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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τον Έλεγχο της Δομικής 

Ακεραιότητας των κατασκευών, μέσω της ανάλυσης ταλαντωτικών σημάτων. Με βάση τη 

μέθοδο αυτή εφαρμόζονται μία σειρά από στατιστικά μοντέλα σε μετρούμενα ταλαντωτικά 

σήματα της κατασκευής, με κύριο στόχο την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό των 

συνθηκών που βρίσκεται η κατασκευή καθώς και την αξιολόγηση της κατάστασης της ως 

υγιή ή με βλάβη.     

 Αρχικά η έμφαση δόθηκε στη βιβλιογραφική έρευνα και μελέτη σε σχέση με το 

αντικείμενο, ώστε να αποκτηθεί ένα βασικό γνωσιακό επίπεδο. Επιλέχθηκαν δύο 

κατασκευές, μια πολύπλοκη όπου έγινε μία εκτενή αριθμητική διερεύνηση και μια σχετικά 

πιο απλή με σκοπό να πραγματοποιηθεί και το αντίστοιχο πείραμα.  

 Για την μελέτη της αποδοτικότητας των υφιστάμενων μεθόδων ελέγχου της 

δομικής υγείας των κατασκευών χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το SHMTools το οποίο 

αποτελεί ελεύθερο κώδικα σε περιβάλλον MATLAB και αναπτύχθηκε στο Los Alamos 

National Laboratory – Engineering Institute (USA).    

Οι κατασκευές εξετάσθηκαν σε πειράματα προσομοίωσης με χρήση κατάλληλων 

υπολογιστικών εργαλείων (ANSA, DYNAMIS) και συγχρόνως μελετήθηκε ο τρόπος 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διέγερσης με χρήση διάφορων στατιστικών 

μοντέλων, τεχνικών και αλγορίθμων που αποσκοπούν στην σύγκριση και 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων με βάση την ακεραιότητα της κατασκευής. Τέλος, μία 

απλή κατασκευή μίας πακτωμένης δοκού εξετάσθηκε και πειραματικά με στόχο των 

έλεγχο των μεθόδων πέρα από τις προσομοιώσεις και στην πράξη. Από τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με αυτά της αντίστοιχης προσομοίωσης, αποκτήθηκε μία ολοκληρωμένη 

εικόνα στην μελέτη. Η διπλωματική κλείνει με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την 

παράθεση των συμπερασμάτων. 
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Abstract 

 The present diploma thesis aims to use Structural Health Monitoring through 

analyzing vibration signals. Based on this method, a series of statistical models are 

applied on measured vibration signals of the structure, with main target the recognition 

and description of the conditions the structure experiences, as well as the evaluation of its 

condition as healthy or damaged. 

 At first, research and study regarding relative literature was the main focus, in 

order to acquire a basic level of knowledge. Two structures were chosen to be analyzed, a 

complex one, which was thoroughly analyzed and a relatively simpler one, which was also 

experimentally tested.  

 A tool named SHMTools has been used in order to study the efficiency of the 

existing structural health monitoring methods. SHMTools is a free code in MATLAB setting 

and was developed by Los Alamos National Laboratory – Engineering Institute (USA).  

 The structures were examined in simulation experiments with the usage of proper 

calculating tools (ANSA, DYNAMIS). At the same time, the result evaluation technique 

regarding stimulation with the usage of various statistical models, techniques and 

algorithms aiming to compare and categorize the data according to the integrity of the 

structure has been studied. Finally, a simple fixed-free beam has been examined also 

experimentally in order to check the methods not only during simulations, but also during 

operation. Through the compare between simulation and operation results the study 

should be well-rounded. The dissertation closes with result interpretation and the 

conclusions. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Ο έλεγχος δομικής ακεραιότητας είναι επιτακτική ανάγκη στα μηχανικά συστήματα, 

καθώς έχει την δυνατότητα να εντοπίσει βλάβες και να αποτρέψει ατυχήματα ποικίλου 

μεγέθους που πιθανόν να έχουν σημαντικές οικονομικές αλλά και ανθρωπιστικές 

επιπτώσεις. Μια φαινομενικά μικρή αστοχία, που μπορεί να προέκυψε λόγω 

κατασκευαστικής ατέλειας, κόπωσης ή δυσλειτουργίας μιας κατασκευής, αν αγνοηθεί 

πιθανόν να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερου μεγέθους βλάβη η οποία με την σειρά της να 

πυροδοτήσει κάποιο ατύχημα. Τα ατυχήματα εκτείνονται από την καθυστέρηση μιας 

διαδικασίας ή την καταστροφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, που οδηγεί σε 

οικονομικές επιβαρύνσεις, μέχρι και την δημιουργία επικίνδυνου περιβάλλοντος με 

αποτέλεσμα ατυχήματα ή ακόμα και θανάτους.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των παραπάνω κινδύνων 

ονομάζεται Structural Health Monitoring (SHM), δηλαδή έλεγχος δομικής ακεραιότητας. 

Με άλλα λόγια, ο εντοπισμός ζημιών ή και δυσλειτουργιών στις δομές είναι εφικτός μέσω 

της μεθόδου αυτής, η οποία θα αναλυθεί εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο. Η παρούσα 

διπλωματική κινείται στα πλαίσια αυτής της λογικής και έχει σκοπό την εφαρμογή του 

ελέγχου δομικής ακεραιότητας σε κατασκευές μέσω της ανάλυσης ταλαντωτικών  

σημάτων.  

Εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο στον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας στο κομμάτι της 

κατηγοριοποίησης των αποτελεσμάτων παίζει η στατιστική, καθώς αποτελεί την βάση των 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Αυτό οφείλεται στην ιδιότητα της στατιστικής να 

χρησιμοποιεί εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή και πειράματος για να επιχειρεί να 

εξαγάγει έγκυρη γνώση. Είναι μια μεθοδική μαθηματική επιστήμη με αντικείμενο και 

μελέτη την συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των 

δεδομένων αυτών [1]. Συνεπώς, τα στατιστικά μοντέλα είναι απαραίτητα για την διαχείριση 

των δεδομένων που εξάγονται από ένα πείραμα και θα τους δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο 

τρίτο κεφάλαιο, ‘Θεωρητικό Υπόβαθρο Ελέγχου’. 

Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο ‘Θεωρητικό Υπόβαθρο της Υπολογιστικής’ είναι 

αφιερωμένο στα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, και περιγράφει την 

υπόσταση και την λειτουργία του καθενός. Η μορφή των αριθμητικών μοντέλων και τα 

δεδομένα που προκύπτουν από αυτά περιγράφονται στο πέμπτο κεφάλαιο, που έχει τίτλο 

‘Αριθμητικά Μοντέλα’. Η διεξαγωγή του πειράματος αναλύεται στο κεφάλαιο έξι, με τίτλο 

‘Πειραματική Εφαρμογή’.  
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Φυσικά, τα δεδομένα που προκύπτουν από τα αριθμητικά μοντέλα και την 

πειραματική διάταξη πρέπει να αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους 

αλγόριθμους και στατιστικές τεχνικές. Συνεπώς, με βάση τα αποτελέσματα από τα 

αριθμητικά μοντέλα και το πείραμα η διπλωματική καταλήγει στο κεφάλαιο οκτώ, όπου 

παρατίθενται τα συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο 2: Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας (SHM) 

2.1 Εισαγωγή  στον Έλεγχο Δομικής Ακεραιότητας 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει συνοπτική αναφορά και ανάλυση του Ελέγχου 

Δομικής Ακεραιότητας (SHM), με σκοπό την απόδοση ενός υπόβαθρου γνώσης πάνω 

στην τεχνική αυτή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Γενικά, είναι η διαδικασία 

εφαρμογής μιας στρατηγικής ταυτοποίησης βλαβών για την μηχανολογική, 

αεροδιαστημική και την πολιτική υποδομή. Στόχος του είναι η βελτίωση της ασφάλειας και 

της αξιοπιστίας αυτών των υποδομών εντοπίζοντας βλάβες προτού φτάσουν σε κρίσιμη 

κατάσταση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναπτύσσεται τεχνολογία που αποσκοπεί 

να αντικαταστήσει τις οπτικές επιθεωρήσεις και τις υπάρχουσες διαδικασίες συντήρησης 

βάση χρόνου με πιο ποσοτικοποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης 

βλαβών. Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών με αποτέλεσμα οικονομικότερη 

συντήρηση βάσει συνθηκών γίνεται χρήση τόσο υλικού όσο και λογισμικού [2]. 

 

Σχήμα 2.1: Τρόπος λειτουργίας του ελέγχου δομικής ακεραιότητας. [3] 

Η βλάβη μπορεί να οριστεί ως η μεταβολή των υλικών ή/και γεωμετρικών 

ιδιοτήτων των συστημάτων που αποτελούν οι υποδομές που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις οριακές συνθήκες και τη συνδεσιμότητα του 

συστήματος, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την τρέχουσα ή μελλοντική απόδοση αυτών 

των συστημάτων. Η διαδικασία ταυτοποίησης ζημιών γενικά θεωρείται ότι συνεπάγεται: (i) 

την ύπαρξη ζημίας, (ii) τις θέσεις ζημιών, (iii) τους τύπους ζημιών και (iv) τη βαρύτητα της 

ζημίας [4].    
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2.2 Τα τέσσερα βήματα του Ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας 

Υπάρχουν πεποιθήσεις ότι όλες οι προσεγγίσεις στον έλεγχο δομικής 

ακεραιότητας (SHM) καθώς και όλες οι παραδοσιακές διαδικασίες μη καταστροφικής 

αξιολόγησης (π.χ. υπερηχητική επιθεώρηση, ακουστικές εκπομπές, ενεργητική 

θερμογραφία) έχουν την δυνατότητα να εφαρμοστούν στο πλαίσιο ενός προβλήματος 

στατιστικής αναγνώρισης προτύπων. Το πρότυπο αναγνώρισης στατιστικών μοτίβων το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διπλωματική για την ανάπτυξη λύσεων SHM 

είναι το SHMTools του Los Alamos National Laboratory (LANL), το οποίο χαρακτηρίζεται 

από την διαδικασία των τεσσάρων εξής βημάτων:  

(i) Αξιολόγηση λειτουργίας 

(ii) Απόκτηση δεδομένων  

(iii) Εξαγωγή χαρακτηριστικών και  

(iv) Στατιστική μοντελοποίηση για την ταξινόμηση χαρακτηριστικών. 

Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της τεχνικής SHM είναι η 

πραγματοποίηση αξιολόγησης της λειτουργίας. Αυτό το τμήμα της διαδικασίας επίλυσης 

SHM προσπαθεί να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή ενός 

συστήματος SHM: (i) Ποια είναι η ασφάλεια ζωής ή / και οι οικονομικές αιτιολογήσεις για 

τον έλεγχο της δομής; (ii) Πώς ορίζεται η βλάβη για το σύστημα που ελέγχεται; (iii) Ποιες 

είναι οι λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το σύστημα 

ενδιαφέροντος; (iv) Ποιοι είναι οι περιορισμοί στην απόκτηση δεδομένων στο περιβάλλον 

λειτουργίας; Η αξιολόγηση λειτουργίας ορίζει, και στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

ποσοτικοποιεί, τη ζημία που πρέπει να εντοπιστεί, ενώ συγχρόνως καθορίζει τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του συστήματος SHM. Αυτή η διαδικασία αρχίζει 

ακόμα να θέτει περιορισμούς σε τι θα ελέγχεται και πώς θα πραγματοποιείται ο έλεγχος 

καθώς και στην προσαρμογή του ελέγχου σε μοναδικές πτυχές του συστήματος και 

μοναδικά χαρακτηριστικά της βλάβης που πρόκειται να ανιχνευθεί. 

Το τμήμα απόκτησης δεδομένων της διαδικασίας SHM περιλαμβάνει (i) την 

επιλογή των μεθόδων διέγερσης, (ii) τους τύπους αισθητήρων, (iii) τους αριθμούς και τις 

θέσεις και (iv) το υλικό απόκτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης 

δεδομένων. Μια θεμελιώδης προϋπόθεση όσον αφορά την απόκτηση και την ανίχνευση 

δεδομένων είναι ότι αυτά τα συστήματα δεν μετράνε βλάβη, αλλά αντιθέτως μετρούν την 

απόκριση ενός συστήματος στην λειτουργική και περιβαλλοντική φόρτιση του ή την 

απόκριση σε εισόδους από διεγέρτες ενσωματωμένους στο σύστημα ανίχνευσης. 
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Ανάλογα με την εξεταζόμενη τεχνολογία ανίχνευσης και τον προσδιορισμό της βλάβης, οι 

μετρήσεις του αισθητήρα μπορεί να σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα με την 

παρουσία και τη θέση των βλαβών. Οι διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων (εξαγωγή 

χαρακτηριστικών και στατιστική μοντελοποίηση για την ταξινόμηση χαρακτηριστικών) 

αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος SHM που μετατρέπει τα δεδομένα 

αισθητήρα σε πληροφορίες σχετικά με τη δομική κατάσταση. Επιπλέον, για την επίτευξη 

επιτυχούς SHM, το σύστημα απόκτησης δεδομένων θα πρέπει να αναπτυχθεί σε 

συνδυασμό με αυτές τις διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων. 

 Ένα ευαίσθητο στη ζημία χαρακτηριστικό είναι κάποια ποσότητα που εξάγεται 

από τα μετρημένα δεδομένα απόκρισης συστήματος που συσχετίζεται με την ύπαρξη 

βλάβης σε μια δομή. Στην ιδανική περίπτωση, ένα ευαίσθητο χαρακτηριστικό βλάβης θα 

αλλάξει με κάποιο συνεπή τρόπο με το αυξανόμενο επίπεδο βλάβης, συνεπώς ο 

εντοπισμός των χαρακτηριστικών που μπορούν να διακρίνουν με ακρίβεια μια δομή με 

βλάβη από μια υγιή δομή είναι η εστίαση της μεγαλύτερης τεχνικής βιβλιογραφίας της 

SHM. Θεμελιωδώς, η διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών βασίζεται στην προσαρμογή 

κάποιου μοντέλου, είτε βάσει της φυσικής επιστήμης είτε βάσει δεδομένων, στα δεδομένα 

απόκρισης του συστήματος μέτρησης. Οι παράμετροι αυτών των μοντέλων ή τα 

προγνωστικά σφάλματα που σχετίζονται με αυτά τα μοντέλα καθίστανται τότε ευαίσθητα 

σε ζημιές. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά που 

συγκρίνουν άμεσα τις κυματομορφές των αισθητήρων ή τα φάσματα αυτών των 

κυματομορφών που μετρήθηκαν πριν και μετά τη ζημία. Πολλά από τα χαρακτηριστικά 

που εντοπίστηκαν στις μελέτες SHM με βάση την αντίσταση και τη μετάδοση κύματος 

εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. 

Το τμήμα της διαδικασίας SHM που έχει λάβει την ελάχιστη προσοχή στην τεχνική 

βιβλιογραφία είναι η ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων για την ενίσχυση της διαδικασίας 

ανίχνευσης βλαβών. Η στατιστική μοντελοποίηση για την ταξινόμηση χαρακτηριστικών 

ασχολείται με την εφαρμογή των αλγορίθμων που αναλύουν τις κατανομές των 

εξαγόμενων χαρακτηριστικών σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η κατάσταση της 

δομής όταν υπάρχει βλάβη. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 

στατιστικών μοντέλων συνήθως εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: (i) ταξινόμηση 

ομάδας, (ii) ανάλυση παλινδρόμησης και (ii) ανίχνευση έκτοπων τιμών. Ο κατάλληλος 

αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του να εκτελεί 

εποπτευόμενη ή μη εκμάθηση. Συγκεκριμένα, η εποπτευόμενη εκμάθηση αναφέρεται στην 

περίπτωση όπου είναι διαθέσιμα παραδείγματα δεδομένων από υγιείς δομές ή δομές με 
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βλάβη, ενώ η μη εποπτευόμενη εκμάθηση αναφέρεται στην περίπτωση όπου υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα μόνο από την υγιή δομή. 

