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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Καθώς η συσχέτιση αποτελεί μια πολύπλοκη 
μέθοδο μέτρησης, απαιτούνται ορισμένες βασικές 
τεχνικές παράμετροι. Σε μια συσχέτιση 
συγκρίνονται μεταξύ τους θόρυβοι οι οποίοι 
καταγράφονται από τους αισθητήρες. Αν δύο ή 
περισσότεροι αισθητήρες „ακούσουν“ τον ίδιο 
θόρυβο, μπορεί να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο 
βρίσκεται η πηγή θορύβου. Αυτό συμβαίνει μέσω 
της χρονικής μετάθεσης με την οποία ο θόρυβος 
λαμβάνεται από τους αισθητήρες. Η ταχύτητα και 
η εμβέλεια ενός θορύβου εξαρτάται πάντα από το 
υλικό και τη διάσταση (διάμετρο) του σωλήνα. Οι 
βασικές τεχνικές παράμετροι είναι κυρίως οι εξής: 

το υλικό του σωλήνα, 
το ακριβές μήκος του σωλήνα μεταξύ των  
  σημείων μέτρησης και 
η διάσταση του σωλήνα

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια με την οποία 
είναι γνωστές οι τρεις αυτές παράμετροι, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η και ακρίβεια της συσχέτισης. 
Ένα σφάλμα κατά την εισαγωγή, π.χ. λόγω έλλει-
ψης ακριβούς γνώσης, οδηγεί αναπόφευκτα σε 
λανθασμένο αποτέλεσμα μέτρησης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, εμφανίζεται ωστόσο μια διαρροή, 
αλλά δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο. Η βασική 
αρχή για έναν πολυσυσχετιστή όπως το Seba-
log Corr είναι αυτή η αρχή μέτρησης να μπορεί 
να διευρυνθεί σε όσο γίνεται περισσότερους 
αισθητήρες. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ

Ο σημαντικότερος παράγοντας, δηλαδή η λήψη 
του θορύβου διαρροής σε τουλάχιστον δύο σημεία 
μέτρησης, πρέπει να είναι πάντα δεδομένος. 
Αν λαμβάνει μόνο ένας αισθητήρας το θόρυβο 
διαρροής, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική 
διαφορά της διάρκειας του θορύβου, γεγονός το 
οποίο καθιστά αδύνατη τη συσχέτιση. Μέσω της 
συσχέτισης μια διαρροή μπορεί να προσδιοριστεί 
με μεγάλη ακρίβεια μεταξύ δύο ή περισσότερων 
σημείων (αισθητήρων), εφόσον είναι γνωστές όλες 
οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό παράμετροι. 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΣΩΛΗΝΑ Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ. 
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Εκτός από τις τρεις παραμέτρους για τη συσχέτιση 
είναι πολύ σημαντική η γνώση για τοπικές συνθήκες 
οι οποίες θα μπορούσαν πιθανόν να επηρεάσουν 
αρνητικά τη συσχέτιση. Οι „συχνότερες“ αρνητικές 
επιδράσεις είναι οι εξής: 

καταναλωτές με συνεχή απαίτηση νερού 
(π.χ. κτήρια παραγωγής, νοσοκομεία,…), 
έντονη κυκλοφορία και θόρυβος από το 
περιβάλλον, 
αντλίες και ρυθμιστές πίεσης, 
μειώσεις των διαστάσεων  των σωλήνων μεταξύ 
των σημείων μέτρησης ή αμέσως μετά από αυτά, 
διακλαδώσεις στο δίκτυο σωλήνων και αλλαγές 
κατεύθυνσης του σωλήνα.

Συνεπώς, ο καλύτερος χρόνος για συσχετίσεις είναι 
όταν οι αναφερόμενες επιδράσεις είναι ελάχιστες. 
Η κατανάλωση νερού, η κυκλοφορία και ο θόρυβος 
από το περιβάλλον μειώνονται σημαντικά κατά τις 
νυχτερινές ώρες και έτσι προσφέρεται μια καλύτερη 

