ικανοί να μετρήσουν 

διάφορες παραμέτρους όπως θερμοκρασία, υγρασία, διάρκεια υγρότητας, 

και ενεργό οξύτητα (pH). Με τη βοήθεια ενός προγνωστικού μοντέλου 

διάβρωσης, μπορούν να εντοπίσουν αλλά και να προβλέψουν την 

επέκτασή της (Speckmann & Henrich 2006). Μπορούν να εφαρμοστούν 

τοπικά, σε μεταλλικά και σύνθετα υλικά.  

 

 

 
Σχήμα 3.6: Εφαρμογή Αισθητήρων Μέτρησης Περιβαλλοντικού Εκφυλισμού σε γέφυρες 
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Έξυπνα Υλικά Επικάλυψης (Smart Coatings / Layers) 

 

Πρόκειται για υλικά επικάλυψης με ενσωματωμένα πιεζοηλεκτρικά και 

φεροηλεκτρικά (ferro-electric) στοιχεία, που συγκολλούνται και 

επικαλύπτουν τη δομή προς παρακολούθηση, ή ενσωματώνονται ως 

στρώμα εντός του υλικού. Μπορούν να εντοπίσουν ρωγμές και διάβρωση 

και εφαρμόζονται σε μεταλλικά και σύνθετα υλικά, ακολουθώντας το 

σχήμα της επιφάνειας.  

 
Σχήμα 3.7: Τοποθέτηση στρώματος έξυπνης επικάλυψης με πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες  

(Σταθαράς & Κουρούσης 2005) 

   
Σχήμα 3.8: Δυνατότητα ελεύθερου σχήματος, σε 2D και 3D (Acellent Technologies, Inc.)
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Συγκριτική Μέτρηση Κενού  

(Comparative Vacuum Monitoring - CVM) 

 

Η μεθοδολογία αυτή προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο επιτόπου 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της δημιουργίας και επέκτασης 

ρωγμών, καθώς και της διάβρωσης, στις εξωτερικές επιφάνειες των 

υλικών. Λειτουργεί με μέτρηση της διαφοράς της πίεσης μεταξύ ενός 

δικτύου μικροσκοπικών καναλιών σε κατάσταση μερικού κενού, σε 

εναλλαγή με κανάλια σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Σε περίπτωση 

εμφάνισης ρωγμής, θα υπάρξει διαρροή αέρα από τα κανάλια με 

ατμοσφαιρική πίεση σε αυτά με μερικό κενό (σχήμα 3.11).  Οι αισθητήρες 

μπορούν να είναι είτε εφαπτόμενοι είτε ενσωματωμένοι στο υλικό. (σχήμα 

3.10) Μπορούν ακόμη να ενσωματωθούν και ανάμεσα σε επικαλυπτόμενες 

ενώσεις επιφανειών, για έλεγχο της  καλής επαφής και παρακολούθηση 

της κόπωσης στην ένωση. Σαν μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική στην 

παρακολούθηση γνωστών, κρίσιμων περιοχών. 

 
Σχήμα 3.9: Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με αισθητήρες CVM. 
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Σχήμα 3.10: Τυπικός Αισθητήρας CVM και η εφαρμογή του στην επιφάνεια (Wild 2010). 

 

 

 
Σχήμα 3.11: Αρχή λειτουργίας των αισθητήρων CVM (Stehmeier & Speckmann 2004).
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3.5.2 Παρακολούθηση με βάση τις τάσεις 

 

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 

 

Η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται διαμέσου ενός ελάσματος μέτρησης, 

δίνει τη δυνατότητα μέτρησης της κόπωσης του υλικού μέσω της αλλαγής 

στην ηλεκτρική αντίσταση, λόγω της παραμόρφωσης (σχήμα 3.12). Αυτές 

οι συσκευές είναι σχετικά μικρές, ελαφριές και οικονομικές, είναι απλό να 

επικολληθούν σε δομές και παράγουν δεδομένα που είναι εύκολο να 

ερμηνευθούν. Είναι ικανές να παρακολουθήσουν τοπικές τάσεις και να 

ανιχνεύσουν υπερφορτώσεις και παραμορφώσεις. Ένα μειονέκτημα αυτής 

της τεχνικής είναι ότι τα αποτελέσματα από ένα μόνο 

ηλεκτρομηκυνσιόμετρο μπορούν να καλύψουν με ακρίβεια μόνο μια μικρή 

επιφάνεια του υλικού. Έτσι, για την παρακολούθηση του συνόλου του 

αεροσκάφους θα ήταν απαραίτητος ένας μεγάλος αριθμός αισθητήρων, 

καταλήγοντας έτσι σε ένα πολύπλοκο σύστημα παρακολούθησης με πολλές 

καλωδιώσεις. Για την αποφυγή αυτής της κατάστασης, είναι σκόπιμο οι 

αισθητήρες να τοποθετούνται σε λίγες προσεκτικά επιλεγμένες 

προβληματικές θέσεις. 

 

 
Σχήμα 3.12: Αρχή λειτουργίας των Ηλεκτρομηκυνσιομέτρων 
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Οπτικές ίνες 

 

Για την κάλυψη μεγαλύτερων επιφανειών της δομής κατά τη μέτρηση των 

παραμορφώσεων, μία τεχνική που έχει εφαρμοστεί είναι η χρήση 

ενσωματωμένων οπτικών ινών μικρής διαμέτρου, με τις οποίες μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα «πλέγμα» για την καταγραφή μετρήσεων σε μεγάλες 

περιοχές. Σε αυτή τη μέθοδο, παλμοί πολωμένων δεσμών φωτός 

μεταδίδονται δια μέσου της οπτικής ίνας, ενώ ειδικές “σχάρες” (gratings) 

τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις επί της διαδρομής, για την ανάκλαση 

μέρους του φωτός, σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Καταγράφοντας το 

χρόνο επιστροφής κάθε ακτίνας μπορούμε εύκολα να γνωρίζουμε το 

ακριβές μήκος της διαδρομής της. Όπως διακρίνεται και στο σχήμα 3.13, 

κάθε παραμόρφωση του υλικού μεταφέρεται και στις ενσωματωμένες 

οπτικές ίνες, με αποτέλεσμα την αλλαγή του μήκους τους και συνεπώς του 

χρόνου επιστροφής των ακτινών.  

 

 
Σχήμα 3.13: Αρχή λειτουργίας των Αισθητήρων Οπτικών Ινών: Με την επιμήκυνση ή τη 

συμπίεση της ίνας, μεταβάλλεται το μήκος κύματος της ακτίνας.  
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Σε σχέση με αισθητήρες που βασίζονται στον ηλεκτρισμό, οι οπτικές ίνες 

υπερτερούν εξ αιτίας του μικρού τους βάρους, της μεγάλης διάρκειας 

ζωής, του χαμηλού κόστους, της ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας, τον 

μη επηρεασμό τους από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, και της υψηλής 

ευαισθησίας στον εντοπισμό βλάβης. 

Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η πιθανότητα τυχαίας 

παραμόρφωσης των οπτικών ινών ήδη από τη διαδικασία ενσωμάτωσης 

στο υλικό, με αποτέλεσμα την μη ικανότητα χρήσης τους για 

πραγματοποίηση μετρήσεων ακριβείας. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά και 

σε κάθε περίπτωση ανάγκης επισκευής, που συχνά είναι εφικτή μόνο με 

την αντικατάσταση του εξαρτήματος. Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η 

πιθανότητα οι οπτικές ίνες να αποτελούν αδύναμα σημεία μέσα στο υλικό, 

κυρίως ως δυνητικά σημεία έναρξης εξάπλωσης ρωγμών ή αποκολλήσεων 

στρώσεων σύνθετου υλικού. Για να μην αποτελούν αδύναμο σημείο, η 

ποσόστωση των οπτικών ινών επί του συνόλου των ινών του υλικού 

πρέπει να είναι πολύ χαμηλή. Παρ όλα αυτά, οι οπτικές ίνες χαίρουν 

ευρείας αποδοχής ως τεχνική παρακολούθησης σε μεγάλες κατασκευές, 

καθώς μπορούν εύκολα να αλληλεπικαλυφθούν και να παρακολουθήσουν 

μεγάλες περιοχές.  

Η πιο γνωστή εφαρμογή με οπτικές ίνες είναι τα δικτυώματα ινών 

“Bragg” (Fibre Bragg Gratings), τα οποία είναι κατάλληλα για on-line 

χρήση τόσο σε μεταλλικές όσο και σε σύνθετες δομές και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό φορτίσεων, προσκρούσεων και 

αποκολλήσεων. 
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Υπέρηχοι 

 

Ο έλεγχος με υπέρηχους πραγματοποιείται μέσω της χρήσης 2 κεφαλών σε 

ζεύγος, που τοποθετούνται στις 2 όψεις μιας επιφάνειας και εκπέμπουν 

κύματα υπέρηχων προς καταγραφή από την άλλη κεφαλή (σχήμα 3.14). 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι σάρωσης σήματος, γνωστοί ως A,  

B, C και D-scan. Το A-scan αφορά σημειακή μέτρηση της πυκνότητας, το 

B-scan αφορά εναλλαγές κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής και το C-scan 

είναι ένα σύνολο από πεπλεγμένα B-scan που δημιουργούν μία 

δισδιάστατη εικόνα της επιφάνειας (σχέδιο 3.15). Το D-scan παράγει 

εικόνα της τομής του αντικειμένου, παράλληλη με τη διάταξη καταγραφής, 

δίνοντας έτσι το στοιχείο του βάθους (σχήμα 3.16). Το C-scan αποτελεί 

συνήθη πρακτική στην αεροπορική βιομηχανία, ιδίως μετά την εισαγωγή 

σύνθετων υλικών, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σάρωση μεγάλων 

επιφανειών σε σχετικά σύντομο χρόνο και τα αποτελέσματά είναι εύκολο 

να ερμηνευθούν. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι το μέγεθος και το κόστος 

του εξοπλισμού, όπως επίσης και η απαραίτητη πρόσβαση και στις δύο 

πλευρές κάθε επιφάνειας προς έλεγχο. 