 Εγγενής στα τμήματα απόκτησης δεδομένων, εξαγωγής χαρακτηριστικών και 

στατιστικής μοντελοποίησης της διαδικασίας SHM είναι η ομαλοποίηση δεδομένων, ο 

καθαρισμός, η σύντηξη και η συμπίεση. Δεδομένου ότι ισχύει για το SHM, η εξομάλυνση 

των δεδομένων είναι η διαδικασία διαχωρισμού των διαφοροποιήσεων στην ανάγνωση 

των αισθητήρων που προκαλούνται από βλάβες από αυτές που προκαλούνται από 

διάφορες λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο “καθαρισμός” δεδομένων είναι η 

διαδικασία της επιλεκτικής συλλογής δεδομένων για να μεταβιβαστεί ή να απορριφθεί από 

τη διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών. Η σύντηξη δεδομένων είναι η διαδικασία 

συνδυασμού πληροφοριών από πολλούς αισθητήρες σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η 

πιστότητα της διαδικασίας ανίχνευσης βλαβών. Η συμπίεση δεδομένων είναι η διαδικασία 

μείωσης των διαστάσεων των δεδομένων ή των χαρακτηριστικών που εξάγονται από τα 

δεδομένα σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η αποτελεσματική αποθήκευση 

πληροφοριών και να ενισχυθεί η στατιστική ποσοτικοποίηση αυτών των παραμέτρων. 

Αυτές οι τέσσερις δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό 

και συνήθως χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων [5]. 

2.3 Θεωρία Ανίχνευσης Βλαβών 

Η θεωρία ανίχνευσης βλαβών σχετίζεται έμμεσα με τον έλεγχο δομικής 

ακεραιότητας. Σε αυτή τη διπλωματική μας ενδιαφέρουν οι πιθανές αποφάσεις μιας 

δοκιμής. Με βάση ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ανίχνευσης, η απόφαση που οφείλει να 

ληφθεί αφορά το αν η βλάβη είναι παρούσα ή όχι. Σε κάθε πρόβλημα είναι βέβαιο ότι θα 

υπάρχουν κάποιες από τις καταστάσεις απόφασης.   

Δεδομένης της δοκιμής δυαδικής υπόθεσης, υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις 

απόφασης που μπορεί να προκύψουν σε κάθε δοκιμή: (i) οι υγιείς δομές μπορούν να 

επισημανθούν ως υγιείς (true negatives – αληθινά αρνητικά), (ii) υγιείς δομές μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως δομές που έχουν υποστεί βλάβη (false positives/false alarms - 

ψευδώς θετικά ή ψευδείς συναγερμοί), (iii) δομές με βλάβη που χαρακτηρίζονται ως υγιείς 

(false negatives - ψευδώς αρνητικά), και (iv) δομές με βλάβη που χαρακτηρίζονται ως 

δομές που έχουν υποστεί βλάβη (true positives/correct detections - αληθινά θετικά ή 

σωστές ανιχνεύσεις). Η πιθανότητα ψευδούς συναγερμού ορίζεται απλά ως ο λόγος του 

αριθμού των ψευδών συναγερμών προς τον συνολικό αριθμό των δοκιμών που δεν έχουν 

υποστεί βλάβη. Ομοίως, η πιθανότητα ανίχνευσης είναι η αναλογία των σωστών 
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ανιχνεύσεων προς τις δοκιμές που έχουν υποστεί βλάβη. Υπάρχει έμφυτη συσχέτιση 

μεταξύ της πιθανότητας ανίχνευσης και η πιθανότητα ψευδούς συναγερμού - και οι δύο 

δεν μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ταυτόχρονα. Το σχήμα 2.2 δείχνει την γραφική 

απεικόνιση της συσχέτισης, όπου η κόκκινη κατανομή είναι η κλάση που έχει υποστεί 

βλάβη και η μπλε κατανομή είναι η υγιής. Η προσέγγιση αυτή στην λήψη βέλτιστων 

αποφάσεων είναι γνωστή ως κριτήριο Neyman-Pearson (NP) για ανίχνευση ζημιών [6]. 

 

Σχήμα 2.2: Παράδειγμα ιστογράμματος για την απεικόνιση της δοκιμής δυαδικής υπόθεσης 
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Κεφάλαιο 3: Θεωρητικό Υπόβαθρο Ελέγχου 

3.1 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών  

Στο πεδίο του SHM, η ιδανική προσέγγιση για την εκλογή των χαρακτηριστικών 

που θα παρατηρηθούν είναι η επιλογή αυτών που είναι ευαίσθητα σε βλάβη, αλλά δεν 

είναι ευαίσθητα στις λειτουργικές και περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, σε δομές του 

πραγματικού κόσμου μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι πάντοτε εφικτή και συνήθως 

απαιτούνται διαδικασίες έξυπνης εξαγωγής χαρακτηριστικών. Παρακάτω παρουσιάζονται 

διάφορες διαδικασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών, βασισμένες στην ανάλυση βασικής 

στατιστικής [2]. 

 Επειδή δεν μπορεί να γραφεί ρητή μαθηματική εξίσωση για τις χρονικές ιστορίες 

που παράγονται από ένα τυχαίο φαινόμενο, όπως τα δεδομένα που μετρήθηκαν στην 

παρούσα εργασία, πρέπει να χρησιμοποιηθούν στατιστικές διαδικασίες για τον καθορισμό 

των ιδιοτήτων των δεδομένων. Στην επιστήμη της στατιστικής, τα δεδομένα από μια 

τυχαία διαδικασία ορίζονται ως στατικά και εργοδικά όταν οι ροπές και οι κοινές ροπές 

είναι ανεξάρτητες του χρόνου και δεν μεταβάλλονται όταν υπολογίζονται για διαφορετικές 

χρονοϊστορίες. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται μερικές από τις βασικές 

στατιστικές ιδιότητες όπως οι πρώτες τέσσερις στατιστικές ροπές καθώς και τα μοντέλα 

αυτοπαλινδρόμησης για την περιγραφή των τυχαίων δεδομένων. 

3.1.1 Βασική Στατιστική: Πρώτες Τέσσερις Στατιστικές Ροπές των 

Μετρούμενων Δεδομένων 

Αρχικά, ως ευαίσθητα χαρακτηριστικά θα υποθέσουμε τις τέσσερις πρώτες 

στατιστικές ροπές (statistical moments). Προκειμένου να καθοριστεί η υποκείμενη 

κατανομή των δεδομένων, χρησιμοποιούνται στατιστικές τεχνικές για την εκτίμηση της 

συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density Function-PDF) των μετρημένων 

δεδομένων. Επιπλέον, αναμένεται ότι η βλάβη είναι πιθανό να εισάγει σημαντικές αλλαγές 

στην συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας επιτάχυνσης-χρονοϊστορίας και ως εκ τούτου οι 

πρώτες τέσσερις στατιστικές ροπές και οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 

θεωρούνται ως ευαίσθητα σε ζημιές χαρακτηριστικά. 

Τις πρώτες τέσσερις στατιστικές ροπές αποτελούν η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, 

η λοξότητα και η κύρτωση, οι οποίες συχνά υπολογίζονται κατά την εξέταση 

ακατέργαστων (raw) δεδομένων χρονοσειρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές 
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κλασσικές στατιστικές δοκιμές εξαρτώνται από την παραδοχή της κανονικότητας, και όταν 

τα δεδομένα των χρονοσειρών έχουν σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή της λοξότητας και 

κύρτωσης από το τρία, η υπόθεση κανονικότητας δεν είναι πλέον έγκυρη. Παρακάτω θα 

δοθεί μια σύντομη επισκόπηση των πρώτων τεσσάρων στιγμών. 

Όταν μια τυχαία μεταβλητή 𝑋 μετριέται σε όρους αποκλίσεων από τον μέσο όρο 

της, η προσδοκία (expectation yields moments about the mean) της αποδίδει ροπές γύρω 

από τον μέσο όρο, που επίσης αναφέρονται ως κεντρικές ροπές. Η 𝜈-ιοστή κεντρική ροπή 

της κατανομής πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής 𝑋 ορίζεται ως 

𝜇𝜈=  𝐸(𝑋 − 𝜇𝑥)𝜈 [3.1] 

όπου 𝜇𝑥 = 𝐸(𝑋) είναι ο μέσος όρος του 𝑋. Ο μαθηματικός χειριστής 𝐸(𝑋) είναι η 

προσδοκία της τυχαίας μεταβλητής 𝑋, δηλαδή, με απλούς όρους, ο χειριστής προσδοκίας 

υπολογίζει το μέσο μιας τυχαίας ποσότητας. Συνεπώς, η πρώτη κεντρική ροπή μιας 

ανηγμένης κανονικής κατανομής είναι μηδέν, επειδή η πρώτη ροπή μιας συμμετρικής 

κατανομής για το μέσο είναι μηδέν.  

Η μεταβλητότητα είναι η δεύτερη βασική ροπή. Η διακύμανση μιας τυχαίας 

μεταβλητής, 𝜎𝑥
2, είναι ένα μέτρο της διασποράς του μέσου όρου, και ορίζεται ως 

𝜎𝑥=  𝐸(𝑋 − 𝜇𝑥)2 [3.2] 

Η τετραγωνική ρίζα της μεταβλητότητας ονομάζεται τυπική απόκλιση και 

δηλώνεται ως 𝜎𝑥. Παρόλο που ο μέσος όρος περιγράφει την κεντρική τάση των 

δεδομένων, η τυπική απόκλιση περιγράφει την εξάπλωση (spread) του μέσου όρου.  

Η τρίτη στατιστική ροπή είναι ένα μέτρο της ασυμμετρίας της συνάρτησης 

πυκνότητας πιθανότητας. Η κανονικοποιημένη τρίτη στατιστική ροπή ονομάζεται 

λοξότητα, 𝑆 και ορίζεται ως 

𝑆 =
𝐸(𝑋 − 𝜇𝑋)3

𝜎𝑋
3  [3.3] 

όπου μια θετική λοξότητα σημαίνει ότι το δεξιό τέλος της καμπύλης είναι μακρύτερο και ότι 

η περιοχή της κατανομής συγκεντρώνεται κάτω από τον μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, 

μια αρνητική λοξότητα σημαίνει ότι το αριστερή τέλος της καμπύλης είναι μακρύτερο και 

ότι η περιοχή της κατανομής συγκεντρώνεται πάνω από τον μέσο όρο. Συγκριτικά, η 

λοξότητα μιας ανηγμένης κανονικής κατανομής είναι μηδέν.  
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Η τέταρτη στατιστική ροπή είναι ένα μέτρο της σχετικής ποσότητας δεδομένων 

που βρίσκεται στα άκρα μιας κατανομής πιθανοτήτων. Η κύρτωση, 𝑘, είναι η 

κανονικοποιημένη τέταρτη στατιστική ροπή και ορίζεται ως 

𝑘 =  
𝐸(𝑋−𝜇𝑥)4

𝜎𝑥
4  [3.4] 

όπου μια κύρτωση με τιμή μεγαλύτερη από το τρία υποδεικνύει μία κατανομή "κορυφής" 

που έχει μακρύτερα τέλη καμπύλης από μια ανηγμένη κανονική κατανομή. Αυτό 

υποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις μακριά από το μέσο όρο. Κύρτωση 

με τιμή μικρότερη του τρία υποδηλώνει μια "επίπεδη" κατανομή με βραχύτερα τέλη 

καμπύλης από μια ανηγμένη κανονική κατανομή. Αυτή η ιδιότητα υποδηλώνει πως 

λιγότερες εμφανίσεις της τυχαίας μεταβλητής συναντώνται στα άκρα της καμπύλης από 

ότι θα αναμενόταν σε μια ανηγμένη κανονική κατανομή. Η κύρτωση μιας ανηγμένης 

κανονικής κατανομής, είναι τρία. 

Η 𝜈-οστή κεντρική ροπή για τον μέσον, 𝑚𝜈, για ένα δείγμα 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝜈 με 𝑛 

παρατηρήσεις από μια τυχαία διαδικασία 𝑋 ορίζεται ως 

𝑚𝜈 
1

𝑛
 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1  )𝜈 , 𝜈 = 1,2, … [3.5] 

όπου 𝑥 ̂ =  𝑚1 είναι ο απλός μέσος όρος του δείγματος. 

Στην στατιστική, είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη 

διαδικασία κανονικοποίησης δεδομένων με τη μορφή 

𝑧𝑗
𝑛 = 

𝑋𝑗
𝑛−�̅�𝑗

𝑆𝑗
  [3.6] 

όπου 𝑛 είναι οι παρατηρήσεις, 𝑥�̅� είναι ο μέσος όρος και 𝑆𝑗 είναι η τυπική απόκλιση κάθε 

δείγματος 𝑗. Έτσι, το κανονικοποιημένο δείγμα που δίνεται από το 𝑧𝑗
𝑛 έχει μηδενική μέση 

τιμή και μοναδιαία τυπική απόκλιση.  

Εν κατακλείδι, η λοξότητα και η κύρτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

χαρακτηριστικά για την ανίχνευση ζημιών που οδηγούν σε ένα γραμμικό σύστημα που στη 

συνέχεια εμφανίζει μη γραμμική δυναμική απόκριση και όταν η ύπαρξη βλάβης εισάγει 

ασυμμετρία στα δεδομένα απόκρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αισθητήρες οφείλουν 

να βρίσκονται κοντά στη βλάβη. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι στατιστικές 

ροπές σαν ευαίσθητο χαρακτηριστικό. 
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3.1.2 Ανάλυση Χρονοσειρών: Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα 

 Η ανάλυση χρονοσειρών λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα σημεία από όπου 

προέρχονται οι μετρήσεις μπορεί στην πάροδο του χρόνου να έχουν μια εσωτερική δομή, 

όπως η αυτοσυσχέτιση, η τάση, ή η εποχική διακύμανση. Στην υποενότητα αυτή γίνεται 

μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών ευαίσθητων σε 

βλάβη που βασίζονται σε ανάλυση χρονοσειρών και τις εφαρμόζει στα δεδομένα 

μέτρησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αυτοπαλινδρομικά μοντέλα. 

 Το AR μοντέλο (Αυτοπαλινδρομικό - Autoregressive) με 𝑝 αυτοπαλινδρομικές 

παραμέτρους, AR(𝑝), μπορεί να γραφτεί όπως στην εξίσωση 3.7. 

𝑥𝑖 = ∑ 𝜑𝑗𝑥(𝑖−𝑗) + 𝑒𝑖
𝑝
𝑗=1   [3.7] 

όπου 𝑥𝑖 είναι το μετρηθέν σήμα σε ένα διακριτό χρονικό πίνακα 𝑖, και 𝑒𝑖 είναι ένα μη 

παρατηρήσιμο τυχαίο σφάλμα (ή υπολειμματικό σφάλμα) στην  𝑖-οστή τιμή σήματος. Οι 

άγνωστες AR παράμετροι 𝜑𝑗, μπορούν να εκτιμηθούν είτε με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων είτε με τις εξισώσεις Yule-Walker. Στην παρούσα μεθοδολογία 

χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος τρόπος. 

 Στον έλεγχο δομικής ακεραιότητας, το AR μοντέλο είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί σαν εξαγωγέας χαρακτηριστικών ευαίσθητων σε βλάβη που βασίζεται σε 

δύο προσεγγίσεις: (i) χρησιμοποιώντας τις AR παραμέτρους 𝜑𝑗, και (ii) χρησιμοποιώντας 

τα υπολειμματικά σφάλματα. Η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην τοποθέτηση ενός 

μοντέλου AR σε σήματα από υγιή δομή και δομή με βλάβη. Στη συνέχεια, οι παράμετροι 

AR 𝜑𝑗 χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ευαίσθητα στην βλάβη. Η δεύτερη 

προσέγγιση συνίσταται στη χρήση του μοντέλου AR, με παραμέτρους που υπολογίζονται 

από την αρχική κατάσταση, για την πρόβλεψη της απόκρισης των δεδομένων που 

λαμβάνονται από μια δομή που βρίσκεται πιθανώς σε συνθήκες βλάβης. Το 

υπολειπόμενο σφάλμα, που είναι η διαφορά μεταξύ του μετρούμενου και του 

προβλεπόμενου σήματος, υπολογίζεται στο χρόνο 𝑖 ως εξής: 

𝑒𝑖 = 𝑥𝑖 - 𝑥�̂�  [3.8] 

όπου 𝑥�̂� είναι η προβλεπόμενη τιμή του 𝑖-οστού σήματος. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται 

στην υπόθεση ότι η βλάβη θα εισάγει είτε γραμμική απόκλιση από την αρχική κατάσταση 

είτε μη γραμμικές επιδράσεις στο σήμα και συνεπώς το γραμμικό μοντέλο που 

αναπτύσσεται με τα δεδομένα στο επίπεδο της βάσης δεν θα προβλέπει πλέον με 

ακρίβεια την απόκριση του συστήματος που εμπεριέχει βλάβη. Κατά συνέπεια, τα 
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υπολειπόμενα σφάλματα που σχετίζονται με το σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση 

βλάβης θα αυξηθούν. Σημειώστε ότι για ένα προσαρμοσμένο μοντέλο AR(𝑝), τα 

υπολειπόμενα σφάλματα μπορούν να υπολογιστούν μόνο για 𝑖 < 𝑝 χρονικά σημεία. 