αφετηρία για μια επιτυχή συσχέτιση. 
Αυτό το χρονικό διάστημα, σε σχέση με τη χαμηλότερη 
κατανάλωση νερού, ονομάζεται επίσης συχνά 
„Νυχτερινό ελάχιστο“ ή „Μηδενική κατανάλωση“. 
Ανάλογα με την περιοχή, αυτό το χρονικό διάστημα 
βρίσκεται μεταξύ δύο και τέσσερις η ώρα το 
πρωί. Κατά το χρονικό διάστημα της μηδενικής 
κατανάλωσης η πίεση στους σωλήνες είναι ελαφρά 
υψηλότερη από το κανονικό, γεγονός το οποίο 
ευνοεί ακόμη περισσότερο τη συσχέτιση. Ακόμη κι αν 
όλες οι παράμετροι έχουν εισαχθεί βάσει ακριβούς 
γνώσης και πολλοί παράγοντες αρνητικής επίδρασης 
έχουν εξαλειφθεί, πάντα παραμένει ένας ορισμένος 
υπολειπόμενος κίνδυνος σε μια συσχέτιση. Παρότι 
δεν αποτελούν τον κανόνα, άγνωστοι παράγοντες 
αρνητικής επίδρασης, π.χ. επισκευασμένα τμήματα 
από διαφορετικό υλικό ή μη καταγεγραμμένες 
διακλαδώσεις, αποτελούν την κύρια αιτία για 
λανθασμένες εκσκαφές.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΩΡΩΝ ΑΠΟ 12 Η ΩΡΑ ΕΩΣ 12 Η ΩΡΑ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΗ ΝΥΧΤΑ, ΟΠΟΥ Η ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΙ Η 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.
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Ακόμη κι αν όλες οι παράμετροι έχουν εισαχθεί 
βάσει ακριβούς γνώσης και πολλοί παράγοντες 
αρνητικής επίδρασης έχουν εξαλειφθεί, πάντα 
παραμένει ένας ορισμένος υπολειπόμενος 
κίνδυνος σε μια συσχέτιση. Παρότι δεν αποτε-
λούν τον κανόνα, άγνωστοι παράγοντες αρνη-
τικής επίδρασης, π.χ. επισκευασμένα τμήματα 
από διαφορετικό υλικό ή μη καταγεγραμμένες 
διακλαδώσεις, αποτελούν την κύρια αιτία 
για λανθασμένες εκσκαφές. Για το λόγο 
αυτό συνιστάται διαρκώς στους χρήστες να 
επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση. Αυτός ο „εκ των 
υστέρων εντοπισμός“ επιτυγχάνεται συχνά 
μέσω ενός μικροφώνου εδάφους, το οποίο 
τοποθετείται πάνω από τις φερόμενες διαρροές 
και ο χρήστης ακούει αν η συσχετισμένη θέση 
είναι σωστή ή όχι. Μια δεύτερη συσχέτιση, στην 
οποία μέσω μετάθεσης των αισθητήρων σε μια 
άλλη θέση προκύπτει ένα άλλο μήκος απόστασης 
μέτρησης, αποτελεί επίσης έναν καλό τρόπο για 
την επιβεβαίωση μιας συσχέτισης. Ακόμη κι αν 
όλες οι παράμετροι έχουν εισαχθεί βάσει ακριβούς 
γνώσης και πολλοί παράγοντες αρνητικής 
επίδρασης έχουν εξαλειφθεί, πάντα παραμένει 
ένας ορισμένος υπολειπόμενος κίνδυνος σε μια 
συσχέτιση. Παρότι δεν αποτελούν τον κανόνα, 
άγνωστοι παράγοντες αρνητικής επίδρασης, π.χ. 
επισκευασμένα τμήματα από διαφορετικό υλικό 
ή μη καταγεγραμμένες διακλαδώσεις, αποτελούν 
την κύρια αιτία για λανθασμένες εκσκαφές. Για 
το λόγο αυτό συνιστάται διαρκώς στους χρήστες 
να επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση. Αυτός ο „εκ των 
υστέρων εντοπισμός“ επιτυγχάνεται συχνά μέσω 
ενός μικροφώνου εδάφους, το οποίο τοποθετείται 
πάνω από τις φερόμενες διαρροές και ο χρήστης 

ακούει αν η συσχετισμένη θέση είναι σωστή 
ή όχι. Μια δεύτερη συσχέτιση, στην οποία 
μέσω μετάθεσης των αισθητήρων σε μια άλλη 
θέση προκύπτει ένα άλλο μήκος απόστασης 
μέτρησης, αποτελεί επίσης έναν καλό τρόπο για 
την επιβεβαίωση μιας συσχέτισης.