 

 
Σχήμα 3.14: Αρχή λειτουργίας και εντοπισμού βλάβης από αισθητήρες υπέρηχων 
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Σχήμα 3.15: Εντοπισμός θέσης της βλάβης από το C-scan. 

 

 

 
Σχήμα 3.16: Εντοπισμός βάθους της βλάβης από το D-scan. 
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Δινορεύματα 

(Eddy Current) 

 

Η χρήση των δινορευμάτων είναι μια ακόμη αξιόλογη μέθοδος ελέγχου με 

βάση τις παραμορφώσεις. Οι τεχνικές που βασίζονται σε δινορεύματα, είναι 

οι πιο διαδεδομένες μετά τις τεχνικές υπερήχων. Λειτουργούν μέσω της 

ανίχνευσης αλλαγών στην ηλεκτρομαγνητική αντίσταση λόγω της 

παραμόρφωσης του υλικού. Τέτοιες τεχνικές είναι εφαρμόσιμες κυρίως σε 

μεταλλικές κατασκευές, λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν 

τα εποξικά σύνθετα υλικά. 

 

 
Σχήμα 3.17: Αρχή λειτουργίας Αισθητήρων Δινορευμάτων. 

(A),Τα Δινορεύματα παράγουν ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο 

(B) : Το μαγνητικό πεδίο παραμένει ομοιόμορφο κοντά σε αγώγιμα μεταλλικά υλικά.  

(C): Η παρουσία ατέλειας διακόπτει την αγωγιμότητα και τροποποιεί το πεδίο. 
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3.5.3 Παρακολούθηση με βάση τις ταλαντώσεις 

 

Δυναμική Ανάλυση (Modal Analysis) 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η δομή διεγείρεται από ενσωματωμένους ή  

εφαπτόμενους πομπούς ταλαντώσεων (actuators), με σκοπό την 

καταγραφή της δυναμικής απόκρισης.  Ενσωματωμένοι μετρητές τάσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της συχνότητας 

συντονισμού. Τυχόν αλλαγές στην αναμενόμενη απόκριση, μπορούν να 

συνδεθούν με απώλεια ακαμψίας στη δομή. Με τη βοήθεια αναλυτικών 

μοντέλων ή πινάκων του ιστορικού αποκρίσεων, μπορούμε να υποθέσουμε 

την αντίστοιχη θέση της βλάβης. Αυτή η τεχνική υλοποιείται εύκολα και με 

χαμηλό κόστος σε υπάρχουσες κατασκευές, όμως, η πληροφορία που μας 

προσφέρει είναι δύσκολο να ερμηνευθεί με ακρίβεια. Σαν μέθοδος, είναι 

αρκετά ευαίσθητη σε ρωγμές παράλληλες με τη διεύθυνση φόρτισης, 

καθώς και σε βλάβες μικρότερες του 10% της παρακολουθούμενης 

επιφάνειας από κάθε αισθητήρα. Πρέπει όμως να ληφθεί υπ όψιν ότι η 

παρακολούθηση μικρών βλαβών απαιτεί πυκνό δίκτυο αισθητήρων. Για 

παράδειγμα, για τον εντοπισμό  μιας εσωτερικής αποκόλλησης στρώσεων 

με διάμετρο 5mm, απαιτείται δίκτυο με αισθητήρες ανά περίπου κάθε 

50mm.  
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Ακουστικές εκπομπές 

 

Οι αλλαγές στις ιδιότητες των υλικών μπορούν να ανιχνευτούν με τη 

χρήση αισθητήρων για την καταγραφή της ενέργειας που απελευθερώνεται 

από τη δημιουργία ρωγμών στα μέταλλα ή το ράγισμα ινών στα σύνθετα 

υλικά. Τυπικά, γίνεται χρήση επιταχυνσιόμετρων, πιεζοηλεκτρικών 

αισθητήρων, αισθητήρων συντονισμού κύματος, ή και μικροφώνων. Αυτή 

η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

συστοιχίες πολλαπλών αισθητήρων για τον τριγωνισμό της ακριβούς θέσης 

της βλάβης, μέσω της χρονοκαθυστέρησης άφιξης του σήματος. Πρόσφατη 

εξέλιξη σε αυτό το πεδίο αποτελεί η ανάπτυξη των μικρο-

ηλεκτρομηχανικών συστημάτων  (MEMS – micro-electro-mechanical 

systems). Η τεχνολογία αυτή προσφέρει μικροσκοπικούς, οικονομικούς και 

ακριβείς αισθητήρες με δυνατότητα ενσωμάτωσης στο υλικό. Μειονέκτημα 

είναι κι εδώ η δυσκολία ερμηνείας των δεδομένων, η πιθανότητα 

εξωτερικού θορύβου και η δυσκολία εφαρμογής σε σύνθετα υλικά, καθώς 

ο υψηλός ρυθμός απόσβεσης των ταλαντώσεων σε αυτά επιβάλλει πυκνό 

δίκτυο αισθητήρων. 

 

Κύματα “Lamb” 

 

Παραλλαγές των τεχνικών με χρήση ταλαντώσεων, χρησιμοποιούν 

ενσωματωμένους ή επικολλημένους πομπούς ταλαντώσεων που διεγείρουν 

τη δομή με υπέρηχους. Παράγονται έτσι διάφοροι τύποι ελαστικών 

κυμάτων που διαδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις. Συμπληρωματικοί 

αισθητήρες ανιχνεύουν τα διαδιδόμενα και τα εκτρεπόμενα κύματα. Κύρια 

τέτοια τεχνική είναι τα κύματα “Lamb”. Τα κύματα “Lamb”, είναι ελαστικά 

κύματα που διαδίδονται σε πλάκες στερεών, με κίνηση σωματιδίων και 

ταλάντωση παράλληλη με την επιφάνεια της πλάκας. Η τεχνική αυτή είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανίχνευση της ύπαρξης και της θέσης 

βλάβης σε σύνθετα υλικά. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι 

κοινά με τις προαναφερθείσες τεχνικές με βάση τη δόνηση. Τα κύματα 
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Lamb έχουν τη δυνατότητα να μεταδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά 

πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή της γωνίας εκπομπής των κυμάτων στο 

υλικό, ειδικά σε περιπτώσεις που η δομή υπό παρακολούθηση έχει 

περίπλοκο γεωμετρικό σχήμα.  

 
Σχέδιο 3.18: Οι δύο χαρακτηριστικοί τύποι των κυμάτων Lamb (Kessler 2005) 

 

 
Σχήμα 3.19: Τρόπος διάδοσης των κυμάτων Lamb στην επιφάνεια της δομής. 
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3.5.4 Επεξεργασία του σήματος των αισθητήρων 

 

Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί το σήμα ενός αισθητήρα, είναι το 

μέγεθος μέτρησης συναρτήσει του χρόνου. Το μέγεθος μέτρησης μπορεί 

να είναι οποιαδήποτε φυσική παράμετρος όπως μήκος κύματος, 

θερμοκρασία, τάση, κλπ. Η πληροφορία που παρέχεται, μπορεί είναι 

χαρακτηριστική για μια δεδομένη κατάσταση της δομής.  Με την αλλαγή 

της κατάστασης της δομής, αυτές, οι παράμετροι πιθανότατα επίσης θα 

αλλάξουν. Ο μεγάλος αριθμός αισθητήρων που χρησιμοποιείται σε ένα 

σύστημα παρακολούθησης, απαιτεί ένα ισχυρό εργαλείο για χειρισμό και 

επεξεργασία των δεδομένων. Τα νευρωνικά δίκτυα δείχνουν να είναι μια 

πολλά υποσχόμενη λύση. Το δίκτυο πρέπει να εκπαιδευθεί στην 

αναγνώριση της κατάστασης χωρίς βλάβη πριν χρησιμοποιηθεί για την 

αναγνώριση βλάβης.  

Ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την επεξεργασία του σήματος, είναι και 

ο εντοπισμός της θέσης της βλάβης, που μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

τριγωνισμό. Θεωρητικά, απαιτούνται τα δεδομένα από τρείς ανεξάρτητους 

αισθητήρες, σχετικά με τη χρονοκαθυστέρηση άφιξης της αρχικής 

εκπομπής στον κάθε αισθητήρα. Φυσικά, είναι επιθυμητή η συλλογή 

δεδομένων από περισσότερους αισθητήρες, ή από καλύτερους 

συνδυασμούς πομπού-δέκτη. 
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3.6 Μεθοδολογία επιλογής κατάλληλης τεχνολογίας 

για συστήματα αισθητήρων ενσωματωμένα στη δομή 

του αεροσκάφους. 
 

Η παρακολούθηση της βλάβης θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης 

αισθητήρων επί ή εντός της δομής, έτσι ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της. Αυτό έχει καταστεί εφικτό καθώς οι διάφοροι τύποι των 

αισθητήριων οργάνων έχουν βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, όσον 

αφορά την ευαισθησία, το μέγεθος, την αξιοπιστία και το κόστος. 