 Η τάξη του AR μοντέλου είναι μια άγνωστη τιμή. Ένα μοντέλο υψηλής τάξης 

μπορεί να ταιριάζει απόλυτα με τα δεδομένα, αλλά δεν θα γενικεύεται σε άλλα σύνολα 

δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, ένα μοντέλο χαμηλής τάξης δεν θα καλύψει 

απαραιτήτως την υποκείμενη φυσική απόκριση του συστήματος. Για να βρεθεί η βέλτιστη 

τάξη του μοντέλου χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως το κριτήριο πληροφόρησης 

του Akaike (AIC), η μερική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (PAF), το μέσο ριζικό τετραγωνικό 

σφάλμα (RMSE) και η τεχνική αποσύνθεσης ή παραγοντοποίησης ιδιαζουσών τιμών 

(Singular Value Decomposition-SVD). Στην παρούσα διπλωματική ο υπολογισμός της 

τάξης του AR μοντέλου βασίστηκε στην τεχνική SVD. 

 Στην γραμμική άλγεβρα, η τεχνική SVD είναι η παραγοντοποίηση μιας ορθογώνιας 

μήτρας, 𝑀, της διάστασης 𝑚𝑥𝑛 που ορίζεται ως εξής: 

𝛭 = 𝑈 𝛬 𝑉𝑇  [3.9] 

όπου η μήτρα 𝛬𝑚𝑥𝑛περιέχει τις μοναδικές τιμές στη διαγώνιο και τα μηδενικά στους μη 

διαγώνιους όρους, ενώ οι μήτρες 𝑈𝑚𝑥𝑚 και 𝑉𝑛𝑥𝑛 είναι τετράγωνες. Η μέθοδος SVD 

χρησιμοποιείται για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό της τάξης μιας μήτρας 𝑀. 

Προκειμένου να διεξαχθεί η ανάλυση, η εξίσωση 3.7 μπορεί να μετατραπεί σε: 

{

𝑥𝑝+1

𝑥𝑝+2

… 

𝑥𝑛

} = [

𝑥1     𝑥2          …        𝑥𝑝

𝑥2       𝑥3          …     𝑥𝑝+1

 …       …        …       … 

𝑥𝑛−𝑝 𝑥𝑛−𝑝+1  …  𝑥𝑛−1

] {

𝜑𝑝

𝜑𝑝−1

… 

𝜑1

}   [3.10] 

ή 

𝑋 = 𝑀𝜑  [3.11] 

όπου 𝛸 είναι το μετρημένο σήμα και το {𝜑} περιέχει τις AR παραμέτρους. Η μήτρα 𝑀 έχει 

διάσταση (χρονοσειρές 𝑥 𝑝).   

3.1.3 Ανάλυση Χρονοσειρών: Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών 

 Η Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) αποτελεί 

μια κλασσική τεχνική για την στατιστική πολλών μεταβλητών με σκοπό την χαρτογράφηση 
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πολυδιάστατων στοιχείων σε μια μικρότερη διάσταση με την ελάχιστη απώλεια 

πληροφορίας. Παρακάτω θα περιγραφεί συνοπτικά η μέθοδος.  

 Σε επίπεδο μαθηματικών, ο στόχος της PCA είναι η χαρτογράφηση 𝑛 διανυσμάτων 

𝑥𝑛  που προέρχονται από έναν χώρο διαστάσεων 𝑑 (𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑑)  σε 𝑛 διανύσματα 𝑧𝑛 

που ανήκουν σε έναν χώρο διαστάσεων 𝑝 (𝑧1, 𝑧2, ..., 𝑧𝑝) όπου 𝑝 < 𝑑. Ουσιαστικά, χωρίς 

απώλεια πληροφορίας, τα διανύσματα 𝑥𝑛  μπορούν να αναπαρασταθούν σαν γραμμικός 

συνδυασμός ενός συνόλου 𝑑 ορθογώνιων διανυσμάτων 𝑢𝑖. 

𝑥𝑛  = ∑ 𝑧𝑖
𝑑
𝑖=1 𝑢𝑖 [3.12] 

 Η τεχνική αυτή πραγματοποιεί έναν ορθογώνιο μετασχηματισμό διατηρώντας μόνο 

τα σημαντικά ιδιοδιανύσματα. Τα ιδιοδιανύσματα με το μεγαλύτερο μέγεθος ιδιοτιμής είναι 

οι βασικές συνιστώσες του συνόλου των δεδομένων και ανταποκρίνονται στις διαστάσεις 

που κατέχουν την μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο σύνολο των δεδομένων. Ακριβέστερα, 

για ένα σύνολο δεδομένων διάστασης 𝑑 με 𝑛 διανύσματα, μπορούν να υπολογιστούν 𝑑 

ιδιοδιανύσματα, και έπειτα επιλέγοντας μόνο τα πρώτα 𝑝 ιδιοδιανύσματα, το τελικό 

σύνολο δεδομένων μπορεί να ξαναγραφτεί με μόνο 𝑝 διαστάσεις 𝑝 < 𝑑 δίχως σημαντική 

απώλεια πληροφορίας. Το 𝑢𝑖 ικανοποιεί το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων  

∑ 𝑢𝑖 = 𝜆𝑖𝑢𝑖 [3.13] 

όπου ∑  είναι ο πίνακας συνδιακύμανσης του συνόλου των 𝑛 διανυσμάτων και 𝜆𝑖 είναι οι 

ιδιοτιμές. 

 Οι βασικές συνιστώσες μπορούν επίσης να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας την 

τεχνική αποσύνθεσης ή παραγοντοποίησης ιδιαζουσών τιμών αποσυνθέτοντας τον 

∑  στην μορφή που ακολουθεί. 

∑   = 𝑉𝛬𝑉𝑇 [3.14] 

όπου 𝛬 είναι ο διαγώνιος πίνακας που περιέχει τις ταξινομημένες ιδιοτιμές 𝜆𝑖, και 𝑉 είναι 

πίνακας που περιέχονται τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα 𝑢𝑖 .   

 Στο υπόβαθρο του ελέγχου δομικής ακεραιότητας, η τεχνική PCA έχει τρεις 

βασικούς σκοπούς: (i) εκτίμηση μοτίβων στα δεδομένα, (ii) καθαρισμός δεδομένων και (iii) 

συμπίεση δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική η τεχνική PCA υπηρετεί τον πρώτο 

σκοπό. Η εκτίμηση μοτίβων στα δεδομένα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της γραμμικής 

χαρτογράφησης των δεδομένων από τον αυθεντικό χώρο χαρακτηριστικών σε έναν 

μετασχηματισμένο χώρο χαρακτηριστικών, όπου τα ιδιοδιανύσματα (βασικές συνιστώσες) 

είναι ορθογώνια μεταξύ τους και συνεπώς δεν έχουν συσχέτιση. Είναι δυνατό λοιπόν, να 

εξάγει κανείς γραμμές ή μοτίβα που είναι χαρακτηριστικά για τα δεδομένα. Οι 
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πληροφορίες σχετικά με την μεταβλητότητα των βασικών συστατικών στοιχείων 

παρέχονται από τις ιδιοτιμές, καθώς τα ιδιοδιανύσματα με μεγαλύτερο μέγεθος ιδιοτιμών 

είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία των δεδομένων.  

3.2 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης 

 Προηγουμένως παρουσιάστηκαν στατιστικές τεχνικές που αφορούν την εξαγωγή 

ευαίσθητων σε βλάβες χαρακτηριστικών από δεδομένα δυναμικής απόκρισης. Ως 

χαρακτηριστικό ευαίσθητο σε βλάβη ορίστηκε κάποια ποσότητα που εξάγεται από τα 

δεδομένα απόκρισης του συστήματος που μετρήθηκαν και έχει άμεση σχέση με την 

παρουσία βλάβης στην δομή της κατασκευής. Το παρόν υποκεφάλαιο αφορά την 

ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων έτσι ώστε να ταξινομηθούν τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά 

προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία ανίχνευσης βλαβών. 

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται εν γένει στην ανάπτυξη στατιστικών 

μοντέλων κατά κύριο λόγο εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: (i) Ομαδική ταξινόμηση, 

(ii) Ανάλυση παλινδρόμησης, και (iii) Ανίχνευση έκτοπων τιμών. Ο κατάλληλος 

αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί διαφέρει επίσης ανάλογα με την ικανότητα του να δρα 

εποπτευόμενα ή δίχως εποπτεία. Συγκεκριμένα, η εποπτευόμενη μάθηση αναφέρεται 

στην περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραδείγματα δεδομένων από συγχρόνως υγιείς 

δομές και δομές με βλάβη. Οι κλάσεις είναι προκαθορισμένες σε αυτή την περίπτωση, και 

ένα σετ ενδεικτικά ταξινομημένων δεδομένων χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση 

μελλοντικών δεδομένων, με διακριτό τρόπο, σε αυτά που ανήκουν σε υγιή κλάση ή στην 

κλάση με την παρουσία βλάβης. Με κατάλληλα δεδομένα, αυτή η προσέγγιση είναι 

δυνατόν να παράγει ένα αυτοπαλινδρομικό μοντέλο που εκτελεί μια πιο συνεχή 

ταξινόμηση, όπου νέα χαρακτηριστικά γίνεται να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο βλάβης. Σημειώνεται ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι βασισμένη στην κατοχή 

δεδομένων και συναφών χαρακτηριστικών από τα διαφορετικά επίπεδα βλάβης. Η δίχως 

εποπτεία εκμάθηση αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα δεδομένα της υγιούς δομής 

είναι τα μόνα γνωστά, συνεπώς αναγνωρίζεται μία κλάση δεδομένων, και οι αλγόριθμοι 

αναπτύσσονται με σκοπό την αναγνώριση των μεταγενέστερων χαρακτηριστικών που 

είναι εκτός των ορίων αυτής της κλάσης. 

3.2.1 Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών 

 Οι τεχνικές Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Prosses Control – SPC) 

μπορούν να εφαρμοστούν για την ταξινόμηση χαρακτηριστικών σε μια προσπάθεια να 

διαφοροποιηθούν οι υγιείς συνθήκες κατάστασης από αυτές με βλάβη. Ο έλεγχος αυτός 
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χρησιμοποιεί διαγράμματα για την παρακολούθηση του κατά πόσον η διαδικασία 

λειτουργεί σε στατιστικό έλεγχο. Η διαδικασία θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο όταν τα 

δεδομένα της διεργασίας μεταβάλλονται τυχαία εντός των ορίων ελέγχου ή των οριακών 

τιμών. Ο γενικός σκοπός είναι ο εντοπισμός μη φυσιολογικών αλλαγών στην διαδικασία. 

Οι αλλαγές παρατηρούνται ως μη φυσιολογικά σημεία στα διαγράμματα που προκαλούν 

μεταβολές στον μέσο όρο ή και στην μεταβλητότητα των δεδομένων. Οι μη φυσιολογικές 

καταστάσεις καθορίζονται από έναν στατιστικά σημαντικό αριθμό τιμών που ξεπερνούν τα 

όρια ελέγχου, όπως και τις συστηματικές αλλαγές στα δεδομένα που βρίσκονται εντός των 

ορίων ελέγχου (για παράδειγμα δεδομένα που δεν κατανέμονται πλέον τυχαία μέσα στα 

όρια ελέγχου). Στα διαγράμματα ελέγχου γίνονται συχνά υποθέσεις κανονικότητας 

(κανονική κατανομή των δεδομένων) και ανεξαρτησίας (δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των δεδομένων) για καλύτερη απόδοση.  

 Σε περίπτωση βλάβης, και ειδικά σε αυτή που εισάγει χαρακτηριστικά μη 

γραμμικών αποκρίσεων, προβλέπεται ότι η βλάβη θα δημιουργήσει αλλαγές στις 

αποκρίσεις του συστήματος που μπορούν να αναγνωριστούν ως μη φυσιολογικά σημεία 

στα διαγράμματα ελέγχου. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαγραμμάτων ελέγχου, ένας από αυτούς είναι το 

Skewhart X-bar. Τα Skewhart X-bar διαγράμματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για να 

αναγνωρίζουν τα σημεία των δεδομένων, όταν αυτά βρίσκονται εκτός των ορίων ελέγχου. 

Τα σημεία αυτά ονομάζονται ‘outliers’, δηλαδή έκτοπες τιμές. Μια στατιστικά σημαντική 

ποσότητα σημείων εκτός των ορίων ελέγχου καταδεικνύει ότι η διεργασία βρίσκεται εκτός 

ελέγχου. Φυσικά, είναι μια ένδειξη πως η κατασκευή έχει μια ασυνήθιστη πηγή 

μεταβλητότητας η οποία της προκαλεί απόκλιση από την βασική κατάσταση. Αντιθέτως, 

στην περίπτωση όπου τα σημεία των δεδομένων τυχαίνουν να είναι εντός των ορίων, η 

διαδικασία θεωρείται εντός ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 

όλα τα σημεία βρίσκονται εντός των ορίων και παρόλα αυτά η κατάσταση δεν είναι υπό 

έλεγχο. Παρακάτω θα αναλυθούν συνοπτικά τα διαγράμματα X-bar, τα οποία 

υποβοηθούν τους αλγόριθμους κάνοντας την κατηγοριοποίηση των τιμών. 

Υποτίθεται μια τυχαία μεταβλητή 𝑥 η οποία χαρακτηρίζεται από την κανονική 

κατανομή περιγράφεται από τις παραμέτρους της, την μέση τιμή 𝜇 και την τυπική 

απόκλιση 𝜎. Αν το 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛  είναι ένα δείγμα μεγέθους 𝑛 και 𝑥 είναι ο μέσος όρος του 

δείγματος, με βάση το κεντρικό οριακό θεώρημα, προκύπτει ότι τα μέσα των δειγμάτων 𝑥�̂� 

ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο 𝜇 και τυπική απόκλιση 𝜎 ̂𝑥 = 
𝜎

√𝑛
 . Συνεπώς, 
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σε 100(1 − 𝑎)% από αυτές τις περιπτώσεις το μέσο του δείγματος 𝑥�̂� θα βρεθεί στο 

ακόλουθο διάστημα: 

𝜇 −  𝑧𝑎
2

𝜎

√𝑛
 ≤ 𝑥�̂� ≤ 𝜇 +  𝑧𝑎

2

𝜎

√𝑛
 [3.15] 

όπου 𝑧𝑎

2
 είναι η παράμετρος που συνδέεται με το διάστημα εμπιστοσύνης, και 𝛼 είναι το 

επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας. Η τυπική απόκλιση της κατανομής των τιμών 𝑥�̂� είναι 

η τυπική απόκλιση του πληθυσμού διαιρεμένη με την τετραγωνική ρίζα του μεγέθους 

δείγματος, δηλαδή 
𝜎

√𝑛
. Τα όρια είναι μια συνάρτηση δεδομένων που αποκτάται όταν η 

διεργασία θεωρείται υπό έλεγχο, χωρίς να  είναι απαραίτητη κάποια άμεση σχέση με την 

απόδοση της πραγματικής διαδικασίας. Σε γενικές γραμμές, οι παράμετροι 𝜇 και 𝜎 που 

ανταποκρίνονται στην υποκείμενη διαδικασία είναι άγνωστες, οπότε είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός τους από τα δείγματα όταν η διαδικασία βρίσκεται θεωρητικά υπό έλεγχο.  

Για  τον υπολογισμό των παραμέτρων της κατανομής πιθανοτήτων, υποτίθεται ότι 

υπάρχουν 𝑚 δείγματα από 𝑥�̂�, όπου τα 𝑥�̂� έχουν προκύψει από 𝑛 παρατηρήσεις, συνεπώς 

ο βέλτιστος εκτιμητής του 𝜇 βρίσκεται από την σχέση 3.16. 