Επιπλέον, οι εξελίξεις στην ταχύτητα και στους αλγόριθμους επεξεργασίας 

δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας του σήματος των 

αισθητήρων σε λογικούς χρόνους.  

Πριν την ενσωμάτωση αισθητήρων σε μία δομή, πρέπει να απαντηθούν οι 

εξής  ερωτήσεις: 

1. Τι τύπος υλικού θα παρακολουθηθεί; 

2. Ποια είναι η αναμενόμενη βλάβη στη συγκεκριμένη δομή; 

3. Ποια είναι η καταλληλότερη παράμετρος που θα περιγράψει τη 

βλάβη; 

4. Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να παρακολουθηθεί αυτή η 

παράμετρος; 

5. Πως θα εντοπισθεί το σημείο της βλάβης; 

6. Ποιο είναι το κέρδος και ποιο το κόστος της συγκεκριμένης 

παρακολούθησης; 

 

Ένας οδηγός για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών, όσον αφορά 

μεταλλικές δομές, δίνεται στον πίνακα 3.2:  
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Σχήμα 3.20: Πίνακας επιλογής τεχνολογίας Παρακολούθησης (Boller  2000) 

 

Πριν την τελική επιλογή μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας 

παρακολούθησης, πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις:  

1. Ποια είναι η απαιτούμενη πυκνότητα αισθητήρων για να εντοπίζεται 

η βλάβη με αξιοπιστία; 

2. Ποιος είναι ο απαιτούμενος όγκος εργασίας για την προμήθεια ή την 

παραγωγή των αισθητήρων καθώς και για την ενσωμάτωσή τους στη 

δομή;  

3. Τι είδους σήμα παράγουν οι αισθητήρες; 

4. Τι είδους ενέργειες απαιτούνται για την επεξεργασία αυτού του 

σήματος; 

5. Πόσο αξιόπιστη είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία και πόση 

συντήρηση χρειάζεται; 

6. Ποιο είναι το κόστος απόκτησης, υλοποίησης και λειτουργίας του 

συστήματος που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία; 
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Στον παρακάτω πίνακα (σχήμα 3.21), καθώς και στα σχήματα 3.22 και 

3.23, επιχειρείται σύγκριση των μεθόδων παρακολούθησης που 

προαναφέρθηκαν, ως προς τα πλεονεκτήματα,  τους περιορισμούς και τις 

περιπτώσεις σκοπιμότητας εφαρμογής σε ένα σύστημα SHM αεροσκαφών. 

Μέθοδος Πλεονεκτήματα Περιορισμοί Σκοπιμότητα εφαρμογής 

 

 

 

Οπτικός έλεγχος 

Οικονομικός εξοπλισμός 

Οικονομική εφαρμογή 

Χωρίς ανάλυση δεδομένων 

Φορητότητα 

Απλή διαδικασία 

Μόνο για επιφανειακές 

βλάβες 

Μόνο για μεγάλες 

βλάβες 

Υποκειμενικότητα 

χρήστη 

Χρονοβόρα διαδικασία 

 

 

Offline, 

Manual 

 

 

 

 

Ακτίνες Χ 

Διαπερνά την επιφάνεια 

Εντοπίζει μικρά 

ελαττώματα 

Χωρίς ανάλυση δεδομένων 

Απλή διαδικασία 

 

Ακριβός εξοπλισμός 

Ακριβή υλοποίηση 

Υποκειμενικότητα 

χρήστη 

Χρονοβόρα διαδικασία 

Απαραίτητη η 

πρόσβαση και στις δύο 

πλευρές 

Επικινδυνότητα 

 

 

 

 

 

Offline, 

Manual 

 

 

 

Ηλεκτρο-

μηκυνσιόμετρα 

Online 

Real-time 

Φορητότητα 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

Απλή διαδικασία 

Μικρή ποσότητα 

δεδομένων 

Ακριβός εξοπλισμός 

Ακριβή υλοποίηση 

Απαραίτητη η ανάλυση 

δεδομένων 

Τοπικά εντοπισμένα 

αποτελέσματα 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Ελάχιστη κατανάλωσή 

ενέργειας 

Αποτελέσματα για μικρές 

περιοχές 

 

 

 

Οπτικές ίνες 

Online 

Real-time 

Οικονομικός εξοπλισμός 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης 

Γρήγορη σάρωση μεγάλων 

περιοχών 

 

Ακριβή υλοποίηση 

Απαραίτητη η ανάλυση 

δεδομένων 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Ακρίβεια υπό 

συζήτηση 

Μικρό βάρος 

Κάλυψη μεγάλων περιοχών 

Πρέπει να ενσωματωθεί 

Απαιτείται laser 
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Μέθοδος Πλεονεκτήματα Περιορισμοί Σκοπιμότητα εφαρμογής 

 

 

 

 

Υπέρηχοι 

Οικονομική υλοποίηση 

Φορητότητα 

Ευαισθησία σε μικρές 

βλάβες 

Γρήγορη σάρωση 

μεγάλων περιοχών 

 

 

Ακριβός εξοπλισμός 

Περίπλοκο σύστημα 

Περίπλοκα αποτελέσματα 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Απαραίτητα ζεύγος 

συστημάτων, πρόσβαση 

και στις δύο πλευρές 

 

 

 

Offline, 

Manual 

 

 

 

Δινορεύματα 

(Eddy Current) 

Online 

Real-time 

Οικονομική υλοποίηση 

Φορητότητα 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

Ευαισθησία σε μικρές 

βλάβες 

Ακριβός εξοπλισμός 

Περίπλοκα αποτελέσματα 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

Επικινδυνότητα 

Μόνο για αγώγιμα υλικά 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας 

Αποτελέσματα για μικρές 

περιοχές 

 

 

 

 

Ηχητικές εκπομπές 

Οικονομικός εξοπλισμός 

Οικονομική υλοποίηση 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

Φορητότητα 

Γρήγορη σάρωση 

μεγάλων περιοχών 

Ευαισθησία σε μικρές 

βλάβες 

Περίπλοκα αποτελέσματα 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας 

Αποτελέσματα για 

μεγάλες περιοχές 

Δυνατότητα τριγωνισμού 

 

 

 

 

Δυναμική Ανάλυση 

(Modal Analysis) 

Οικονομικός εξοπλισμός 

Οικονομική υλοποίηση 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

Φορητότητα 

Απλή διαδικασία 

Γρήγορη σάρωση 

μεγάλων περιοχών 

Περίπλοκα αποτελέσματα 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

Ολιστικά συμπεράσματα 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Αισθητήρες πολλαπλών 

χρήσεων 

Χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας 

Αποτελέσματα για μικρές 

περιοχές 
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Μέθοδος Πλεονεκτήματα Περιορισμοί Σκοπιμότητα εφαρμογής 

 

 

 

 

Κύματα “Lamb” 

Οικονομικός εξοπλισμός 

Οικονομική υλοποίηση 

Δυνατότητα επικόλλησης 

Φορητότητα 

Ευαισθησία σε μικρές 

βλάβες 

Γρήγορη σάρωση 

ευθύγραμμων επιφανειών  

Απαραίτητη η ανάλυση 

δεδομένων 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Μεσαία  κατανάλωση 

ενέργειας 

Κατάλληλο για 

ευθύγραμμη σάρωση 

Δυνατότητα τριγωνισμού 

Αισθητήρες 

Μέτρησης 

Περιβαλλοντικού 

Εκφυλισμού  

EDMS 

Online 

Real-time 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

 

Αισθητήρες πολλαπλών 

χρήσεων 

Αποτελέσματα για 

μεγάλες περιοχές 

 

Έξυπνα Υλικά 

Επικάλυψης (Smart 

Coatings / Layers) 

Online 

Real-time 

Δυνατότητα επιφανειακής 

επικόλλησης 

 

Μεγάλη ποσότητα 

δεδομένων 

Εξειδικευμένο λογισμικό 

 
 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

Αποτελέσματα για 

μεγάλες περιοχές 

 
 

Συγκριτική Μέτρηση 

Κενού (Comparative 

Vacuum Monitoring - 

CVM) 

Online 

Real-time 

Δυνατότητα 

ενσωμάτωσης 

Δυνατότητα επικόλλησης 

Απλή διαδικασία 

Μικρή ποσότητα 

δεδομένων 

Φορητότητα 

Τοπικά εντοπισμένα 

αποτελέσματα 

Περίπλοκο σύστημα 
 

Μικρό βάρος 

Διαμόρφωση κατά 

περίπτωση 

 
 

 
Σχήμα 3.21: Σύγκριση των μεθόδων παρακολούθησης 
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Σχήμα 3.22: Ευαισθησία αισθητήρων συναρτήσει του μεγέθους τους (Kessler 2007) 

 

 
 

Σχήμα 3.23: Ευαισθησία αισθητήρων συναρτήσει της απαιτούμενης ισχύος (Kessler 2007) 
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3.7 Στρατηγικές βελτιστοποίησης της 

παρακολούθησης 
 

Η δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρων σε τυχαία σημεία, μπορεί εύκολα 

να οδηγήσει στην κάλυψη του συνόλου του αεροσκάφους με ένα πυκνό 

δίκτυο αισθητήρων, παρόμοιο με το νευρικό δίκτυο του ανθρώπινου 

σώματος. Αυτό θεωρητικά προσφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης 

οποιασδήποτε βλάβης, οποιουδήποτε μεγέθους, σε οποιοδήποτε σημείο του 

αεροσκάφους. Στην πράξη όμως, αυτό δεν αποτελεί χρήσιμη και βιώσιμη 

λύση για ποικίλους λόγους: 

• Οι τεχνικές επεξεργασίας σήματος από τους αισθητήρες είναι ακόμη 

πολύ λιγότερο εξελιγμένες από αυτές που διαθέτει το ανθρώπινο 

νευρικό σύστημα. 

• Το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου σήματος θα είναι άχρηστο. 

• Το κόστος του απαιτούμενου συστήματος επεξεργασίας τέτοιου 

όγκου δεδομένων, πιθανότατα θα ξεπερνάει τα οικονομικά οφέλη 

από την εφαρμογή του SHM.  

• Η αξιοπιστία του συστήματος θα είναι πολύ χαμηλή, εξ αιτίας του 

αυξημένου αριθμού λανθασμένων θετικών ενδείξεων βλάβης. 

Μία βελτιστοποιημένη σχεδιαστική λύση, πρέπει λοιπόν να λάβει υπ όψιν 

της τα παρακάτω ζητήματα: 

• Ιεράρχηση της κρισιμότητας των δομικών μερών με 

πιθανότητα βλάβης:  

Είναι χρήσιμο να αναλυθούν τα διαφορετικά δομικά μέρη του 

αεροσκάφους, όσον αφορά την ευαισθησία τους σε βλάβες, το 

συσχετιζόμενο κόστος συμβατικού ελέγχου και το αναμενόμενο 

όφελος από την εφαρμογή SHM στο κάθε δομικό μέρος. Μία 

ιεραρχική λίστα με βάση τα παραπάνω, θα καθοδηγήσει την 

απόφαση του ποια δομικά μέρη πρόκειται να παρακολουθηθούν από 

το σύστημα. 
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• Παρακολούθηση φ

Η παρακολούθηση της

ορτίσεων ως εναλλακτική λύση:  

 δομικής ακεραιότητας δεν είναι απαραίτητη σε 

όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η 

 

η του κυβερνήτη, ο οποίος δεν είναι σε θέση 

παρακολούθηση των φορτίσεων με τη χρήση απλών 

πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων, μπορεί να προσφέρει αρκετά καλή 

εκτίμηση της βλάβης. Ένα παράδειγμα, είναι τα φορτία πρόσκρουσης 

κατά τη διάρκεια της πτήσης όπως προσκρούσεις με πουλιά, χαλάζι, 

tail-strike κλπ.(σχήμα 3.24). Σε αυτή την περίπτωση, μέχρι και 

σήμερα η εκτίμηση της πιθανής βλάβης εναπόκειται αποκλειστικά 

στην υποκειμενική κρίσ

να γνωρίζει ούτε την έκταση, ούτε το μέγεθος της βλάβης.  

 

 
3.24: Προ-SHM ποχή : Συμβάντα που σήμερα τυπικά οδηγούν τον κυβερνήτη σε 

μένη προσγείωση. Αριστερά: Εκτεταμένες ζημιές στον ριναίο κώνο και στο χείλος 

λής της πτέρυγας, από χαλαζόπτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Δεξιά: Φθορά 

τρακτο από επαφ

Σχήμα ε

εσπευσ

προσβο

στην ά ή της με τον διάδρομο κατά την απογείωση (tail-strike).  
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Έτσ  εκτεθεί 

σε με

σήμερ κ ιθ

μεγάλ σχ  π ού

φορτί

συσχέ

πιθαν

ι, κάθε φορά που ο κυβερνήτης θεωρεί ότι το αεροσκάφος έχει

ίζον ή επικίνδυνο περιστατικό πρόσκρουσης, η συνήθης διαδικασία 

α είναι η εσπευσμένη προσγείωση αι η εξονυχιστική επ εώρηση 

ων περιοχών ( ήμα 3.25). Ένα σύστημα αρακολ θησης 

σεων θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το φόρτο εργασίας, μέσω της 

τισης του μεγέθους της φόρτισης με το μέγεθος της επακόλουθης 

ής βλάβης. 

 
Σχήμα 3.25: Προ-SHM εποχή : Πρωτότυπη μέθοδος επιθεώρησης βλάβης από Bird Strike 

(©Michal Podgorski) 
 

Μια μέθοδος παρακολούθησης φορτίσεων, χωρίς την ανάγκη

ενσωμάτωσης νέων αισθητήρων, είναι οι πληροφορίες που μπορούν να 

 τα 

ισθητήρια όργανα έχουν αποδεδειγμένη πτητική ικανότητα 

 

ληφθούν από τα ήδη διαθέσιμα όργανα καταγραφής παραμέτρων στο 

αεροσκάφος, όπως η ταχύτητα, το υψόμετρο, οι επιταχύνσεις, κ.α. Αυτά

α
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(airworthiness) και έτσι είναι ευρέως τά. Βέβαια, σε αυτή την 

ν

απαραίτητος ο εντοπισμός της θέσης της βλάβης σε 

πραγματικό χρόνο με την ακρίβεια των συμβατικών προδιαγραφών. 

Το κόστος αυξάνεται μη γραμμικά όσο αυξάνεται η ακρίβεια. Ο 

εντοπισμός της θέσης της βλάβης σε μεγάλες επιφάνειες, με 

προσέγγιση ~1m είναι απολύτως ικανοποιητικός. Ο ακριβής 

εντοπισμός της θέσης και έκτασης της βλάβης, εφόσον παρουσιαστεί, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προσγείωση, με συμβατικές 

μεθόδους μη καταστροφικής παρακολούθησης. 

 

• Στιβαρότητα του αισθητήριου συστήματος: 

Οι υποψήφιοι αισθητήρες πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο την 

εύκολη προσαρμογή τους στο αεροσκάφος από το προσωπικό 

συντήρησης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες ικανότητες. Επίσης 

πρέπει να είναι απλή η αντικατάστασή τους καθώς και να μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις δριμύτατες και μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε μικρή μετατόπιση των 

αισθητήρα θα πρέπει να μπορεί να αντισταθμιστεί με κατάλληλη

συγκεκριμένο αισθητήρ

αποδεκ

περίπτωση, θα πρέπει να υπολογιστούν λεπτομερώς τα σχετικά 

παραγόμενα φορτία από κάθε πτητική κατάσταση του αεροσκάφους, τόσο 

εντός όσο και εκτός φακέλου πτήσης, σε κάθε δομικό στοιχείο που 

πρόκειται α παρακολουθηθεί.   

 

• Ακρίβεια του εντοπισμού θέσης της βλάβης: 

Δεν είναι 

 

τροποποίηση του αλγορίθμου επεξεργασίας σήματος από τον 

α. 
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• Βελτιστοποίηση τη  θέσης των αισθητήρων 

Όσο λιγότεροι είναι οι αναγκαίοι αισθητήρες για την κάλυψη των 

απαιτήσεων του συστήματος, τόσο καλύτερη είναι η συνολική 

αξιοπιστία και τόσο μικρότ

ς

ερος είναι ο όγκος των δεδομένων προς 

πεξεργασία, επομένως, τόσο μικρότερο και το τελικό κόστος του 

• 

 ν τ

 

 

ε

συστήματος. 

 

Βελτιστοποίηση του σήματος των πομπών 

Πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του βέλτιστου 

σήματος των πομπών προς τους αισθητήρες-δέκτες. Το μοτίβο και η 

συχνότητα του βέλτιστου εκπεμπόμε ου σήματος εξαρτά αι κατά 

πολύ από τα διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά του κάθε δομικού 

μέρους και συνήθως καθορίζεται καλύτερα με πειραματικό έλεγχο. 
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3.8 λοποίηση 

 

3.8.1

Από 

εγκατ

τροπο ικασία παραγωγής. Όμως η εγκατάστασή τους απαιτεί 

έμπειρο και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με επιπλέον κόστος, καθώς 

και κών και τοποθέτηση 

επιπλέ

εξαρτ

καθώς

υλικώ

υλικό. α, 

φού ο αισθητήρας προστατεύεται από το ίδιο το υλικό. Η ενσωμάτωση 

ροσφέρει ακόμη τη δυνατότητα επιλογής αποδοτικότερων διαδρομών για 

τις καλωδιώσεις, σε περίπλοκες δομές.  

 

3.8.2 Συντήρηση  

Το σύστημα SHM πρέπει να έχει την δυνατότητα να αντικαθιστώνται 

εξαρτήματά του σε τακτικές συντηρήσεις ή σε περίπτωση αστοχίας τους. 

Κάτι τέτοιο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για ενσωματωμένους αισθητήρες. 

Πρέπει ακόμη να υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης του συστήματος σε 

περίπτωση που δομικές επισκευές επηρεάσουν κάποια από τα στοιχεία του.  

Μία λύση είναι να σχεδιαστεί και να εγκατασταθεί το σύστημα με πολλαπλά 

πλεονάσματα, αν και αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος του 

συστήματος αρκετά.  Μία πιθανώς καλύτερη λύση θα ήταν ο σχεδιασμός 

του συστήματος να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αφαίρεση 

οποιουδήποτε από τους αισθητήρες να μην επηρεάζει την απόδοση των 

υπολοίπων. 