�̂� = 
1

𝑚
 ∑ 𝑥�̂� 

𝑥=𝑚
𝑥=𝑖   [3.16] 

όπου 𝑥�̂� είναι η μέση τιμή του δείγματος 𝑛 για το 𝑖-οστό δείγμα. Ο υπολογισμός της 

τυπικής απόκλισης γίνεται είτε από τις 𝑚 τυπικές αποκλίσεις είτε από τα εύρη των 𝑚 

δειγμάτων. Με τον πρώτο τρόπο, ο εκτιμητής της τυπικής απόκλισης �̂� μπορεί να 

αποκτηθεί αθροίζοντας τις 𝑚 τυπικές αποκλίσεις 𝑠𝑖. 

�̂� = 
1

𝑚
 ∑ 𝑠�̂� 

𝑥=𝑚
𝑥=𝑖  [3.17] 

Γνωρίζοντας αυτούς τους εκτιμητές, τον μέσο και την τυπική απόκλιση, τα όρια 

των διαγραμμάτων ελέγχου: άνω όριο, κεντρική γραμμή, κάτω όριο, για διαστήματα 

εμπιστοσύνης 3𝜎 ορίζονται ως: 

i) Άνω όριο - Upper Control Limit: 𝑈𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 + 3
 �̂� 
√𝑛  

ii) Κεντρική γραμμή - Centerline: 𝐶𝐿 = �̂� [3.18] 

iii) Κάτω όριο - Lower Control Limit: 𝐿𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 − 3
 �̂� 
√𝑛     
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Ορίζοντας τα όρια ελέγχου απαιτείται η υπόθεση ενός συμβιβασμού μεταξύ 

λανθασμένου θετικού και λανθασμένου αρνητικού, δηλαδή ενδείξεις βλάβης όταν αυτή δεν 

υπάρχει και καμία ένδειξη βλάβης όταν αυτή είναι παρούσα αντίστοιχα (Θεωρία 

Ανίχνευσης Βλαβών). Η παρούσα διπλωματική βασίζεται σε μια μελέτη για την δημιουργία 

των αλγορίθμων όπου το διάστημα εμπιστοσύνης της κατανομής λήφθηκε 99.73% που 

αντιστοιχεί στην επιλογή τριών τυπικών αποκλίσεων από το μέσο για τα όρια ελέγχου. Εκ 

τούτου, το 𝑧𝑎

2
 αντικαθίσταται με 3. Η ονομασία X-bar οφείλεται στο ότι η ποσότητα που 

σχεδιάζεται είναι η μέση τιμή των δειγμάτων 𝑥�̂� . 

Όπως και προαναφέρθηκε, τα διαγράμματα ελέγχου αναπτύσσονται βάση της 

υπόθεσης ότι τα δεδομένα παράγονται από μια εντός ελέγχου διαδικασία, δηλαδή με 

κανονική και ανεξάρτητη κατανομή. Επιπροσθέτως, μια εκτός ελέγχου διαδικασία 

εκδηλώνεται με μεταβολές στο μέσο και στην τυπική απόκλιση. Βέβαια, τα διαγράμματα 

ελέγχου δύναται να οδηγήσουν πολλές φορές σε εσφαλμένους συναγερμούς όταν οι 

μετρήσεις είναι εξαρτημένες και θετικά συσχετισμένες. 

Επειδή αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, για να αποφευχθεί θα χρησιμοποιούνται 

τα υπολειμματικά σφάλματα από την διαδικασία αυτοπαλινδρόμησης. Είναι καλό επίσης, 

να υπάρχει μια σύγκριση δύο AR μοντέλων διαφορετικών τάξεων για πιο βάσιμα 

αποτελέσματα.  

3.3 Κανονικοποίηση δεδομένων για κατηγοριοποίηση 

χαρακτηριστικών  

 Η κανονικοποίηση των δεδομένων είναι σύμφυτη με την απόκτηση δεδομένων, την 

εξαγωγή χαρακτηριστικών, καθώς και την στατιστική μοντελοποίηση τμημάτων της 

διαδικασίας ελέγχου δομικής ακεραιότητας. Όσον αφορά τον έλεγχο δομικής 

ακεραιότητας, η μέθοδος αυτή διαχωρίζει τις μεταβολές που αναγνωρίζει ο αισθητήρας σε 

αυτές που προκαλούνται από βλάβη και σε αυτές που προκαλούνται από λειτουργικές και 

περιβαλλοντικές μεταβολές στην κατάσταση. 

 Το παρόν υποκεφάλαιο σχετίζεται με το τμήμα της ταξινόμησης χαρακτηριστικών 

που ασχολείται με την διεργασία ανίχνευσης βλαβών. Η κατηγοριοποίηση αυτή διαφέρει 

με αυτή του προηγούμενου υποκεφάλαιου, επειδή εδώ οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται στον 

τρόπο εκμάθησης χωρίς επίβλεψη, λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά όλες τις περιπτώσεις 

υγιών καταστάσεων για την εκπαίδευση των αλγορίθμων. Η διαδικασία αυτή ορίζεται 

προς το  παρόν σαν κανονικοποίηση δεδομένων, επειδή επιτρέπει στους αλγόριθμους  να 
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μάθουν τους υποκείμενους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της υγιούς 

κατάστασης.     

Κατά κύριο λόγο, ο εκάστοτε αλγόριθμος αρχικά χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

εκπαίδευσης (training data) που έχουν συντεθεί από χαρακτηριστικά υγιών καταστάσεων 

της κατασκευής, πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από όλες τις καταστάσεις δίχως βλάβη 

που συμπεριλαμβάνουν τις πηγές μεταβλητότητας, δηλαδή αλλαγή μάζας και 

στιβαρότητας. Αυτή η διαδικασία κανονικοποίησης σκοπεύει να ταξινομήσει την έξοδο των 

αλγορίθμων ανεξαρτήτως των πηγών μεταβλητότητας που επηρεάζουν την κατανομή των 

χαρακτηριστικών. Ως εκ τούτου, χαρακτηριστικά από καταστάσεις που πιθανώς υπάρχει 

βλάβη κατά την ανάλυση τους είναι αναμενόμενο να αναγνωριστούν από τον αλγόριθμο 

ταξινόμησης σαν έκτοπες τιμές ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι παρούσα λειτουργική 

και περιβαλλοντική μεταβλητότητα. Στην ανίχνευση έκτοπων τιμών, τα επίπεδα 

κατώτατων ορίων πρέπει να υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψιν την μεταβλητότητα που 

παρουσιάζεται στα δεδομένα, σε μια προσπάθεια ελάττωσης του αριθμού ψευδό-

αρνητικών και ψευδό-θετικών ενδείξεων βλάβης, σαν μέρος της διαδικασίας. Συνεπώς, θα 

εφαρμοστούν δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι βασισμένοι στην απόσταση Mahalanobis 

(Mahalanobis distance) και την αποσύνθεση ή παραγοντοποίηση ιδιαζουσών τιμών 

(Singular Value Decomposition - SVD), τεχνική που έχει ήδη αναφερθεί συνοπτικά για 

άλλο σκοπό.  

3.3.1 Απόσταση Mahalanobis 

 Η απόσταση Mahalanobis είναι ένα μέτρο απόστασης, το οποίο χρησιμοποιείται 

για στατιστική ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών και έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει 

και να ποσοτικοποιεί τις έκτοπες τιμές. Αυτό το μέτρο απόστασης διαφέρει από την 

Ευκλείδεια απόσταση, διότι συμπεριλαμβάνει την συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και 

είναι ανεξάρτητο από την κλίμακα των παρατηρήσεων.  

 Θεωρώντας ένα σύνολο από 𝑚, 𝑝-διαστάσεων ρεαλιστικά υπολογισμένων μοτίβων 

που ανήκουν στο σύνολο  𝑅𝑝 με ένα μέσο διάνυσμα πολλαπλών μεταβλητών 𝜇 =

(𝜇1, 𝜇2, . . . , 𝜇𝑝) 𝑇 και έναν πίνακα συνδιακύμανσης, ∑, η απόσταση Mahalanobis μεταξύ 

εκείνου του συνόλου και ενός νέου μοτίβου 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑝) 𝑇 ορίζεται ως: 

𝐷 = √(𝑥 − 𝜇)𝛵 ∑ (𝑥 − 𝜇)
−1

 
 [3.19] 
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 Στο πλαίσιο την κανονικοποίησης δεδομένων για κατηγοριοποίηση 

χαρακτηριστικών, το μέσο διάνυσμα 𝜇 και ο πίνακας συνδιακύμανσης ∑ 

αντιπροσωπεύουν την υγιή λειτουργική κατάσταση και το 𝑥 αντιπροσωπεύει μια πιθανή 

κατάσταση βλάβης.  

Συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική η φυσιολογική κατάσταση καθορίζεται 

από τις παραμέτρους του αυτοπαλινδρομικού μοντέλου (AR model), οι οποίες έχουν 

μετρηθεί από χρονικές ιστορίες για υγιείς καταστάσεις. Άρα, για ένα μοντέλο AR τάξης 𝑝, 

το μέσο διάνυσμα και ο πίνακας συνδιακύμανσης είναι διαστάσεων 𝑝𝑥1 και 𝑝𝑥𝑝, 

αντιστοίχως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα από τα οποία ορίζεται η υγιής 

κατάσταση, δεν συνίστανται για την δοκιμή αυτής της τεχνικής. Σε αντίστοιχη περίπτωση 

έχει αποδειχθεί ότι η αποδοτικότητα της απόστασης Mahalanobis σαν ανιχνευτής βλαβών 

είναι συνάρτηση της τάξης του AR μοντέλου. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της 

μεθόδου είναι πιο εύρωστα όταν προκύπτουν έπειτα από χρήση και σύγκριση 

διαφορετικών τάξεων AR μοντέλων, για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιηθούν δύο 

διαφορετικές τάξεις στην συνέχεια. Αποδεικνύεται βέβαια ότι οι δύο τάξεις επαληθεύουν η 

μια την άλλη όποτε για λόγους οικονομίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από μια 

μόνο τάξη αυτοπαλινδρομικού μοντέλου. Για την ενίσχυση των διαφορετικών 

καταστάσεων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται τετραγωνισμένα.  

Η εξίσωση 3.10 μπορεί να γραφτεί διαφορετικά όταν χρησιμοποιείται σαν μέτρο 

απόστασης για τον εντοπισμό έκτοπων τιμών στο πλαίσιο της στατιστικής πολλαπλών 

μεταβλητών:  

𝐷𝜁
2 = √(𝑥𝜁 − �̂�)

𝛵
∑ (𝑥𝜁 − �̂�)

−1

 
 [3.20] 

όπου 𝑥𝜁 είναι μια πιθανή έκτοπη τιμή, 𝑥 είναι το μέσο διάνυσμα των παρατηρήσεων του 

δείγματος και ∑ είναι ο δειγματικός πίνακας της συνδιακύμανσης. Γενικά, το μέσο και η 

συνδιακύμανση μπορούν να είναι περιεκτικά και αποκλειστικά. Επειδή σε αυτή την 

εργασία οι καταστάσεις είναι γνωστές εξ αρχής, η μέθοδος  αναπτύσσεται με αποκλειστικό 

τρόπο, χωρίς δηλαδή να γίνει χρήση των δεδομένων που προέρχονται από καταστάσεις 

σε συνθήκες βλάβης κατά την δημιουργία των εκτιμήσεων του μέσου και της 

συνδιακύμανσης. Συνεπώς, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον ορισμό της υγιούς κατάστασης λειτουργίας της κατασκευής και χαρακτηρίζονται 

από το διάνυσμα του μέσου και τον πίνακα της συνδιακύμανσης προέρχονται από υγιείς 

καταστάσεις.  
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 Γενικά, από τις αποκλειστικές τετραγωνικές αποστάσεις Mahalanobis προκύπτουν 

διαγράμματα τα οποία φαίνεται να διαφοροποιούν τις υγιείς καταστάσεις και τις 

καταστάσεις που εμπεριέχουν βλάβη, η αξιοπιστία τους όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την τάξη του AR μοντέλου. Παρόλα αυτά, τέτοια διαγράμματα μπορεί να έχουν 

απρόσμενα μοτίβα, όπως για παράδειγμα αρκετά μεγαλύτερο πλήθος έκτοπων τιμών στις 

υγιείς καταστάσεις, παρά σε αυτές που βρίσκονται σε βλάβη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι 

οι υγιείς καταστάσεις τείνουν να έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον πρώτο κύριο 

παράγοντα, ενώ συγχρόνως το κεντρικό σημείο που απορρέει από το �̂� είναι πολύ κοντά 

για τους δύο τύπους καταστάσεων. Άρα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα δικαιολογείται, αλλά μόνο 

σε περίπτωση που υπάρχει συνέπεια μεταξύ των υγειών καταστάσεων και αυτών με 

βλάβη, δηλαδή η πλειοψηφία των υγιών καταστάσεων να έχει περισσότερες έκτοπες τιμές 

από αυτές των καταστάσεων με βλάβη.  

 Διαγράμματα με βάση τις τετραγωνικές αποστάσεις Mahalanobis μπορούν επίσης 

να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τα ομαδοποιημένα υπολειμματικά σφάλματα από 

διαφορετικά AR μοντέλα σαν χαρακτηριστικά ευαίσθητα σε βλάβη. Γενικά, σε αυτού του 

τύπου διαγράμματα, οι καταστάσεις με μη-γραμμικότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

πυκνότητα έκτοπων τιμών και επίσης ξεχωρίζουν τις μετρήσεις που συνεισφέρουν 

περισσότερο στον πλήθος των έκτοπων τιμών για μια κατάσταση. Στην συγκεκριμένη 

εργασία βέβαια, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην συνολική εικόνα της κατάστασης, 

παρά σε κάθε μέτρηση ξεχωριστά. 

 Ο καθορισμός κατώτατων ορίων για τον εντοπισμό των έκτοπων τιμών είναι ένα 

σημαντικό έργο για τον ορισμό ενός στατιστικού διαχωρισμού μεταξύ των καταστάσεων με 

βλάβη και χωρίς. Ενώ υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες, σύμφωνα με το Los Alamos 

Laboratory, αυτή που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στα δεδομένα που αποκτούνται από 

όλες τις υγιείς καταστάσεις. Μια συνοπτική περιγραφή της παρατίθεται ακολούθως. 

i) Σχηματίζεται μια εκπαιδευτική μήτρα 𝑛𝑥𝑝 με σήματα από τις υγιείς 

καταστάσεις. Οι σειρές 𝑛 είναι παρατηρήσεις και οι στήλες 𝑝 είναι ο αριθμός 

των καταστάσεων. Η μέθοδος της τετραγωνικής απόστασης Mahalanobis είναι 

πιθανότερο να εντοπίσει την βλάβη όταν υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δεδομένα 

καταστάσεων, δηλαδή όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο. Τα σήματα θα 

μπορούσαν να είναι υπολειμματικά σφάλματα ομαδοποιημένα με βάση την 

αυτοπαλινδρόμηση και υπολογισμένα από τις χρονικές ιστορίες.   

ii) Στην συνέχεια υπολογίζεται το μέσο διάνυσμα αυτών των τιμών 𝑥 και ο 

πίνακας συνδιακύμανσης ∑  .  
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iii) Έπειτα, από όλα τα σήματα που αντιστοιχούν σε κάθε υγιή κατάσταση 

υπολογίζονται οι τετραγωνικές αποστάσεις Mahalanobis 𝐷𝜁
2 

iv) Τέλος, η υψηλότερη τιμή 𝐷𝜁
2 που υπολογίζεται από το προηγούμενο βήμα 

ορίζεται ως η κρίσιμη τιμή (CV) του κατώτατου ορίου για την ανίχνευση των 

έκτοπων τιμών. 

 Είναι πιθανό, αλλά όχι θεμιτό, να υπάρξει αυξημένος αριθμός λανθασμένων 

ενδείξεων (ψευδό-θετικών/ψευδό-αρνητικών) για μεγάλες τάξεις AR μοντέλων. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα τέτοιο μοντέλο πιθανώς να προκαλεί overfitting (υπερβολική προσαρμογή 

των καμπυλών που οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα) στις πραγματικές χρονικές 

ιστορίες. Για να ξεπεραστεί ο περιορισμός που σχετίζεται με το overfitting υπολογίζεται μια 

επιπλέον κρίσιμη τιμή CV2 σύμφωνα με τα διαστήματα εμπιστοσύνης για την παράμετρο 

μιας αποκλειστικής κατανομής. Συνεπώς, τα βήματα (iii) και (iv) διαφοροποιούνται, 

κάνοντας μια υπόθεση εκθετικής κατανομής που περιγράφει καλύτερα το μοντέλο. Στην 

παρούσα διπλωματική δεν ήταν αναγκαία αυτή η διόρθωση και έτσι δεν θα αναλυθεί 

περαιτέρω.  