Υ

 Εγκατάσταση 

κατασκευαστικής άποψης, οι αισθητήρες θα μπορούσαν να 

ασταθούν μετά την παραγωγή του αεροσκάφους, ώστε να μην 

ποιηθεί η διαδ

 χρήση συγκολλητικών και προστατευτικών υλι

ον καλωδιώσεων. Αυτά αυξάνουν το κόστος και το βάρος κάθε 

ήματος και δημιουργούν το πρόβλημα της αντοχής των αισθητήρων, 

 είναι εκτεθειμένοι στη φθορά. Οι διαδικασίες παραγωγής σύνθετων 

ν προσφέρουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των αισθητήρων στο 

 Κάτι τέτοιο απαλείφει την ανάγκη για συγκόλληση και προστασί

α

π
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3.9 Πιστοποίηση  

 μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά με την Παρακολούθηση Δομικής 

φη, έχει επικεντρωθεί κυρίως στις μεθοδολογίες, 

β ν  τ

ομαγνητικές παρεμβολές (electro-

agnetic interference, EMI), καθώς και στην συμπεριφορά σε διάφορες 

τα αεροσκάφη (βίαια τραντάγματα, ταλαντώσεις, 

ι

λήρως λειτουργικός. Για την υλοποίηση εμπορικά βιώσιμών 

συστημάτων SHM, είναι απαραίτητο οι αισθητήρες τους να είναι ικανοί να 

ανταπεξέλθουν στις επιχειρησιακές συνθήκες. 

 

Η

Ακεραιότητας για αεροσκά

στην ελτιστοποίηση τω  αισθητήρων και στην ανάπτυξη ων αλγορίθμων 

εντοπισμού βλάβης. Όμως, πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί στην πρακτική 

υλοποίηση αυτών των συστημάτων στις πολύπλοκες αεροπορικές δομές, 

που λειτουργούν σε αφιλόξενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, τα ζητήματα της αντοχής, της αξιοπιστίας, της διάρκειας 

ζωής, του μηχανικού σχεδιασμού αυτών των συστημάτων, δεν έχουν 

μελετηθεί εκτενώς.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση των συστημάτων SHM 

για αεροσκάφη και την ανανέωση της πλοϊμότητας αεροσκαφών μετά την 

ενσωμάτωση του SHM, θα βασίζονται στα μέχρι σήμερα εφαρμόσιμα 

κριτήρια για παρελκόμενα συστήματα αεροσκαφών. Αυτά περιλαμβάνουν 

το βαθμό επιδεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δοκιμές, την μηχανική 

αντοχή, το βαθμό ευαισθησίας σε ηλεκτρ

m

ακραίες συνθήκες για 

παρουσία υγρών κ.α.) (Herszberg et al. 2007) 
  

3.9.1 Αντοχή  

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη εύρωστων συστημάτων SHM 

είναι η αντοχή των αισθητήρων στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση ενσωμάτωσης αισθητήρων σε σύνθετα υλικά. Οι 

υποψήφιοι τύποι αισθητήρων για ενσωμάτωση, πρέπε  να διαθέτουν 

γερούς δεσμούς με το υλικό, για τη μεταφορά των τάσεων. Αν αυτοί οι 

δεσμοί εκφυλιστούν, θα επηρεαστεί επίσης και η καταγραφή της 

πληροφορίας, μειώνοντας έτσι την ικανότητα ενός αισθητήρα που κατά τα 

άλλα είναι π
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Σύμφωνα με την FAA, τα συστήματα SHM, ως συστήματα που 

εριλαμβάνονται σε πολιτικά αεροσκάφη θα πρέπει να καλύπτουν 

ή

οο ετ  

υποποίησης (ISO), ως το de facto διεθνές πρότυπο 

ISO-7

 

η αντοχής σε θερμικό σοκ 

οσομοιώνει την απογείωση από θερμά κλίματα και την άνοδο σε ύψος 

οφα. Το τεστ ξεκινά με τον αισθητήρα στην ελάχιστη 

ς α

λ

 πίεσης που αντιστοιχούν σε 

π

τουλάχιστον τις απαιτ σεις του προτύπου RCTA/DO-160E, 

“Περιβαλλοντικές Συνθήκες και Διαδικασίες Ελέγχου για αεροναυτικό 

εξοπλισμό”, όπως συνοψίζεται στο σχήμα 3.26. Το πρότυπο αυτό θεωρείται 

γενικά αποδεκτό μέσο για κάθε πιστοποίηση αντοχής στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. Ορίζει διαδικασίες και κριτήρια ελέγχου αεροναυτικού 

εξοπλισμού που πρ ρίζ αι για κάθε τύπο πολιτικού αεροσκάφους, από 

ελαφρά ελικοφόρα μέχρι μεγάλα jet και υπερηχητικά αεροσκάφη και 

χρησιμοποιείται ως πρότυπο από το 1958 και είναι αναγνωρισμένο από τον 

Διεθνή Οργανισμό Τ

137 : 1995 (Kessler 2005).  

 

Θερμοκρασία 

 

Καθορίζονται δύο προαπαιτήσεις αντοχής στη θερμοκρασία: Επιχειρησιακή 

και Θερμικού Σοκ. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι αισθητήρες πρέπει να 

υποβληθούν σε ακραίες θερμοκρασίες για 3 ώρες, με ακόλουθες 2 ώρες 

κανονικής λειτουργίας σε αυτές τις συνθήκες, με μέγιστη θερμοκρασία 

τους 85oC και ελάχιστη -55οC. Η προαπαίτησ

πρ

πτήσης και αντίστρ

θερμοκρασία, με ακόλουθη αύξηση 10οC το λεπτό μέχρι να επιτευχθεί η 

μέγιστη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία επανέρχεται στο 

ελάχιστο, όπου και ο αισθητήρα  ελέγχεται επί μία ώρα γι  κανονική 

λειτουργία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή 30 επτών.  

 

Πίεση 

 

Καθορίζονται τρείς προαπαιτήσεις αντοχής στην πίεση: Υψομέτρου, 

Αποσυμπίεσης και Υπερπίεσης. Για την προαπαίτηση υψομέτρου, ο 

αισθητήρας ελέγχεται για 2 ώρες σε συνθήκες
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μέγιστο ύψος τήσης 30.000μ (1.10kPa). Για τον έλεγχο αντοχή  σε 

απότομη αποσυμπίεση, η πίεση μειώνεται σε 15s c από σε 2.400μ 

(75.36kPa), σε αυτή ου μέγιστου ψους ήσης, όπου και ο αισθητήρας 

ελέγχεται επί 10 λεπτά για καλή λειτουργία. Τέλος, για ην προσομοίωση 

ελέγχων ρουτίνας στη συμπίεση της καμπίνας, το δείγμα υποβάλλεται σε 

πίεση -4.600μ (169.73kPa) όπου και ελέγχεται επί 10 λεπτά, 

ακολουθούμενο από έλεγχο σε πίεση περιβάλλοντος. 

 

Υγρασία 

 

Καθορίζονται δύο προαπαιτήσεις αντοχής στην υγρασία: Υψηλή Σχετική 

Υγρασία και Συμπύκνωση. Για τον έ

π  ς

 e αυτή 

  τ  ύ  πτ

τ

λεγχο αντοχής σε σχετική υγρασία, το 

είγμα υποβάλλεται σε αρχικές συνθήκες 85% υγρασίας και 30οC. Κατά τη 

ών οι συνθήκες μεταβάλλονται σε 95% υγρασία και 60οC 

αι παραμένουν εκεί για 6 ώρες. Έπειτα, οι συνθήκες επανέρχονται στο 

 

ατηγοριοποιηθούν με κριτήριο τη βάση σε νερό ή λάδι. Οι αισθητήρες θα 

να ψεκάζονται τουλάχιστο ανά 4 ώρες για να παραμείνουν υγροί 

ια 24 ώρες, για κάθε κατηγορία υγρού.  Στη συνέχεια ο αισθητήρας αφού 

δ

διάρκεια δύο ωρ

κ

αρχικό, κατά τη διάρκεια 16 ωρών. Η απόδοση του αισθητήρα ελέγχεται 

καθ όλη την διάρκεια 2 επαναλήψεων. Για τον έλεγχο αντοχής σε 

συμπύκνωση, το δείγμα υποβάλλεται επί 3 ώρες σε θερμοκρασία -10οC. 

Στη συνέχεια μεταφέρεται μέσα σε 5 λεπτά σε συνθήκες 40οC και 85% 

υγρασία, όπου και ελέγχεται για 10 λεπτά. 

 

Αντοχή σε υγρά 

 

Οι αισθητήρες θα πρέπει να πιστοποιηθούν για αντοχή σε καύσιμα, 

υδραυλικά υγρά, λιπαντικά έλαια, καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά, 

ψυκτικά διηλεκτρικά υγρά και ουσίες πυρόσβεσης. Τα υγρά μπορούν να

κ

πρέπει 

γ

ελεγχθεί για 10 λεπτά, τοποθετείται σε συνθήκες 65οC για 160 ώρες. 

Τέλος, επανέρχεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ελέγχεται για 2 

ώρες. 
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Ταλαντώσεις 

 

Καθορίζονται δύο προαπαιτήσεις: Ταλαντώσεις υπό τάση και ηχητικές 

δονήσεις. Για τις κοινές ταλαντώσεις, εφαρμόζεται ημιτονοειδής εκπομπή 

στο δείγμα επί μία ώρα ανά άξονα με ταυτόχρονο έλεγχο απόδοσης. Η 

εκπομπή θα πρέπει να κυμαίνεται από 5Hz σε 2000H

 

z, με μήκος κύματος 

.5mm. Για την αντοχή σε ηχητικό θόρυβο, πραγματοποιείται έλεγχος σε 

τήχησης, με ολική ένταση 160dB και τυχαίες συχνότητες μέχρι 

αι 10000Hz, για χρονικό διάστημα 30 λεπτών.  

ις, εφαρμόζεται μια στιγμιαία 

πιτάχυνση 20g για κάθε άξονα και ελέγχεται τόσο η καλή λειτουργία όσο 

ση του αισθητήρα. 