 Συμπερασματικά, η αξιοπιστία της απόστασης Mahalanobis σε επίπεδο 

κανονικοποίησης δεδομένων για την ταξινόμηση χαρακτηριστικών, είναι συνάρτηση του 

τύπου των χαρακτηριστικών ευαίσθητων σε βλάβη που χρησιμοποιήθηκαν. Με την 

υπόθεση των AR παραμέτρων σαν χαρακτηριστικά ευαίσθητα σε βλάβη, η απόδοση της 

μεθόδου είναι ευαίσθητη στον αριθμό των AR παραμέτρων και αποδίδει καλύτερα σε 

μεγαλύτερες τάξεις. Αντιθέτως, με την υπόθεση ότι τα ομαδοποιημένα υπολειμματικά 

σφάλματα από AR μοντέλα λειτουργούν σαν χαρακτηριστικά ευαίσθητα σε βλάβη, 

συνδυασμένη με την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού κατώτατων ορίων μπορεί 

να μην έχει τα ίδια αποτελέσματα, λόγω του overfitting αποδίδει καλύτερα σε μικρότερες 

τάξεις. Αυτό βέβαια, μπορεί να βελτιωθεί με τα διαστήματα εμπιστοσύνης και 

αποδεικνύεται σημαντικό για την απόρριψη ακραίων τιμών που συχνά σχετίζονται με τον 

θόρυβο ή τις εξέχουσες τιμές που προκύπτουν και είναι πιθανό να επηρεάσουν τα 

κατώτατα όρια. Είναι ενδεικτικό λοιπόν, να γίνεται η συνετά η επιλογή της τάξης και μετά 

από πολλές δοκιμές, ενώ επίσης να επιλέγονται δύο τιμές ώστε να υπάρχει σύγκριση 

μεταξύ των μοντέλων και καλύτερη απόδοση της κατάστασης που βρίσκεται η κατασκευή. 

3.3.2. Αποσύνθεση ή Παραγοντοποίηση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD) 

Υπάρχει μια μέθοδος ανίχνευσης βλαβών βασισμένη στην τεχνική αποσύνθεσης ή 

παραγοντοποίησης ιδιαζουσών τιμών, η οποία αναφέρθηκε και στην ενότητα εξαγωγής 
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χαρακτηριστικών. Η τεχνική αυτή βασίζεται στον καθορισμό της τάξης ενός πίνακα. Στο 

πλαίσιο του ελέγχου δομικής ακεραιότητας για την κανονικοποίηση δεδομένων με σκοπό 

την κατηγοριοποίηση χαρακτηριστικών, στόχος της τεχνικής είναι ο εντοπισμός της 

βλάβης ασχέτως λειτουργικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.   

Στο πλαίσιο της γραμμικής άλγεβρας, η τεχνική SVD είναι η παραγοντοποίηση 

ενός πραγματικού τριγωνικού ή σύνθετου πίνακα 𝑀, ο οποίος ορίζεται στην εξίσωση 3.21. 

𝑀 = 𝑈 𝛬 𝑉𝐻 [3.21] 

 Όπου τα 𝑈 και 𝑉 συμβολίζουν δύο ορθογωνίους πίνακες (  𝑈𝐻𝑈 = 𝑉𝐻𝑉 = 1 ) και ο 

πίνακας 𝛬 περιέχει τις μοναδιαίες τιμές του πίνακα 𝑀 κατά μήκος της διαγωνίου και 

τοποθετημένες σε φθίνουσα σειρά. Τέλος, ο δείκτης 𝐻 υποδηλώνει την μεταφορά του 

σύνθετου πίνακα στον συζυγή του.  

 Όσον αφορά την ανίχνευση βλαβών, ο πίνακας 𝑀 μπορεί να οριστεί ως πίνακας 

κατάστασης που συντίθεται από χαρακτηριστικά διανύσματα 𝑤𝑖 και 𝑤𝑑, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα της κατασκευής, όπως τις ιδιοσυχνότητες, 

τις ιδιομορφές και τις συναρτήσεις απόκρισης συχνότητας (Frequency Response Function 

- FRF). Το 𝑤𝑖  με 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 σχετίζεται με την υγιή κατάσταση λειτουργίας 𝑖, και το wd 

αφορά την παρούσα κατάσταση της κατασκευής, ανεξαρτήτως βλάβης ή όχι. Όταν είναι 

γνωστές 𝑝 υγιείς καταστάσεις λειτουργίας και μια τρέχουσα κατάσταση, ο πίνακας 

καταστάσεων 𝑀 σχηματίζεται ως εξής:  

𝑀 = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑝, 𝑤𝑑] [3.22] 

 Η ύπαρξη βλάβης προκαλεί μια διαφοροποίηση στην τάξη του πίνακα 𝑀, πιο 

συγκεκριμένα στην περίπτωση που το χαρακτηριστικό διάνυσμα 𝑤𝑑 προέρχεται από μια 

υγιή κατάσταση, η τάξη του πίνακα αναμένεται να παραμείνει η ίδια και ίση με 𝑝, ενώ 

αντιθέτως στην περίπτωση που η κατάσταση από την οποία προκύπτει το χαρακτηριστικό 

διάνυσμα περιέχει βλάβη, η τάξη του πίνακα ισούται με 𝑝 + 1. 

 Σε θεωρητικό επίπεδο, αν η τάξη του πίνακα 𝑀 είναι ελλιπής, δηλαδή ορισμένες 

υγιείς καταστάσεις είναι γραμμικός συνδυασμός άλλων, μέρος των ιδιαζουσών τιμών 

πρέπει να είναι μηδέν. Τα πραγματικά δεδομένα όμως, δεν είναι ιδανικά και συχνά έχουν 

θόρυβο κατά την μέτρηση τους, ο οποίος είναι πιθανό να υπερκαλύψει τις συνθήκες 

κατάστασης και συνεπώς να επηρεαστεί η τάξη του πίνακα 𝑀. Σαν αποτέλεσμα, η 

παρουσία θορύβου στα δεδομένα εισάγει υπολείμματα στις ιδιάζουσες τιμές. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ορίζονται οριακές τιμές με σκοπό τον διαχωρισμό 
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των υψηλότερων ιδιαζουσών τιμών που οφείλονται σε συνθήκες κατάστασης από αυτές 

που σχετίζονται με τον θόρυβο.  

 Η τεχνική SVD μπορεί να αξιοποιηθεί για τον διαχωρισμό των υγιών καταστάσεων 

από τις καταστάσεις με βλάβη. Η διαδικασία αποτελείται από τα τρία βήματα που 

ακολουθούν. 

i) Γίνεται ο υπολογισμός των ιδιαζουσών τιμών του πίνακα κατάστασης 𝑀1 =

[𝑤1
𝑛, 𝑤2

𝑛, … , 𝑤𝑝
𝑛] χρησιμοποιώντας μόνο υγιείς συνθήκες κατάστασης. Με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του θορύβου, γίνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερα δείγματα για την εκάστοτε κατάσταση. Οι σειρές 𝑛 

αντιπροσωπεύουν τις παρατηρήσεις και οι στήλες τον αριθμό των συνθηκών 𝑝. 

Η δημιουργία αυτού του πίνακα στοχεύει στον ορισμό της υγιούς κατάστασης 

λειτουργίας και συνεπώς, καθορίζει την κατάσταση αναφοράς της κατασκευής. 

ii) Στην συνέχεια, υπολογίζονται οι ιδιάζουσες τιμές του πίνακα κατάστασης, 𝑀2 =

[𝑤1
𝑛, 𝑤2

𝑛, … , 𝑤𝑝
𝑛, 𝑤𝑑

𝑛], προσθέτοντας στις καταστάσεις του προηγούμενου πίνακα 

μια επιπλέον κατάσταση, η οποία είναι πιθανό να έχει βλάβη, 𝑤𝑑
𝑛. Αντίστοιχα, η 

δημιουργία αυτού του πίνακα στοχεύει στον έλεγχο της πραγματικής 

κατάστασης της κατασκευής.  

iii) Τέλος, γίνεται προσαρμογή δύο ανεξάρτητων καμπυλών στις παραπάνω 

ιδιάζουσες τιμές από τους πίνακες 𝑀1 και 𝑀2. Όταν οι δύο αυτές καμπύλες 

σχεδιαστούν στο ίδιο διάγραμμα, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Αν υπάρχει 

αποτελεσματική συσχέτιση της συνθήκης κατάστασης που έχει πιθανή βλάβη 

με κάποια πηγή μεταβλητότητας που δεν έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν στην 

κατασκευή οι καμπύλες των δύο πινάκων δεν συμπίπτουν, αντιθέτως αν δεν 

εμφανίζεται κάποια νέα πηγή μεταβλητότητας, οι καμπύλες συμπίπτουν. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη, θεωρείται ότι η κατάσταση με 

πιθανή βλάβη, 𝑤𝑑
𝑛, είναι γραμμικά ανεξάρτητη από τις άλλες καταστάσεις που 

προέκυψαν από συνθήκες χωρίς βλάβη. 

Όπως διακρίνεται και στο σχήμα 3.1, όταν η ιδιάζουσα τιμή 𝑤𝑑  συντίθεται από 

συναρτήσεις συχνότητας απόκρισης συνθηκών κατάστασης με βλάβη, υπάρχουν 

ελαφριές αποκλίσεις από την υγιή συνθήκη αναφοράς. 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος κανονικοποίησης δεδομένων που στηρίζεται στην 

τεχνική SVD έχει δυνατότητες όταν υπάρχουν βέβαιες υγιείς συνθήκες κατάστασης. Είναι 

αρκετά σημαντικό να σημειωθεί πως όταν το αισθητήριο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση 
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από την πηγή της βλάβης η τεχνική αυτή θα εντοπίσει την βλάβη, αλλά το μέγεθος της 

απόκλισης από την υγιή κατάσταση μπορεί να επηρεαστεί από την έκταση της 

απόστασης.      

  

Σχήμα 3.1: Μια κατάσταση χωρίς βλάβη (α) και μια με βλάβη (β) συγκριτικά, με την χρήση της 

τεχνικής Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) (β) 
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Κεφάλαιο 4: Θεωρητικό Υπόβαθρο Υπολογιστικής   

4.1 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων 

 Στις κλασσικές προσεγγιστικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων δυναμικής 

κατασκευών η κύρια ιδέα είναι να εκφραστεί η προσεγγιστική απόκριση ως άθροισμα 

πεπερασμένων όρων με επιλεκτική χωρική και άγνωστη χρονική εξάρτηση. Όμως οι 

μέθοδοι αυτές βρίσκουν εμπόδια στον χωρισμό της κατασκευής σε μικρότερα τμήματα 

που δεν θα αναλυθούν σε αυτή τη μελέτη, τα οποία η μέθοδος των πεπερασμένων 

στοιχείων ξεπερνά. 

 Για καθένα από αυτά τα στοιχεία εκφράζεται η λύση σε κάθε εσωτερικό σημείο του 

συναρτήσει της απόκρισης ορισμένων επιλεγμένων σημείων (που ονομάζονται κόμβοι του 

πεπερασμένου στοιχείου) και ειδικών συναρτήσεων με γνωστή χωρική εξάρτηση. Έπειτα, 

προσδιορίζονται πίνακες μάζας και στιβαρότητας, καθώς και το διάνυσμα διέγερσης του 

κάθε στοιχείου. Κατόπιν, γίνεται μετασχηματισμός των μητρώων αυτών, ώστε οι 

μετατοπίσεις και οι δυνάμεις να αναφέρονται σε κάποιο κοινό σύστημα συντεταγμένων. 

Ακολουθεί η κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης της συνολικής κατασκευής, με 

ταυτόχρονη επιβολή των συνοριακών συνθηκών. Οι εξισώσεις αυτές εμφανίζονται στην 

μορφή συστήματος κανονικών διαφορικών εξισώσεων ως προς τις χρονικές συναρτήσεις  

απόκρισης των κόμβων. Τέλος, επίλυση αυτού του συστήματος οδηγεί σε πλήρη 

προσδιορισμό της απόκρισης του συστήματος, αφού η απόκριση σε κάθε εσωτερικό 

σημείο κάθε πεπερασμένου στοιχείου είναι γνωστή συνάρτηση της απόκρισης των 

κόμβων του στοιχείου [7].  

 Ο Έλεγχος της Δομικής Ακεραιότητας των μηχανικών συστημάτων προϋποθέτει 

την χρήση μίας μεθόδου τέτοιου τύπου. Η μέθοδος που εφαρμόζεται στην παρούσα 

διπλωματική είναι αυτή των πεπερασμένων στοιχείων, η οποία για να γίνει εφικτή είναι 

απαραίτητη η χρήση ορισμένων λογισμικών.  

 Το σχέδιο, ή στην περίπτωση αυτή τα μηχανολογικά δεδομένα εισάγονται στον 

προ-επεξεργαστή (Preprocessor) όπου επεξεργάζεται και καταστρώνεται το πρόβλημα 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να το λύσει ο λύτης (Solver). Στη συνέχεια τα δεδομένα, αφού 

έχουν υποστεί επεξεργασία, λύνονται από τον λύτη. Επόμενος σταθμός των δεδομένων 

είναι ο μετά-επεξεργαστής (Postprocessor), εκεί τα δεδομένα οπτικοποιούνται και δίνεται η 

δυνατότητα να εξαχθούν τα δεδομένα. Τέλος, το μοντέλο τροποποιείται και επανεισάγεται 
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στον προ-επεξεργαστή επαναλαμβάνοντας την διαδικασία με τα τροποποιημένα 

δεδομένα, ώσπου να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Σχήμα 4.1: Σχεδιαγραμματική αναπαράσταση της μεθοδολογίας των πεπερασμένων στοιχείων σε 

υπολογιστικό περιβάλλον.  

 Τα λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων που συντέλεσαν στην πραγματοποίηση 

της παρούσας διπλωματικής ήταν αυτά της BETA CAE Systems, ANSA και META, ενώ 

ως λύτης χρησιμοποιήθηκε το DYNAMIS. 

4.2 Προγραμματιστικό Περιβάλλον  

Η μεθοδολογία πίσω από τον έλεγχο δομικής ακεραιότητας είναι περίπλοκη και 

μακροσκελής, για αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός εργαλείου συμβατό 

με το MATLAB που θα απλοποιεί τις διαδικασίες, ειδικά τις επαναλαμβανόμενες, και θα 

αυξάνει την παραγωγικότητα εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο χρόνο. Πιο κατάλληλο 

κρίθηκε το mFUSE, το οποίο αναπτύχθηκε από το Los Alamos Laboratory.  

Γενικά, ένα Function Sequencer είναι ένα εξαιρετικά βολικό χαρακτηριστικό για 

προγραμματιστικές μηχανές ή διαδικασίες που λειτουργούν σε σταθερές ακολουθίες . Πιο 

συγκεκριμένα το ‘mFUSE: Function Sequencer for MATLAB’, είναι ένα γραφικό 

περιβάλλον εργασίας με βάση το Java προορισμένο για χρήση στο MATLAB. Το mFUSE 

διευκολύνει την ανάπτυξη αναλυτικών διαδικασιών επιτρέποντας στον χρήστη να συνδέει 

γρήγορα και διαισθητικά τις λειτουργίες MATLAB ως βήματα σε μια ακολουθία, ενώ 

παράλληλα βοηθάει στην ανάπτυξη και στην σύγκριση παρόμοιων διαδικασιών. Το 

λογισμικό υποστηρίζει επίσης τη συνεργασία σε έργα μέσω της χρήσης συνόλων session 

(.ses) και μια βιβλιοθήκη λειτουργιών που μπορούν να επαναπροσδιοριστούν. Τέλος, 

δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης μιας σειράς αρθρωτών λειτουργιών για 
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επαναχρησιμοποίηση για όλα τα έργα που συνεπάγεται την τυποποίηση της μορφής 

κεφαλίδας και των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις επιλεγμένες λειτουργίες 

[8]. 

Το περιβάλλον του mFUSE έχει συγκεκριμένη μορφή, τα βασικά του πεδία 

αποτελούν η Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (Function Library), η Λίστα Ακολουθιών  

(Sequence List), το Επιλεγμένο Βήμα (Selected Step), η Καρτέλα Πληροφοριών 

Συνάρτησης (Function Documentation Tab), η Καρτέλα M-File ακολουθιών (Sequence M-

File Tab) και τέλος η Καρτέλα Εισαγωγών Χρήστη/Ετικέτες Εξόδων (User Inputs/Tagged 

Outputs Tag). 

Σχήμα 4.2: Γραφικό περιβάλλον mFUSE. 

 Στην Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων φορτώνονται όλες οι απαραίτητες συναρτήσεις για 

την διεξαγωγή της ακολουθίας, στην συνέχεια τοποθετούνται στην κατάλληλη σειρά στο 

παράθυρο της Λίστας Ακολουθιών και τέλος ο ρόλος του πεδίου Επιλεγμένο Βήμα είναι 

να συνδέει μεταξύ τους τις συναρτήσεις, ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα από την μια 

στην άλλη με σκοπό την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους, αφού σχεδόν πάντα μια 

συνάρτηση δεν είναι αρκετή για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Οι τρεις καρτέλες δίνουν 

πληροφορίες για τις συναρτήσεις και προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες επεξεργασίας 

τους. Επιπλέον, είναι εφικτό να δημιουργηθούν νέες συναρτήσεις ή και μικρά 

συμπληρωματικά βήματα που συμβολίζονται ως QS, δηλαδή Γρήγορα Βήματα (Quick 

Step) σε αυτό το περιβάλλον. 
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4.3 Μέθοδος Αξιολόγησης Δεδομένων 

 Τα δεδομένα που αντλούνται είτε μέσω των αριθμητικών μοντέλων είτε μέσω του 

πειράματος υπόκεινται στην ίδια διαδικασία για την ερμηνεία και την αξιολόγηση τους. Η 

διαδικασία αυτή περιγράφεται σε αυτό το υποκεφάλαιο αναλυτικά, ανεξαρτήτως 

προέλευσης των δεδομένων. Σταδιακά και μέχρι την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

καταγράφονται τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων χαρακτηριστικών ευαίσθητων σε 

βλάβη έως και η τελική επιλογή τους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαδικασία αυτή είναι δείγματα από τα αριθμητικά μοντέλα. 

4.3.1 Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

 Με σκοπό  την ανάλυση των δεδομένων, θα γίνει εισαγωγή τους στο mFUSE. 

Όπως περιεγράφηκε, το mFUSE είναι ένα εργαλείο που επιταχύνει τις διαδικασίες 

ανάλυσης των δεδομένων, καθώς περιέχει έτοιμες συναρτήσεις σχετικές με τον έλεγχο 

δομικής ακεραιότητας, στις οποίες εισάγονται τα δεδομένα με ειδικό τρόπο και μπορούν 

να επαναληφθούν για πολλές ομάδες δεδομένων χωρίς μεγάλες τροποποιήσεις. Άρα, 

μπορεί να γίνει πλήθος αναλύσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, αφού ο τρόπος εισαγωγής 

των δεδομένων είναι σχετικά απλός. 

Βέβαια, το λογισμικό αυτό περιέχει μεγάλο εύρος και ποικιλία έτοιμων (fixed) 

συναρτήσεων, αυτές από το SHMTools, οπότε προηγείται μια διαδικασία επιλογής των 

κατάλληλων συναρτήσεων που στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδουν το βέλτιστο 

αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της κατάστασης και τις 

εντοπίζουν με καλύτερη ακρίβεια δίνοντας πιο ασφαλή αποτελέσματα. 

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές δοκιμές για τα ίδια δεδομένα με διαφορετικές συναρτήσεις, 

ώσπου μειώθηκαν σε επτά χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν πιο αποδοτικά και κατάλληλα 

για την συγκεκριμένη μελέτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 

‘Θεωρητικό Υπόβαθρο Ελέγχου’ και είναι: 

1. Στατιστικά Χαρακτηριστικά: Μέση Τιμή 

2. Στατιστικά Χαρακτηριστικά: Τυπική Απόκλιση (STD) 

3. Στατιστικά Χαρακτηριστικά: Λοξότητα 

4. Στατιστικά Χαρακτηριστικά: Κύρτωση 

5. Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα 
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6. Παραμετρικός Εντοπισμός Έκτοπων Τιμών: Ανάλυση Bασικών Συνιστωσών 

(PCA) 

7. Παραμετρικός Εντοπισμός Έκτοπων Τιμών: Απόσταση Mahalanobis  

8. Παραμετρικός Εντοπισμός Έκτοπων Τιμών: Αποσύνθεση ή Παραγοντοποίηση 

Ιδιαζουσών Τιμών (SVD) 

 Επειδή παρόλα αυτά ο όγκος της πληροφορίας συνεχίζει να είναι μεγάλος, 

ακολούθησε μια πιο εκτενής αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, δοκιμάστηκαν για διαφορετικού 

τύπου βλάβες και τοποθεσίες ώστε η τελική επιλογή να καλύπτει όλες τις εξεταζόμενες 

περιπτώσεις.  

 Αρχικά δοκιμάστηκε ένα σετ τιμών για μια ακραία περίπτωση βλάβης. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις μιας ισχυρής βλάβης που μετρήθηκαν από κοντινούς της 

αισθητήρες όταν η δύναμη εφαρμοζόταν επίσης κοντά. Ουσιαστικά, τα δεδομένα 

προήλθαν από την ίδια δύναμη και τα ίδια σημεία μέτρησης όταν η κατασκευή βρισκόταν 

σε υγιείς συνθήκες κατάστασης και συνθήκες κατάστασης με βλάβη. Τα παρακάτω 

σχήματα 4.3 κι 4.4 προέκυψαν από αυτή τη δοκιμή. Τα instance αντιπροσωπεύουν τις 

συνθήκες κατάστασης. 

 

Σχήμα 4.3: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πλησιέστερου αισθητήρα. 
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Σχήμα 4.4: Παραμετρικός εντοπισμός τιμών με Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών και με Αποσύνθεση 

Ιδιαζουσών Τιμών. 

Γενικά παρατηρήθηκε ότι οι στατιστικοί δείκτες που είναι πιο ευαίσθητοι στις 

συγκεκριμένες βλάβες είναι η λοξότητα και η κύρτωση, όπως αναφέρθηκε και στην 

θεωρία, και αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο στον πλησιέστερο αισθητήρα, ενώ ο 

παραμετρικός εντοπισμός τιμών κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ υγιών συνθηκών 

κατάστασης και συνθηκών κατάστασης με βλάβη. Η ίδια δοκιμή επαναλήφθηκε με τα ίδια 

χαρακτηριστικά εκτός από την ένταση της βλάβης, η οποία σε αυτή τη δοκιμή ήταν 

μικρότερη. Τα αντίστοιχα διαγράμματα παρατίθενται είναι τα 4.5 και 4.6. 

 

Σχήμα 4.5: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πλησιέστερου αισθητήρα για μικρότερη βλάβη. 
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Σχήμα 4.6: Παραμετρικός εντοπισμός τιμών με και με Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών και με 

Αποσύνθεση Ιδιαζουσών Τιμών για μικρότερη βλάβη. 
 

Παρά την διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δοκιμών, τα συμπεράσματα είναι κοινά, 

αρά από αυτή τη δοκιμή συμπεραίνεται επιπλέον ότι μικρότερες βλάβες μπορούν να 

γίνουν αντιληπτές. Ειδικά στο σχήμα 4.6 παρατηρείται ξεκάθαρα η παρουσία των βλαβών, 

ενώ επίσης φαίνεται πως η ανάλυση βασικών συνιστωσών δεν εντόπισε καν την αλλαγή 

στο μέγεθος της βλάβης. Συνεπώς, η μέθοδος SVD είναι πιο ευαίσθητη στις αλλαγές, και 

κρίνεται πιο αποδοτική. Η απόσταση Mahalanobis θεωρήθηκε βέβαιο ότι θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση, αφού αποτελεί έμπιστος και ακριβής λογάριθμος για την 

αξιολόγηση συνθηκών κατάστασης και ακόμα επειδή οι άλλοι δύο αλγόριθμοι ήταν αρκετοί 

για αυτή την διαδικασία.  

  Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν κάποιες δοκιμές των ίδιων χαρακτηριστικών 

για διαφορετικό άξονα εφαρμογής της δύναμης. Δεν υπήρξε κάποιο ξεκάθαρο 

αποτέλεσμα και τελικά επιλέχθηκε να εξεταστούν ενδεικτικά και οι τρείς άξονες εφαρμογής 

της δύναμης.  

 Τέλος, έγινε μια πιο εκτεταμένη προσπάθεια ερμηνείας της απόστασης σε σχέση 

με τον εντοπισμό της συνθήκης κατάστασης όταν υπάρχει βλάβη. Στην δοκιμή αυτή 

εξετάστηκε μια ισχυρή βλάβη σε τέσσερα σημεία φθίνουσας απόστασης. Τα 

αποτελέσματα είναι πιο διακριτά στα διαγράμματα των στατιστικών χαρακτηριστικών για 

το εκάστοτε σημείο.  

Όσο ο αισθητήρας πλησιάζει στο σημείο της βλάβης, τόσο πιο αλλοπρόσαλλες 

είναι οι τιμές των στατιστικών χαρακτηριστικών, με αποκορύφωση το σχήμα 4.10, όπου οι 

τιμές είναι ίδιες καθ’ όλη την διάρκεια των μετρήσεων.  
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Σχήμα 4.7: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πιο απομακρυσμένου αισθητήρα. Ο αισθητήρας αυτός 

βρίσκεται σε διαγώνια απόσταση στην άλλη άκρη της κατασκευής. 

 

Σχήμα 4.8: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά ενός αισθητήρα που βρίσκεται μεταξύ του προηγούμενου 

αισθητήρα και της βλάβης. 
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Σχήμα 4.9: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά ενός αισθητήρα που βρίσκεται στο ίδιο σημείο με τον 

προηγούμενο, αλλά στην κάτω διατομή. 

 

Σχήμα 4.10: Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην βλάβη. 
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Είναι εμφανές λοιπόν, ότι η απόσταση του αισθητήρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στις μετρήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό της βλάβης. Επίσης είναι πλέον σίγουρο πως 

δεν έχουν όλα τα στατιστικά χαρακτηριστικά την ίδια ισχύ, η λοξότητα και η κύρτωση είναι 

σημαντικά αποδοτικότερα. 

Με άλλα λόγια, αφού  είναι γνωστή η επίδραση της απόστασης δεν είναι πια 

χρήσιμα τα στατιστικά χαρακτηριστικά. Οι αισθητήρες σε μικρότερη απόσταση από το 

σημείο της βλάβης είναι πιο ευαίσθητοι στις μεταβολές, έτσι αντίστροφα είναι δυνατό να 

εντοπιστεί προσεγγιστικά η τοποθεσία της βλάβης αξιολογώντας το μέγεθος μιας βλάβης 

για πολλά σημεία. Οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι η απόσταση Mahalanobis 

και η αποσύνθεση ή παραγοντοποίηση ιδιαζουσών τιμών, οι οποίοι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένοι με τα αυτοπαλινδρομικά μοντέλα. Σε όλες τις δοκιμές τα μοντέλα αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αλγόριθμων, οι οποίοι εμπίπτουν στην 

κατηγορία των αλγορίθμων κανονικοποίησης δεδομένων και κατηγοριοποίησης 

χαρακτηριστικών. 

4.3.2 Εισαγωγή των δεδομένων στο mFUSE 

 Αφού προηγήθηκε η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και οργανώθηκαν οι 

περιπτώσεις μένει να εισαχθούν τα δεδομένα στο mFUSE με σκοπό την συλλογή των 

αποτελεσμάτων. Οι συναρτήσεις του SHMTools είναι προκαθορισμένες, για αυτό το λόγο 

πρέπει τα δεδομένα να είναι συμβατά με τις συναρτήσεις αυτές. Στο παρόν υποκεφάλαιο 

θα δοθεί η μεθοδολογία ένταξης τους σε δομημένα σύνολα ώστε να ενσωματωθούν στην 

διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, τα σύνολα αυτά είναι πίνακες που ανήκουν σε ένα αρχείο 

δεδομένων, το οποίο ονομάζεται αυθαίρετα. Αντιθέτως, οι δύο αυτοί πίνακες έχουν 

συγκεκριμένα ονόματα που αναγνωρίζονται από τις συναρτήσεις του mFUSE. Ο πρώτος 

πίνακας περιέχει τα δεδομένα, που προέρχονται από την σύνθεση κάποιων μικρότερων 

πινάκων, και ονομάζεται dataset, ενώ ο δεύτερος αποτελείται από τις καταστάσεις που 

εξετάζονται και ονομάζεται states. 

Ο κάθε ένας από τους πίνακες που στελεχώνουν τον dataset περιέχει τις 

επιταχύνσεις ενός αισθητηρίου για όλες τις χρονικές ροπές μιας συνθήκης κατάστασης, 

είτε προέρχεται από βλάβη είτε όχι, αφού έχουν αφαιρεθεί τα περιττά κελιά και έχει 

προστεθεί ο θόρυβος (όταν πρόκειται για δεδομένα προσομοίωσης) . Για την κατασκευή 

του dataset χρειάζονται αρκετοί πίνακες με δεδομένα υγιών καταστάσεων και μερικοί 

πίνακες με δεδομένα κατάστασης με βλάβη. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να υπάρχουν 
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διαφορετικές τιμές του θορύβου στις προσομοιώσεις για τις υγιείς συνθήκες κατάστασης, 

ώστε να δημιουργηθούν τυχαίες και διαφορετικές μετρήσεις. Για να λειτουργήσουν σωστά 

οι αλγόριθμοι πρέπει πάντα τα δεδομένα που προέρχονται από υγιές συνθήκες 

κατάστασης να υπερτερούν ή να ισοβαθμούν σε αριθμό με αυτά των συνθηκών όπου 

υπάρχει βλάβη, ποτέ να μην υπερτερούν σε ποσότητα τα δεδομένα των καταστάσεων με 

βλάβη. 

Συνεπώς, ένας πίνακας dataset είναι τριών διαστάσεων 𝑛𝑥𝑚𝑥𝑧, όπου 𝑛 είναι οι 

χρονικές ιστορίες, 𝑚 είναι οι διαφορετικοί αισθητήρες και τέλος 𝑧 είναι οι διαφορετικές 

καταστάσεις. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: (i) εισαγωγή των δεδομένων 

στο MATLAB (ii) προετοιμασία των δεδομένων (iii) προσθήκη θορύβου στις μετρήσεις – 

αν πρόκειται για δεδομένα προσομοίωσης (iv) δημιουργία κενού πίνακα τριών 

διαστάσεων με όνομα dataset και (v) τοποθέτηση των δεδομένων στον πίνακα dataset. 

Στην πρώτη διάσταση βρίσκονται οι χρονικές ιστορίες, άρα 𝑛 = 3000, όπου ο αριθμός των 

χρονικών ιστοριών προκύπτει από τα διαστήματα του χρόνου που ορίστηκαν στο ANSA 

κατά την δημιουργία του μοντέλου ή από τον αριθμό των μετρήσεων στην πειραματική 

εφαρμογή και είναι ίδιος ανεξαρτήτως αισθητήρα ή συνθήκης κατάστασης, στην δεύτερη 

διάσταση το μέγεθος ποικίλει ανάλογα με τους αισθητήρες από τους οποίους αντλούνται 

τα δεδομένα και συνήθως πρέπει να είναι λιγότεροι σε αριθμό από το μέγεθος της τρίτης 

διάστασης που περιέχει τις καταστάσεις που εξετάζονται. Αν για παράδειγμα σε μια 

δοκιμή αντλούνται δεδομένα από τέσσερεις αισθητήρες και οι καταστάσεις που έχουν 

δοκιμαστεί είναι πέντε, τέσσερεις υγιείς και μια κατεστραμμένη, ο πίνακας θα είναι της 

μορφής 3000𝑥4𝑥5. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι καταστάσεις είναι καλό να αφορούν 

την ίδια διέγερση. Στο σχήμα 4.11 δίνεται ένα τμήμα του πίνακα που δόθηκε ως 

παράδειγμα. 

 Είναι εμφανές ότι στην 4𝜂 στήλη του πίνακα στο σχήμα 4.11 έχει μεγαλύτερες 

αποκλίσεις από το μηδέν, ενδείκνυται λοιπόν να είναι ο αισθητήρας που βρίσκεται 

πλησιέστερα στην βλάβη.  