2

θάλαμο αν

κ

 

Επιταχύνσεις 

 

Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση για τρείς περιπτώσεις: Φορτία ελιγμών, 

στιγμιαία ακραία φορτία και φορτία πρόσκρουσης. Οι ελιγμοί εντός 

φακέλου πτήσης προσομοιώνονται με τη χρήση φυγοκέντρισης, με έλεγχο 

επί 1 λεπτό  ανά άξονα, σε φορτία 2.7g.  Για την προσομοίωση στιγμιαίων 

ακραίων φορτίων όπως βαριές προσγειώσεις ή wind shear, το δείγμα 

υποβάλλεται σε επιτάχυνση 6g για 11ms, τρείς φορές ανά άξονα. Τέλος, 

για τον έλεγχο αντοχής σε προσκρούσε

ε

και η μη αποκόλλη

 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

 

Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση για τέσσερις περιπτώσεις: Μέτρηση 

ευαισθησίας σε εκπομπές που πραγματοποιούνται μέσω καλωδίων, 

μέτρηση ευαισθησίας ασύρματων συστημάτων, μέτρηση ευαισθησίας σε 

διακυμάνσεις τάσης και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις και μέτρηση αντοχής 

σε ακραίες μεταβολές τάσεις όπως χτύπημα εν πτήσει από κεραυνό, και 

στα άμεσα αποτελέσματά τους (θερμικό και ωστικό κύμα). 
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Συνδυασμένες καταπονήσεις 

εν καθορίζονται συγκεκριμένοι συνδυασμοί καταπονήσεων, αλλά υπάρχει 

 

Δ

ανάγκη για εξειδικευμένους ελέγχους ανά εφαρμογή. To SHM, χρειάζεται 

συνδυασμένους ελέγχους θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας και 

ταλαντώσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να 

προσομοιώνουν πραγματικές πιθανές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως 

υψηλή θερμοκρασία και υγρασία παράλληλα με υψηλό θόρυβο (κατά την 

απογείωση), ή χαμηλή θερμοκρασία και πίεση, παράλληλα με ταλαντώσεις 

(κατά την πλεύση σε μέγιστο ύψος πτήσης).  

 

 
Σχήμα 3.26: Απαιτήσεις του προτύπου RCTA/DO-160E, (Kessler 2005) 
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3.9.2 Αξιοπιστία 

 

Απαιτήσεις εντοπισμού βλάβης σε πολιτικά αεροσκάφη: 

(Huang 2007) 

 

Ευαισθησία 

• Ρωγμές μεγέθους 1-2mm σε φύλλα αλουμινίου 

• Ρωγμές μεγέθους 5mm σε μεταλλικά πλαίσια 

• Ρωγμές μεγέθους 100mm σε μεγάλες επιφάνειες 

• Διάβρωση του 10% του πάχους φύλλων μετάλλου 

• Εσωτερικές αποκολλήσεις στρώσεων, επιφάνειας 15χ15mm 

 

Αξιοπιστία: 90% αξιοπιστία, με 95% βαθμό εμπιστοσύνης 
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3.10 Επίδραση της ενσωμάτωσης του SHM στη 

ιαδικασία σχεδιασμού μελλοντικών αεροσκαφών 

 κύριος στόχος των σχεδιαστών αεροσκαφών είναι να ορίσουν μια νέα 

ης των δομικών μερών με τρόπο ώστε να 

προκύ άφος συνολικά. Μια 

φιλ  συστήματος SHM, θα 

έχε ομικά μέρη και την 

ανοχή ελτιστοποιηθεί με 

μεί ές, ενώ 

παράλληλα θα διατηρεί τα κριτήρια πλοϊμότητας και θα καλύπτει τις 

ν περίπτωση, το 

ύστημα SHM θα αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο μέρος του 

.  

 

 

3.10.1 Μείωση βάρους σε μεταλλικές δομές 

 

Η εφαρμογή του SHM για μείωση βάρους σε μεταλλικές δομές, είναι εφικτή 

για δομές που σχεδιάζονται με βάση τα κριτήρια ανοχής στη βλάβη, με 

γνώμονα κυρίως την απομένουσα αντοχή μετά από βλάβη, τον ρυθμό 

ανάπτυξης των ρωγμών και την ικανότητα να ανταπεξέρχονται σε δομικές 

αστοχίες. Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής SHM 

σε ένα τμήμα της ατράκτου. Θεωρούμε ότι οι νευρώσεις 

παρακολουθούνται μόνιμα μέσω του SHM,  ενώ το κέλυφος επιθεωρείται 

οπτικά. Το πλεονέκτημα που μας προσφέρει μία τέτοια μετατροπή 

προέρχεται από το γεγονός κατά τις συνήθεις φιλοσοφίες, η νεύρωση πίσω 

από κάποια ρωγμή στο κέλυφος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει αστοχήσει, 

καθώς δεν υπάρχει επαρκής γνώση για την κατάστασή της. Με την 

σχεδιαστική φιλοσοφία που βασίζεται στο SHM, η νεύρωση θα ελέγχεται 

και έτσι μπορεί να θεωρηθεί άθικτη στους υπολογισμούς, που με τη σειρά 

δ

  

Ο

φιλοσοφία διαστασιολόγησ

ψει σημαντική οικονομία βάρους για το αεροσκ

οσοφία σχεδιασμού βασισμένη στην ύπαρξη του

ι αρκετά ελαστικότερα σχεδιαστικά κριτήρια για τα δ

 τους στη βλάβη.  Έτσι, το σχέδιο μπορεί να β

ωση βάρους τόσο σε μεταλλικές όσο και σε σύνθετες δομ

τρέχουσες και τις μελλοντικές προδιαγραφές. Σε αυτή τη

σ

αεροσκάφους
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του επιτρέπει να θεωρήσουμε πολύ μικρότερη επέκταση της ρωγμής. Αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθούν τα επιτρεπόμενα επίπεδα

τάσεων κατά τουλάχιστον 15%, όσο διατηρούμε σταθερή τη συχνότητα

 

 

των επιθεωρήσεων.  Έτσι, το πάχος του κελύφους μπορεί να μειωθεί όσο 

του επιτρέπουν τα υπόλοιπα κριτήρια διαστασιολόγησης. Βέβαια, αυτή η 

σημαντική βελτίωση δεν είναι διαθέσιμη σε περιοχές που 

διαστασιολογούνται από άλλα σχεδιαστικά κριτήρια, όπως η στατική 

αντοχή. 

 

 
 

Σχήμα 3.27: Θεωρούμενη πιθανή διάδοση ρωγμής στην άτρακτο, σύμφωνα με συμβατικά 

κριτήρια, και με παρακολούθηση SHM (Speckmann & Roesner 2006). 
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3.10.2 Μείωση βάρους σε σύνθετες δομές 

 

Οι τεχνικές σχεδίασης και οι απαιτήσεις για μεταλλικές αεροναυτικές 

κατασκευές, βασισμένες σε πολλά χρόνια ανάπτυξης και υπηρεσιακής 

εμπειρίας, είναι πολύ ανεπτυγμένες και ευρέως αποδεκτές από τις αρχές 

πιστοποίηση . Οι προδι ραφέ πιστοποίησης για  δομές από σύνθετα 

υλικά είναι πιο συντηρητικές κα  γεμάτες με κατευθυντήριες οδηγίες από 

τους οργ

ς αγ ς τις

ι

ανισμούς πιστοποίησης πλοϊμότητας. Η έμφαση αυτών των 

ροδιαγραφών είναι στο να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν 

μη εντοπίσημα ελαττώματα σε περιοχές κρίσιμες για την δομική 

ακεραιότητα του αεροσκάφους.  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

πιστοποίησης αεροσκαφών, η συνολική απομένουσα αντοχή της δομής 

πρέπει να επιθεωρείται για βλάβες που μπορεί να αναπτυχθούν από μη 

εντοπίσημες σε επισφαλείς στο διάστημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων. Ακόμη 

υπάρχει ο περιορισμός ότι ορατές βλάβες δεν πρέπει να φτάσουν σε 

κρίσιμο μέγεθος υπό συνθήκες οριακού φορτίου. Τέλος, η δομή θα πρέπει 

να φέρει με ασφάλεια συνεχή πτητικά φορτία έπειτα από βλάβες 

πρόσκρουσης. 

Εξ αιτίας της ευπάθειας των σύνθετων υλικών σε βλάβες και 

ελαττώματα, ειδικά έναντι αόρατων βλαβών από προσκρούσεις, δεν 

αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα αυξημένο 

δομικό βάρος για το αεροσκάφος. Τυπικά, οι σύνθετες δομές σχεδιάζονται 

με μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο περίπου 33% του οριακού φορτίου ενός 

κοινού υλικού, τη στιγμή που οι μεταλλικές δομές σχεδιάζονται με μέγιστο 

ενσωμάτ από τις 

αβεβαιότητες που διέπουν αυτά τα υλικά και να επιτρέψει αυξημένα 

σχεδιαστικά όρια και αυξημένη χρήση σύνθετων υλικών, με αποτέλεσμα το 

σχεδιασμό ελαφρύτερων και πιο αποδοτικών δομών. Οι βελτιώσεις αυτές, 

βέβαια, έχουν και τους περιορισμούς τους. Η σμίκρυνση δομικών 

τμημάτων μπορεί να αλλάξει τα μοτίβα αστοχίας και να δημιουργήσει 

προβλήματα κάμψης. Αντίστοιχα, η φθορά κοπώσεως δεν αποτελεί επί του 

π

φορτίο το 60% της αντοχής του υλικού (Herszberg et al. 2007). Η 

ωση του SHM έχει τη δυνατότητα να μειώσει πολλές 
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παρόντος σοβαρό πρόβλημα για τα σύνθετα υλικά, αλλά μπορεί να  

ροκύψει ως τέτοιο μετά από τη χαλάρωση των σχεδιαστικών ορίων. 