Αναφέρθηκε νωρίτερα πως μπορεί να αναστραφεί η διαδικασία ώστε να εντοπιστεί 

το σημείο της βλάβης. Πιο συγκεκριμένα, αν αντιστραφούν οι τελευταίες διαστάσεις ο 

πίνακας θα μετατραπεί σε 𝑛𝑥𝑧𝑥𝑚. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι το ίδιο σαφή με 

πριν, αλλά μπορούν να δώσουν αξιόλογα συμπεράσματα. Χρησιμοποιώντας πάλι το ίδιο 

παράδειγμα με πριν, ο πίνακας dataset θα είχε διαστάσεις 3000𝑥5𝑥4. Παρατίθεται επίσης 

το αντίστοιχο σχήμα 4.12. 
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Σχήμα 4.11: Τμήμα του πίνακα που δόθηκε ως παράδειγμα, όπου φαίνονται οι επιταχύνσεις για μια 

κατάσταση.  

 

Σχήμα 4.12: Τμήμα του αντίστροφου πίνακα που δόθηκε ως παράδειγμα, όπου φαίνονται οι 

επιταχύνσεις για έναν αισθητήρα. 

Στρέφοντας τώρα την προσοχή στον πίνακα states, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά απλό πίνακα. Είναι πάντα ένας πίνακας γραμμής ο 

οποίος έχει όσες στήλες είναι οι καταστάσεις και κάθε στήλη περιέχει τον αριθμό της 

κατάστασης. Δηλαδή, στο παράδειγμα που δόθηκε στην πρώτη περίπτωση έχει 
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διαστάσεις 1𝑥5 και στο δεύτερο 1𝑥4. Στα σχήματα 4.13 και 4.14 φαίνονται ολόκληροι οι 

πίνακες. 

 

Σχήμα 4.13: Ο πίνακας states του παραδείγματος. 

 

Σχήμα 4.14: Ο πίνακας states του παραδείγματος για τον αντίστροφο πίνακα dataset. 

Αφού δημιουργήθηκαν οι πίνακες, αποθηκεύονται μαζί σαν αρχείο δεδομένων 

(.mat) και είναι έτοιμοι για την εισαγωγή τους στο mFUSE. Για να εισαχθούν τα αρχεία 

δεδομένων υπάρχουν ορισμένα είδη συναρτήσεων του SHMTools που ονομάζονται 

‘Import … Data’ και αφορούν διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όποτε επιλέγεται και 

χρησιμοποιείται ο πιο κατάλληλος για δεδομένα επιταχύνσεων. Σε αυτή τη συνάρτηση 

δίνεται το όνομα του αρχείου δεδομένων και ο αριθμός των καταστάσεων που έχουν 

βλάβη και αυτών που είναι υγιή. Είναι καθοριστικό στον πίνακα dataset να τοποθετούνται 

πρώτα και όλες μαζί οι υγιείς καταστάσεις και έπειτα οι καταστάσεις με βλάβη. 

Διαφορετικά το εργαλείο αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις καταστάσεις και είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα βγάλει εσφαλμένα αποτελέσματα. 

4.3.3 Διαδικασία στο mFUSE 

 Για να ξεκινήσει η διαδικασία, προσθέτουμε στην βιβλιοθήκη συναρτήσεων τις 

απαραίτητες συναρτήσεις. Σύμφωνα με ότι έχει προαναφερθεί οι απαιτούμενες 

συναρτήσεις είναι οι: 

1) ‘Import Data’ : Η τροποποιημένη συνάρτηση για την εισαγωγή των δεδομένων. 

Σε αυτήν την συνάρτηση δεν υπάρχουν εισαγωγές (inputs), αλλά μόνο 

εξαγωγές (outputs). Οι εξαγωγές είναι το σύνολο των δεδομένων, τα δεδομένα 

που αντιστοιχούν στις καταστάσεις με βλάβη και το σύνολο των καταστάσεων. 
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2) ‘Γρήγορο Βήμα’ : Χειροκίνητος ορισμός των περιπτώσεων του επιπέδου 

αναφοράς. Οι περιπτώσεις αυτές υπολογίζονται αφαιρώντας τις καταστάσεις 

βλάβης από το σύνολο των δεδομένων. Η συνάρτηση αυτή έχει μια εισαγωγή 

και μια εξαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν 

στις καταστάσεις με βλάβη και εξάγεται το επίπεδο αναφοράς. 

3) ‘AR Model Order’ : Η συνάρτηση εύρεσης της κατάλληλης τάξης του 

Αυτοπαλινδρομικού Μοντέλου. Εισαγωγές για αυτή τη συνάρτηση είναι η 

μέθοδος υπολογισμού, που επιλέχθηκε η μέθοδος SVD λόγω της αξιοπιστίας 

της, όλα τα δεδομένα και το μέγιστο μέγεθος τάξης που ορίζεται χειροκίνητα. 

Το μέγιστο μέγεθος τάξης ορίζεται ανάλογα το μοντέλο με την μέθοδο ‘try and 

error’. Ανάλογα το αριθμητικό μοντέλο αλλάζει η μέγιστη τάξη που το 

περιγράφει καλύτερα,  οπότε για κάθε ένα από αυτά η τιμή διαφέρει, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις μπορεί να παραληφθεί το βήμα αυτό. Τις εξόδους 

αποτελούν η μέση τάξη του αυτοπαλινδρομικού μοντέλου, όλες οι τάξεις και το 

μοντέλο. 

4) ‘AR Model’ : Η συνάρτηση για τον υπολογισμό του αυτοπαλινδρομικού 

μοντέλου. Τις εισαγωγές αποτελούν η τάξη που βρέθηκε στο προηγούμενο 

βήμα και όλα τα δεδομένα, ενώ οι έξοδοι υπερτερούν σε αριθμό. Αν το 

προηγούμενο βήμα (3) έχει παραληφθεί χρησιμοποιείται σε αυτό το βήμα η 

μέθοδος ‘try and error’. Η μόνη έξοδος που χρησιμοποιείται στην συνέχεια είναι 

οι AR παράμετροι του χαρακτηριστικού διανύσματος. 

5) ‘Γρήγορο Βήμα’ : Χειροκίνητος ορισμός της ονομαστικής διαφοροποίησης των 

καταστάσεων ανάλογα με το αν έχουν βλάβη ή αν είναι υγιείς (Damaged, 

Undamaged). Ουσιαστικά ορίζονται οι χαρακτηρισμοί των καταστάσεων για να 

χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια. Οι είσοδοι και οι έξοδοι συμπίπτουν και είναι 

τα ονόματα των καταστάσεων. 

6) ‘Split Features Into Training And Scoring’ : Διαχωρισμός των χαρακτηριστικών 

σε αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των αλγόριθμων 

(training) και σε αυτά που θα αξιολογηθούν (scoring). Είναι μια απαραίτητη 

συνάρτηση για τις συναρτήσεις παραμετρικού εντοπισμού των έκτοπων τιμών 

(SVD, Mahalanobis). Τις εισόδους τις αποτελούν οι AR παράμετροι ως 

χαρακτηριστικά, τα σημεία του επιπέδου αναφοράς ως σημεία εκπαίδευσης και 

τέλος όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως σημεία προς αξιολόγηση και ως 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται. Οι έξοδοι της συνάρτησης είναι τρεις, 

τα χαρακτηριστικά εκμάθησης, τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης και ένας 

πίνακας όλων των χαρακτηριστικών. 
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7) ‘Learn Singular Value Decomposition’ : Η συνάρτηση αυτή είναι το πρώτο 

μέρος της συνάρτησης αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών και ρόλος της είναι η 

εκμάθηση του αλγόριθμου αυτού σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Έχει δύο 

εισόδους και μια έξοδο, τα χαρακτηριστικά εκπαίδευσης από το βήμα (6) και 

την κατηγοριοποίηση, που ορίζεται χειροκίνητα και έχει τιμή ‘true’ γιατί η 

προσομοίωση αυτή επιδιώκει την κανονικοποίηση, και το μοντέλο αντίστοιχα. 

8) ‘Score Singular Value Decomposition’ : Το δεύτερο μέρος της αποσύνθεσης 

ιδιαζουσών τιμών αφορά την ‘βαθμολογία’ της μεθόδου, δηλαδή την 

κατηγοριοποίηση των τιμών με βάση τον αλγόριθμο. Έχει δύο εισόδους, τα 

χαρακτηριστικά που εξετάζονται, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης 

από το βήμα (6), και το μοντέλο, που αποτελεί την έξοδο της προηγούμενης 

συνάρτησης. Ανάλογα έχει και δύο εξόδους, τα ‘Scores’, δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά μετά την διαδικασία της αξιολόγησης, και τα υπολειμματικά 

σφάλματα. 

9) ‘Plot Scores’ : Ακολουθεί η συνάρτηση για την διαγραμματική απεικόνιση των 

αξιολογήσεων, που έχει ως εισόδους τα ‘score’, τις καταστάσεις με βλάβη, τα 

ονόματα των καταστάσεων και κάποιες προκαθορισμένες επιλογές. Η μόνη της 

έξοδος είναι το διάγραμμα των αξόνων. 

 

Σχήμα 4.15: Οπτικό αποτέλεσμα την συνάρτησης αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών για ένα 

δείγμα τιμών. 

10) ‘Label Plot’ : Αυτή η συνάρτηση λειτουργεί συμπληρωματικά στην ‘Plot 

Scores’, ονομάζοντας τα χαρακτηριστικά του διαγράμματος ,πιο συγκεκριμένα 

τον τίτλο και τους άξονες. Ένα παράδειγμα είναι το σχήμα 4.15. 
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11) ‘Learn Mahalanobis’ : Συνάρτηση εκμάθησης του αλγόριθμου της απόστασης 

Mahalanobis. Ως είσοδος χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά εκπαίδευσης 

από την συνάρτηση (6) και η έξοδος είναι το μοντέλο. 

12) ‘Score Mahalanobis’ : Στην συγκεκριμένη συνάρτηση γίνεται η αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών, με εισόδους τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης από την 

συνάρτηση (6) και το μοντέλο από την εκμάθηση του αλγόριθμου Mahalanobis. 

Μοναδική έξοδος της συνάρτησης είναι τα αξιολογημένα χαρακτηριστικά. 

13) ‘Γρήγορο Βήμα’ : Για να υλοποιηθούν τα διαγράμματα είναι αναγκαίος ο 

υπολογισμός των κατώτατων τιμών σύμφωνα με την θεωρεία της απόστασης 

Mahalanobis. Συνεπώς με αυτό το γρήγορο βήμα υπολογίζονται τα κατώτατα 

όρια ως το μέγιστο των αξιολογήσεων των σημείων του επιπέδου αναφοράς. 

Έξοδος είναι ασφαλώς το κατώτατο όριο και είσοδοι είναι οι αξιολογήσεις και 

τα σημεία του επιπέδου αναφοράς. 

 

Σχήμα 4.16: Οπτικό αποτέλεσμα των συναρτήσεων για την Απόσταση Mahalanobis για ένα 

δείγμα τιμών (οι τιμές για τις καταστάσεις 1, 2, 3 και 4 είναι πολύ μικρές, για αυτό και δεν είναι 

ορατές). 

14) ‘Plot Scores’ : Επανάληψη της συνάρτησης για τον αλγόριθμο της απόστασης 

Mahalanobis, με την διαφορά ότι το κατώτατο όριο ορίζεται από τον χρήστη ως 

η έξοδος της προηγούμενης συνάρτησης (βήμα 13).  

15) ‘Label Plot’ : Επανάληψη της συνάρτησης με τα αντίστοιχα ονόματα. Το οπτικό 

αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 4.16. 
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16) ‘AR Model Order’ : Επανάληψη της συνάρτησης με διαφορετική μέγιστη τάξη 

αλλά διατηρώντας τα υπόλοιπα δεδομένα ίδια. Αυτό γίνεται με σκοπό να 

επανεξεταστεί η επίδραση του αλγόριθμου της Απόστασης Mahalanobis αλλά 

με διαφορετικό αυτοπαλινδρομικό μοντέλο, και πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερης 

τάξης. Τα αυτοπαλινδρομικά μοντέλα συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα 

την τάξη τους, επομένως χρήζει να εξεταστεί και ένα δεύτερο μοντέλο. 

Επανάληψη των συναρτήσεων που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την νέα τάξη. 

17) ‘AR Model’  

18) ‘Split Features Into Training And Scoring’  

19) ‘Learn Mahalanobis’ 

20) ‘Score Mahalanobis’ 

21) ‘Γρήγορο Βήμα’ 

22) ‘Plot Scores’ 

23) ‘Label Plot’ 

Το σχήμα 4.17 απεικονίζει ότι και το 4.16 αλλά για μεγαλύτερη τάξη. Παρατηρείται 

μια διαφοροποίηση κυρίως στην κατεύθυνση τους των τιμών. Παρόλα αυτά το 

αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό της άλλης τάξης αυτοπαλινδρομικού μοντέλο. Στην 

συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν τα αντεστραμμένα δεδομένα, ώστε να εξεταστεί το σημείο 

που βρίσκεται η βλάβη. Όλα τα σημεία των αισθητηρίων θα περιέχουν δεδομένα από 

υγιείς συνθήκες κατάστασης και συνθήκες κατάστασης με βλάβη, οπότε θεωρείται ότι θα 

ξεχωρίσουν τα σημεία που η βλάβη βρίσκεται πιο κοντά. Οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 

επαναλήψεις των προηγούμενων για τα νέα δεδομένα. Ο αλγόριθμος για τον παραμετρικό 

εντοπισμό που χρησιμοποιήθηκε είναι η αποσύνθεση ιδιαζουσών τιμών γιατί είναι 

λιγότερο ΄στιβαρή’ και εντοπίζει μικρότερες διαφορές μεταξύ των καταστάσεων, οπότε 

στην σύγκριση θα είναι ορατά όλα τα σημεία. 

24) ‘Import Reverse Data’ : Επανάληψη της τροποποιημένης συνάρτησης για την 

εισαγωγή των ανεστραμμένων δεδομένων. 

25) ‘AR Model Order’  

26) ‘AR Model’ 

27) ‘Split Features into Training and Scoring’  

28) ‘Learn Singular Value Decomposition’ 

29) ‘Score Singular Value Decomposition’ 

30) ‘Plot Scores’ 

31) ‘Label Plot’ 
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Σχήμα 4.17: Οπτικό αποτέλεσμα των συναρτήσεων για την Απόσταση Mahalanobis για το ίδιο 

δείγμα τιμών και μεγαλύτερη τάξη AR μοντέλου (οι τιμές για τις καταστάσεις 1, 2, 3 και 4 είναι πολύ 

μικρές, για αυτό και δεν είναι και πάλι ορατές). 

Το διάγραμμα που προκύπτει έχει την μορφή του σχήματος 4.18. Στο παράδειγμα 

η βλάβη φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των σημείων 2 και 3, μάλιστα πλησιέστερα στο 3. 

Αυτά τα δεδομένα μετρήθηκαν από το αριθμητικό μοντέλο ένα που είναι μία ράβδος, όπου 

η βλάβη βρίσκεται όντως πλησιέστερα στο τρίτο επιταχυνσιόμετρο, αλλά μεταξύ αυτού και 

του τέταρτου. Μια πιθανή αιτιολόγηση είναι πως το 4ο σημείο είναι το ελεύθερο άκρο της 

ράβδου και λόγω της γεωμετρίας το ελεύθερο άκρο κινείται πιο έντονα οπότε δεν 

αντιλαμβάνεται την αλλαγή στην κατάσταση της ράβδου. Άρα, συμπεραίνεται ότι το 

τελευταίο κομμάτι της ακολουθίας έχει την δυνατότητα να διακρίνει την τοποθεσία της 

βλάβης, πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη η γεωμετρία της κατασκευής πριν οδηγηθεί 

κανείς σε βέβαια συμπεράσματα.  

Επίσης μετά από έναν μεγάλο αριθμό επαναλήψεων της διαδικασίας για 

διαφορετικά δεδομένα, προκύπτει ότι η απόσταση Mahalanobis δίνει τα ίδια 

αποτελέσματα για τις διαφορετικές τιμές του αυτοπαλινδρομικού μοντέλου απλά με 

διαφορετική φορά και συνεπώς δεν προσθέτει κάποια πληροφορία στην διαδικασία, άρα 

και αποσύρεται. Τα βήματα 16-23 αφαιρούνται από το mFUSE.  