  

π

Για τα σύνθετα υλικά, υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί το SHM για την βελτιστοποίηση της απόδοσης: 

• Βλάβη πρόσκρουσης 

• Αστοχία σύνδεσης κελύφους – νευρώσεων 

• Εσωτερική αποκόλληση των στρωμάτων 

• Στρεβλώσεις μεταξύ των στρώσεων 

• Φθορά σε κυψελοειδείς  δομές 

• Ανίχνευση της κατανομής φορτίων, τάσεων και παραμορφώσεων 

εντός του υλικού 
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3.11 Μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης 
 

Όπως και κάθε επένδυση, το σύστημα παρακολούθησης δομικής 

ακε α δείξει την αποτελεσματικότητά του όχι μόνο ως 

μια οσκάφους, αλλά και ως 

ένα τ  κύκλου ζωής του.  Ένα 

σω ά στημα SHM πρέπει να είναι 

οικο  αεροσκάφη, όσο και για γηρασμένα 

και

 

.11.1 Απόδοση επένδυσης - Νέα αεροσκάφη 

 

Το κόστος για ένα νέο αεροσκάφος θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, την 

εγκατάσταση και τη ρύθμιση του συστήματος. Το κόστος επί τοις εκατό του 

συνολικού κόστους, τείνει να αυξάνεται για μικρότερα αεροσκάφη, καθώς 

κάποιο μέρος από τα έξοδα δεν θα μικραίνει αναλογικά με το μέγεθος των 

αεροσκαφών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

αποσβεστεί η επένδυση με τα χρόνια: 

• Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από τον κατασκευαστή να 

επιδιορθώσει δωρεάν κάθε κατασκευαστική ατέλεια που θα 

εντοπιστεί εντός της περιόδου που το ελαττωματικό μέρος 

καλύπτεται από εγγύηση. 

• Η ικανότητα να ελεγχθεί άμεσα η πραγματική συμπεριφορά μιας 

δομής σε σχέση με τις σχεδιαστικές αξιώσεις, προσφέρει έναν 

γρήγορο τρόπο να εντοπιστούν τα προβλήματα ήδη κατά τη 

διαδικασία κατασκευής, όταν είναι ευκολότερο και οικονομικότερο να 

ξεπεραστούν. Επίσης, λάθη στην φάση της κατασκευής μπορούν να 

εντοπιστούν και να διορθωθούν άμεσα. Έτσι, το SHM είναι χρήσιμο 

και για τον κατασκευαστή, για την αποφυγή καταβολής 

αποζημιώσεων και κάλυψης εξόδων επισκευής. 

ρ ιότητας πρέπει να απο

 ποιοτική αναβάθμιση στην απόδοση του αερ

ς ρόπος μείωσης του συνολικού κόστους του

στ  σχεδιασμένο ολοκληρωμένο σύ

νομικά επιτυχημένο τόσο για νέα

 προβληματικά.  

3
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• Η παρακολούθηση οποιασδήποτε διαδικασίας έχει σημαντικά θετικό 

ξαίρεση. Αν 

πραγματοποιούνται μετρήσεις κατά την φάση κατασκευής, το 

 π

 περίπου των κατασκευών θα παρουσιάσει κάποιας 

ορφής κατασκευαστικές ατέλειες και ότι η επισκευή τους ή οι έμμεσες 

χικού κόστους 

για όλη τη διάρκεια ζωής. Η επένδυση για ένα σύστημα SHM είναι μόνο 

περίπου το 3% του κόστους κατασκευής, οπότε μπορεί εύκολα να 

αποσβεστεί και μόνο από τα έξοδα που θα αποφευχθούν (Inaudi et al. 

2009). 

 

 - 

Ας στόλο σ ι

αεροσ  σ

δομική η ι ά

κοστίσ  αρχικού κόστους του αεροσκάφους. Στις 

εμπ ρ

κατασ

κόστο κ

αξιολό

σε καλ

το πτη

ακόμη  τ μ π

θα κο ς, υποθέτουμε ότι το 

60% του γηρασμένου στόλου θα κριθεί ότι πρέπει να αποσυρθεί.  

αποτέλεσμα. Η κατασκευή αεροσκαφών δεν αποτελεί ε

εμπλεκόμενο προσωπικό θα έχει ένα ρόσθετο κίνητρο για την 

παράδοση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.  

• Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς ενός αεροσκάφους τα πρώτα 

χρόνια της χρήσης του, προσφέρει μία πολύ καλή βάση για να 

αποτιμηθεί η μελλοντική του απόδοση, ή η μείωση αυτής.  

Όσον αφορά την μέχρι σήμερα πιλοτική εφαρμογή συστημάτων SHM, έχει 

αποδειχθεί ότι 10%

μ

συνέπειές τους, κοστίζει στον ιδιοκτήτη περίπου 30% του αρ

3.11.2 Απόδοση επένδυσης Γηρασμένα αεροσκάφη 

 

υποθέσουμε ότι σε έναν , εγκαθί τατα  σύστημα SHM σε κάθε 

κάφος που είναι υποψήφιο για απόσυρση με βά η την εκτιμώμενη 

 κατάστασ . Το σύστημα SHM κα η αν λυση των δεδομένων θα 

ουν ένα ποσοστό x% του

ο ικές εφαρμογές συστημάτων SHM που έχουν μέχρι σήμερα γίνει σε 

κευές, αυτό το κόστος έχει υπολογιστεί σε 3% με 4% του αρχικού 

υς της ατασκευής. Υποθέτουμε, συντηρητικά, ότι μετά την 

γηση των δεδομένων, το 20% των αεροσκαφών βρίσκονται να είναι 

ύτερη κατάσταση από την αναμενόμενη και μπορούν να συνεχίσουν 

τικό έργο, χωρίς ριζικές επισκευές. Επίσης, ας υποθέσουμε ότι ένα 

 20% μπορεί να παραμείνει στο σ όλο ετά α ό ανακατασκευή, που 

στίσει περίπου το 30% της αντικατάστασης. Τέλο
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Ορίζου

αξιολό Τ ε

αξιολό

 

• 

με το κόστος ανανέωσης του στόλου, χωρίς την προσέγγιση 

γησης με τη βοήθεια του SHM, στο 100%. ότε, μ  την προσέγγιση 

γησης με SHM, το κόστος έχει ως εξής: 

• Κόστος συστήματος SHM ≈ x% 

Αντικατάσταση αεροσκαφών προς απόσυρση:  

100% του κόστους για το 60% του στόλου = 60% 

• Ανακατασκευή για αεροσκάφη που μπορούν να παραμείνουν στο 

στόλο:  

30% του κόστους, για 20% του στόλου = 6% 

• Αεροσκάφη που δεν χρειάζονται ανακατασκευή: 

0% του κόστους για 20% του στόλου = 0% 

 

Συνολικό κόστος = x+66% 

 

Αυτό το παράδειγμα, βασισμένο σε ρεαλιστικά και συντηρητικά μεγέθη, 

 3% 

ε 4% επιπλέον του κόστους του αεροσκάφους, η συστηματική 

δείχνει ότι εφόσον το κόστος x του συστήματος SHM δεν ξεπερνά το

μ

ενσωμάτωση του σε έναν γηρασμένο στόλο μπορεί να επιφέρει μείωση 

περίπου 30% στο συνολικό κόστος ανανέωσής του. Αυτό μάλιστα μπορεί 

να επιτευχθεί με διατήρηση μόνο του 40% του αρχικού στόλου. 
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3.11.3 Σκοπιμότητα επένδυσης 

gle aisle σχεδιάζονται για 

75.000 κύκλους πτήσης, τα wide body για 50.000 κύκλους και τα 

ύκλους. Τα μελλοντικά σχέδια, θα 

• έφτασε τα 

σα επιχειρησιακή ζωή λιγότερο από 15 χρόνια. Σύμφωνα 

χρονικό διάστημα ο 

• λου ζωής ενός μέσου, 

ύγχρονου επιβατικού αεροσκάφους, αφορά την επιθεώρηση και τη 

κή εταιρία επενδύει το 12% των 

συνολικών λειτουργικών εξόδων της για αυτό το σκοπό, με ολικό 

κόστ

ειρησιακά 

διαθέσιμα, λόγω των συχνών προκαθορισμένων επιθεωρήσεων. 

• Ακόμη, δεν έχει συνυπολογιστεί η μείωση του κόστους για τους 

αερομεταφορείς, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης πιθανών 

καταστροφικών δομικών αστοχιών και της αποφυγής των τραγικών 

συνεπειών τους. 

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ευρεία εφαρμογή αξιόπιστων 

συστημάτων SHM σε επιβατικά αεροσκάφη, μπορεί να αποφέρει  στην 

αεροπορική βιομηχανία ετήσια μείωση εξόδων της τάξης των 2.5-3 

δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

 

• Τα επιβατικά αεροσκάφη σχεδιάζονται σήμερα με υπηρεσιακή ζωή 20 

με 25 έτη. Τυπικά, τα αεροσκάφη sin

super wide body για 20.000 κ

προβλέπουν κατ ελάχιστο αυτές τις αντοχές. 

Ο παγκόσμιος στόλος επιβατικών αεροσκαφών το 2010 

27.000. Από αυτά, το 32% πρόκειται για γηρασμένα αεροσκάφη, με 

απομένου

με τις προβλέψεις της Airbus, στο ίδιο 

παγκόσμιος στόλος θα διπλασιαστεί. 

Το 27% του συνολικού κόστους του κύκ

σ

συντήρηση. Μία μέση αεροπορι

ετήσιο κόστος στην αεροπορική βιομηχανία, 9 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Για μικρότερες ή περιφερειακές αεροπορικές εταιρίες, το 

ποσοστό φτάνει το 20%, ενώ το συνολικό ετήσιο ος, το 1 δις 

δολάρια. 

• Στις τιμές αυτές, δεν έχουν υπολογιστεί τα διαφυγόντα κέρδη που 

σχετίζονται με το χρόνο που τα αεροσκάφη δεν είναι επιχ
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Ενότητα Τέταρτη:

 

Συμπεράσματα 
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4.1 Προκλήσεις για την Παρακολούθηση Δομικής 

Ακεραιότητας 

 

Από τις μελέτες που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο αντικείμενο 

του εντοπισμού βλάβης, αναγνωρίζεται ένα σύνολο από βασικές τεχνικές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, πριν η τεχνολογία SHM λάβει 

εκτεταμένη αποδοχή και πρακτική εφαρμογή (Pfeiffer & Wevers 2007). Η 

βασική προϋπόθεση της επιλογής χαρακτηριστικών στο SHM, είναι ότι η 

βλάβη θα μεταβάλλει α, την μάζα και τις 

ιδιότητες διασκορπισμού με αποτέλεσμα την 

μεταβολή των μετρήσεων δυναμικής ανταπόκρισης του συστήματος. 

(Farrar & Worden 2007, 

• Η πιο θεμελιώδης πρόκληση είναι το γεγονός ότι η βλάβη είναι ένα 

τοπικού χαρακτήρα φαινόμενο, που μπορεί να μην επηρεάσει 

σημαντικά την συνολική ανταπόκριση μιας δομής. 

• Άλλη βασική πρόκληση, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή 

χαρακτηριστικών και ο εντοπισμός βλάβης πρέπει να 

πραγματοποιηθούν χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από ήδη 

φθαρμένα συστήματα. Επιπλέον, η βλάβη μπορεί να συσσωρευτεί σε 

χρονικές κλίμακες με ευρέως κυμαινόμενα όρια. Η πρόκληση αυτή 

συμπληρώνεται από πολλά πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με 

την πραγματοποίηση ορθών και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, σε 

μεγάλα χρονικά διαστήματα και περιορισμένο αριθμό θέσεων σε 

σύνθετες δομές που συχνά λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες (Sohn 

2007). 

• Επιλογή του ποιες μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν σαν βάση για την 

παρακολούθηση. Καθώς αυτό συνεπάγεται την επιλογή του ποιο 

σύνολο φυσικών φαινομένων πρόκειται να παρακολουθηθούν, 

προκύπτει το ζήτημα της επιλογής της καταλληλότερης 

 

 σημαντικά την ανθεκτικότητ

 ενέργειας στο σύστημα, 

Achenbach 2009): 
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μεθοδολογίας.  

• Ανάπτυξη των μεθόδων για  επιλογή της κατά περίπτωση 

κ

ορισμό του αριθμού και των θέσεων αυτών. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας να ορίζονται οι απαιτούμενες ιδιότητες του 

 όσον αφορά την παροχή 

• σφαλισθεί τόσο η 

ς β ς,  

 αισθητήρας παρουσιάσει βλάβη, θα πρέπει οι αλγόριθμοι 

ω

την

αταλληλότερης τεχνολογίας αισθητήρων, καθώς και τον 

ευνοϊκότερο 

συστήματος αισθητήρων σε πειραματικό στάδιο. 

• Εξέταση του ζητήματος της ανάπτυξης αξιόπιστων και 

αποτελεσματικών στατιστικών μοντέλων, που είναι η βάση της 

προσέγγισης μέσω αναγνώρισης μοτίβων. 

• Οι μέχρι σήμερα εφαρμογές, δεν έχουν λάβει υπ’ όψιν τους το 

ζήτημα της τυχαίας πρόκλησης βλαβών κατά τη διάρκεια των 

ελέγχων ή των επισκευών, ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από μια σειρά 

δυστυχημάτων που είχαν ακριβώς αυτή την αιτία. 

• Προβλήματα μπορεί να προκύψουν

ενέργειας στα σχετικά εξαρτήματα, ειδικά εφόσον αυτά προβλέπεται 

να επικοινωνούν με ασύρματο τρόπο.  

Μια σημαντική πρόκληση για το SHM, είναι να εξα

κρίσιμη δυνατότητα να μένουν ανεπηρέαστοι από περιβαλλοντικές 

και επιχειρησιακέ μετα ολέ  όσο και ότι το ίδιο το σύστημα 

αισθητήρων δε θα παρουσιάζει βλάβες κατά τη χρήση στο πεδίο. Αν 

υπάρχει πιθανότητα βλάβης στο σύστημα αισθητήρων, τότε θα είναι 

απαραίτητο να παρακολουθείται και αυτό, με τη σειρά του. Αυτή η 

παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την ανάπτυξη 

κατάλληλων αυτό-ελεγχόμενων αισθητήρων, είτε με τη χρήση των 

αισθητήρων με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε αισθητήρας να ελέγχει τον 

άλλο. Τα δίκτυα αισθητήρων θα πρέπει ακόμη να είναι Fail-safe. Αν 

κάποιος

εντοπισμού βλάβης να μπορούν να προσαρμοστούν στο υπόλοιπο 

δίκτυο. Αυτή η ικανότητα προσαρμογής συνεπάγεται την 

ενσωμάτ ση ενός συγκεκριμένου πλεονάσματος αισθητήρων στο 

δίκτυο.  
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• ς προτεινόμενες μεθοδολογίες, λύνουν μόνο 

εί , ν

άβης. Δεν 

 

ό ά ν ακ

ζητήμ

αποδο . 

 

• 

• υστημάτων ότι η 

• ρχές ότι αυτή η τεχνολογία 

• 

• 

 

 

Οι περισσότερε

συγκεκριμένα προβλήματα του συστήματος και συνήθως 

επικεντρώνονται τε σε τεχνολογία αισθητήρων είτε στη  ανάλυση 

των δεδομένων, είτε στη συσχέτιση σήματος και βλ

υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εφαρμοσμένο concept.  

Επιπλέον απ τα παραπάνω, υπ ρχου και κάποια όμα, μη τεχνικά 

ατα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν το SHM να τύχει γενικής 

χής και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη

Υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες τεχνολογίες με ελάχιστη 

επιχειρησιακή αποτίμηση 

Πρέπει να πειστούν οι χρήστες των δομικών σ

τεχνολογία SHM θα τους προσφέρει οικονομικό όφελος σε σχέση με 

τις τρέχουσες πρακτικές συντήρησης. 

Πρέπει να πειστούν οι ρυθμιστικές α

προσφέρει σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια. 

Αναμένεται περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία πιστοποίησης, 

ειδικά όσον αφορά την αεροπορία. 

Ανάπτυξη αξιόπιστων και αποδοτικών αλγορίθμων για τον εντοπισμό 

της βλάβης. 
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4.2 Συμπεράσματα

Η τελ ύθησης Δομικής 

κεραιότητας ίσως να είναι  περισσότερο χρήσιμη από ότι αρχικά είχε 

εκτ

γκαιρη αντιμετώπιση 

ν βλαβών ή ακόμα και την πρόβλεψή τους. 

χ ι

επιπτώ  και διάγνωση των βλαβών και στην 

απ ε

ασφάλ

απαιτο επέκταση στην εξοικονόμηση 

φυ

τας, θα επιτρέψει 

επα α

σχεδια καφών. Για την προώθηση μιας 

τέτ α

μεταξ ν από διαφορετικά γνωστικά πεδία,  για τη μελέτη, το 

χεδιασμό  και τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων  και την 

υιοθέτησή τους  σε πρακτικές εφαρμογές. 

 
 

ειοποίηση  και εφαρμογή της τεχνολογίας Παρακολο

Α

ιμηθεί. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα καταλληλότερης χρήσης 

και αξιοποίησης των ιδιοτήτων των δομικών υλικών και συμβάλλει στην 

κατανόηση της φθοράς τους, με αποτέλεσμα την έ

τω

Στον τομέα της αεροπλοΐας, αναμένεται να έ ει διαίτερες 

σεις,  στην πρόγνωση

οτ λεσματικότερη αντιμετώπισή τους, με σημαντική συνεισφορά στην 

εια των πτήσεων. Επίσης  θα  συμβάλλει στη μείωση των 

ύμενων οικονομικών πόρων και κατ’ 

σικών πόρων. 

H Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότη

ν στατικές νέες προσεγγίσεις και φιλοσοφίες στη διαδικασία 

σμού και κατασκευής των αεροσ

οι ς στρατηγικής, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συνεργασία 

ύ επιστημόνω

σ
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4.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

•

ι διαδικασίας εφαρμογής 

γ

• Σχεδιασμός διεπαφής του συστήματος με το τεχνικό προσωπικό 

εδάφους  

 Σχεδιασμός συστήματος διεπαφής και προειδοποίησης στο 

πιλοτήριο   

• Μελέτη βέλτιστου τύπου, θέσης κα

αισθητήρων, ια συγκεκριμένα εμπορικά αεροσκάφη. 

• Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης ειδικά για το SHM. 
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