Αυτός λοιπόν, είναι ο τρόπος που εξετάζονται τα δεδομένα που λαμβάνονται από 

τα αριθμητικά μοντέλα και το πείραμα. Στα επόμενα κεφάλαια θα δοθούν οι τιμές και τα 
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ανάλογα αποτελέσματα επακριβώς για τα τρία σετ δεδομένων που προκύπτουν από τα 

αριθμητικά μοντέλα ένα και δύο και την πειραματική διάταξη. 

 

Σχήμα 4.18: Οπτικό αποτέλεσμα των συναρτήσεων για την Αποσύνθεση Ιδιαζουσών Τιμών για το 

ίδιο δείγμα τιμών και ανεστραμμένες τιμές. 1, 2, 3 και 4 είναι τα σημεία που βρίσκονται τα 

επιταχυνσιόμετρα. Τα χρώματα είναι μια τυχαία θεώρηση της κατάστασης των σημείων. 
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Κεφάλαιο 5: Αριθμητικά Μοντέλα 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αριθμητικά μοντέλα. Κατασκευάζεται ένα 

αρχικό μοντέλο, το οποίο υπόκειται σε πειραματισμούς όσον αφορά την κατάσταση του 

και τις πιθανές του βλάβες και έπειτα συγκρίνεται με τις ιδιότητες του αρχικού υγιούς 

μοντέλου. Αυτές οι δοκιμές βοηθούν στην εύρεση πιθανών ευαίσθητων σημείων ή 

χαρακτηριστικών του αντικειμένου.  Σε αυτή την εργασία θα προσομοιωθούν δύο μοντέλα, 

ένα πιο απλό από το οποίο θα προκύψει και το πειραματικό κομμάτι της εργασίας που 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο και ένα πολύπλοκο για εκτενέστερη διερεύνηση.  

5.1 Αριθμητικό Μοντέλο 1 

Το αριθμητικό μοντέλο ένα είναι μια ορθογώνια ράβδος διαστάσεων 

600𝑚𝑚 𝑥 60𝑚𝑚 και πάχους 5𝑚𝑚. Η ράβδος είναι ένα συμπαγές και ανεξάρτητο στερεό. 

Συνεπώς, μπορεί να προσομοιωθεί με όγκο, όπως και έγινε. Είναι πακτωμένη στην αρχή 

των αξόνων και εφαρμόζεται πάνω της μια δύναμη κρούσης, για την οποία θα εξεταστούν 

δύο διαφορετικά σενάρια. Στο σχήμα 5.1 φαίνεται η ράβδος. 

 

Σχήμα 5.1: Η διάταξη της ράβδου. 

Όσον αφορά την εφαρμογή της δύναμης, επιλέχθηκαν ενδεικτικά δύο σημεία. Ένα 

από τα σημεία βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο και το πακτωμένο άκρο και ένα πλησίον του 

ελεύθερου της άκρου. Στο σχήμα 5.2 φαίνονται η δύναμη στο ελεύθερο άκρο και η δύναμη 

ανάμεσα στο κέντρο και το πακτωμένο άκρο. 
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Σχήμα 5.2: Οι τοποθεσίες που εφαρμόζονται οι δυνάμεις στην δοκό. 

 Τα σημεία που εφαρμόζονται οι δυνάμεις δίνονται στον πίνακα 5.1 αναλυτικά μαζί 

με άλλες παραμέτρους που δόθηκαν παραπάνω ή θα δοθούν στην συνέχεια. Έπειτα, 

εξετάζεται το είδος της βλάβης. Στην παρούσα διπλωματική, εφόσον πρόκειται για ράβδο, 

μια περίπτωση βλάβης μπορεί να είναι μια τυχαία εγκοπή. Η εγκοπή αυτή βρίσκεται 

μεταξύ των δύο δυνάμεων και διαπερνά την ράβδο σε όλο της το πάχος. Στο σχήμα 5.3 

είναι φανερή η τοποθεσία της, ενώ υπάρχει επίσης και μία μεγέθυνση γύρω από το σημείο 

της βλάβης. 

 

Σχήμα 5.3 Η τοποθεσία της βλάβης. 
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως επειδή η βλάβη είναι ευαίσθητο 

σημείο της κατασκευής είναι αναγκαίο να εξεταστεί πιο σχολαστικά η διάταξη 

περιφερειακά από αυτήν. Με αυτό το σκεπτικό η διακριτοποίηση στο ANSA 

τροποποιήθηκε στις προσομοιώσεις της ράβδου με βλάβη και οι κόμβοι γύρω από την 

εγκοπή ήταν περισσότεροι σε σχέση με την υπόλοιπη κατασκευή. Πέρα από αυτό η 

ράβδος παραμένει η ίδια και επειδή είναι απλή δεν θα αναλυθεί παραπάνω η διαδικασία 

στο ANSA. 

Πίνακας 5.1: Παράμετροι Ράβδου 

Βλάβη Μήκος (άξονας Υ) Πλάτος (άξονας Χ) Πάχος (άξονας Ζ) 

Συνολικό 600mm 60mm 5mm 

Πάκτωση 0mm 0-60mm 5mm 

Δύναμη F1 500mm 40mm 0mm 

Δύναμη F2 200mm 40mm 0mm 

Βλάβη 450-453mm 50-60mm 0-5mm 

Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της τοποθεσίας των αισθητήρων, οι οποίοι είναι 

μετρητές της επιτάχυνσης, δηλαδή επιταχυνσιόμετρα. Τέσσερεις αισθητήρες είναι αρκετοί 

για το πείραμα, βέβαια στην προσομοίωση είναι θεμιτό να τοποθετηθούν και παραπάνω, 

όπως και έγινε. Στον πίνακα 5.2 που ακολουθεί δίνονται τα σημεία των αισθητήρων για 

την εκτεταμένη διερεύνηση. Τα σημεία 1, 3, 7 και 10 διαφοροποιούνται χρωματικά επειδή 

είναι τα σημεία της αρχικής διερεύνησης και του πειράματος. Στην εκτεταμένη διερεύνηση 

προστέθηκαν έξι επιπλέον σημεία. 

Πίνακας 5.2: Τοποθεσία αισθητήρων 

Αριθμός αισθητήρα Μήκος (άξονας Υ) Πλάτος (άξονας Χ) Πάχος (άξονας Ζ) 

#Α1 100mm 60mm 0mm 

#Α2 150mm 40mm 0mm 

#Α3 200mm 20mm 0mm 

#Α4 250mm 50mm 0mm 

#Α5 300mm 0mm 0mm 

#Α6 350mm 30mm 0mm 

#Α7 400mm 60mm 0mm 

#Α8 450mm 10mm 0mm 

#Α9 550mm 40mm 0mm 

#Α10 600mm 0mm 0mm 
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5.2 Αριθμητικό Μοντέλο 2 

5.2.1 Περιγραφή Μοντέλου 2 

 Αρχικά το υλικό που επιλέχθηκε για την κατασκευή είναι ο χάλυβας, ένα 

συνηθισμένο υλικό γιατί η φύση του υλικού δεν είναι ένας από τους παράγοντες που 

εξετάστηκαν σε αυτή τη διπλωματική. Μεγαλύτερης σημασίας ήταν η διάταξη του 

μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα αποτελείται από δύο πανομοιότυπα μέταλλα, πάχους 2𝑚𝑚 

τοποθετημένα αντικρυστά, δηλαδή με τις εσωτερικές τους πλευρές την μια απέναντι από 

την άλλη, και δέκα βίδες.  

  

Σχήμα 5.4: Οι δύο όψεις του μετάλλου 

 

Σχήμα 5.5: Η κατασκευή ολοκληρωμένη. 

Κάθε μέταλλο σχηματίζει μια καμπύλη επιφάνεια, συμμετρική ως προς το κέντρο 

της, η οποία έχει πέντε οπές σε κάθε πλευρά. Ο ρόλος των οπών είναι να ενώνουν τα δύο 
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μέταλλα με την βοήθεια των βιδών. Τα δύο μέταλλα που είναι ενωμένα μεταξύ τους είναι 

επίσης πακτωμένα στην αριστερή πλευρά (αρχή των αξόνων) και συνολικά στην 

κατασκευή ασκείται μια δύναμη.  

 Το αριθμητικό μοντέλο δύο προσομοιώθηκε για πολλές περιπτώσεις και έπειτα 

από μια διαδικασία επιλογής, καταλήξαμε στις πιο κατάλληλες.  Αρχικά καταστρώθηκε ένα 

πλάνο με πιθανές δυνάμεις, έπειτα εξετάστηκαν οι πιθανές βλάβες, στην συνέχεια 

ορισμένα τυχαία σημεία μέτρησης και τέλος οι άξονες των μετρήσεων. 

5.2.2 Περιπτώσεις Δυνάμεων 

Με αφετηρία λοιπόν τις δυνάμεις, και στόχο την αναζήτηση όλων των λογικών 

σεναρίων πραγματοποιήθηκε η πρώτη διερεύνηση. Εξετάστηκαν δύο δυνάμεις ανά άξονα, 

οι οποίες φαίνονται αναλυτικά στο σχήμα 5.6. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι εφικτό να 

εφαρμοστεί δύναμη αντίστροφου μέτρου όταν αυτή ασκείται στον άξονα 𝑋, λόγω της 

φύσης της κατασκευής. Οι δυνάμεις διαφέρουν ως προς τον άξονα ανά δύο και ως προς 

την φορά για κάθε άξονα, ενώ συγχρόνως εφαρμόζονται σε διαφορετικά σημεία. Παρόλα 

αυτά το μέτρο των δυνάμεων είναι κοινό για όλες τις περιπτώσεις και είναι 400𝑘𝑁. 

Εξετάστηκε επίσης ένα μικρότερο μέτρο (40kN), το οποίο όμως απορρίφθηκε λόγω της 

στιβαρότητας της κατασκευής, καθώς προκαλούσε ελάχιστες μεταβολές στις επιταχύνσεις. 

 

Σχήμα 5.6: Διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογής της δύναμης. 
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5.2.3 Περιπτώσεις Βλαβών  

Η συμμετρία της κατασκευής διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό την συνέχεια της 

διερεύνησης, κατά την εξέταση του φάσματος των πιθανών βλαβών. Οι βλάβες που 

μελετήθηκαν ήταν δύο τύπων, πρώτον έλλειψη ολόκληρης της βίδας και δεύτερον 

ξεβίδωμα της βίδας. Για την προσομοίωση της βλάβης δευτέρου τύπου έγινε 

αντικατάσταση της βίδας με ελατήριο, όπου στους άξονες 𝑋 και 𝑌 είχε τιμή σκληρότητας 

για την οποία προκύπτουν ίσες με του υγιούς μοντέλου, ενώ στον άξονα 𝑍, όπου υπάρχει 

η διαταραχή της σκληρότητας η τιμή της θεωρήθηκε ίση με μια πολύ μικρή, η οποία 

δείχνει την ύπαρξη της βλάβης. Η τιμή των αξόνων 𝑋 και 𝑌 αντιπροσωπεύει την υγιή 

κατάσταση και η τιμή του άξονα 𝑍 μια μεγάλη βλάβη. Συνεπώς, ο δεύτερος τύπος βλάβης, 

όπως είναι αναμενόμενο, έχει μικρότερη επιβάρυνση στο μοντέλο.  

Επομένως, οι περιπτώσεις βλάβης που μελετήθηκαν ήταν η αφαίρεση βίδας και η 

αντικατάσταση βίδας από ελατήριο με τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο για όλες τις βίδες της μιας πλευράς (λόγω συμμετρίας). 

Προκύπτουν λοιπόν δέκα περιπτώσεις που δίνονται στον πίνακα 5.3, δύο για κάθε βίδα 

από την πρώτη ως και την τελευταία από την δεξιά πλευρά την κατασκευής. 

Πίνακας 5.3: Περιπτώσεις βλάβης  

Βλάβη Βίδα Έλλειψη της βίδας Αντικατάσταση της βίδας με ελατήριο 

1η   1 Ναι  Όχι 

2η  2 Ναι  Όχι  

3η  3 Ναι  Όχι 

4η  4 Ναι  Όχι 

5η  5 Ναι Όχι 

6η 1 Όχι  Ναι 

7η 2 Όχι Ναι 

8η 3 Όχι Ναι 

9η 4 Όχι Ναι 

10η  5 Όχι  Ναι 

5.2.4 Αισθητήρια Μέτρησης 

 Τον τελικό σταθμό της διερεύνησης αποτελούν τα σημεία μέτρησης και οι 

διευθύνσεις μέτρησης. Για την πληρότητα των αποτελεσμάτων και την εύρεση της 

αποτελεσματικότερης, ή αλλιώς πιο ευαίσθητης διεύθυνσης εξετάστηκαν και οι τρεις. 

Επιπροσθέτως επιλέχθηκαν με σχετικά τυχαίο τρόπο δέκα σημεία μέτρησης συνολικά στο 
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επάνω και κάτω μέρος. Η επιλογή των σημείων πραγματοποιήθηκε με σκοπό να καλυφθεί 

το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής, αλλά χωρίς συγκεκριμένο μοτίβο. Στο σχήμα 5.8 

φαίνεται σχηματικά η διάταξη των σημείων. Συνολικά, οι περιπτώσεις που απορρέουν 

από τα σημεία μέτρησης είναι δέκα για κάθε σημείο επί τρεις διευθύνσεις τριάντα. 

Επιλέγεται να εξεταστούν μόνο αυτά τα έξη σημεία (4, 5, 6, 8, 9 και 10), καθώς αρκούν για 

να αποδώσουν την κατάσταση της κατασκευής.   

 

Σχήμα 5.7 : Σημεία μέτρησης. 

5.2.5 Αποτύπωση του Αριθμητικού Μοντέλου 2  

Η αποτύπωση του μοντέλου 2, πραγματοποιήθηκε επίσης στο περιβάλλον του 

προ-επεξεργαστή ANSA. Σταδιακά το δοκίμιο πήρε την μορφή που περιεγράφηκε 

παραπάνω. Τοποθετήθηκαν τα σημεία της μία διατομής και ενώθηκαν με γραμμές με 

αποτέλεσμα το δισδιάστατο σχέδιο. Στην συνέχεια προστέθηκαν οι επιφάνειες και τα 

στοιχεία στο αντικείμενο και τέλος δημιουργήθηκαν οι οπές. Για την ολοκλήρωση του 

μοντέλου σχεδιάστηκε συμμετρικό αντίγραφο, με σχετική εντολή (mirror), και 

τοποθετήθηκαν οι βίδες. Αξίζει να παρατηρηθεί, ότι για την απλοποίηση της κατασκευής 

δεν τοποθετήθηκαν πραγματικές βίδες, αλλά κάποια πλέγματα που αποδίδουν την φυσική 

τους σημασία (ένωση) και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα 5.8. 
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Σχήμα 5.8: Η ένωση των δύο διατομών με την βίδα και η πάκτωση. 

Ακολούθησε η προσθήκη των πακτώσεων. Στην αριστερή πλευρά του δοκιμίου ή 

αλλιώς στην πλευρά που βρίσκεται η αρχή των αξόνων εφαρμόστηκε πάκτωση κατά 

μήκος όλης της επιφάνεια και των δύο διατομών, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.8. Αρχικά 

προσδιορίζονται οι ιδιοσυχνότητες και οι ιδιομορφές του. Αυτό αποσκοπούσε στην 

σύγκριση τους με τις ιδιομορφές του μοντέλου όταν στην θέση των βιδών βρίσκονται 

ελατήρια, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της σκληρότητας του ελατηρίου, για το οποίο 

το μοντέλο συμπεριφέρεται σαν να υπήρχαν βίδες. Γνωρίζοντας αυτά, μπορεί να υποτεθεί 

μια τιμή της σκληρότητας του ελατηρίου, για περιπτώσεις βλάβης όπου μια βίδα έχει 

χαλαρώσει ή σπάσει. Στον πίνακα 5.4 φαίνονται οι τιμές οι οποίες προέκυψαν από τις 

δοκιμές και η τελική τιμή της σκληρότητας του ελατηρίου. 

Πίνακας 5.4: Σκληρότητα Ελατηρίων και η Πρώτη τους Ιδιοτιμή 

α/α Σκληρότητα Ελατηρίου (kN/mm) 1η Ιδιοτιμή 

0 Υγιές μοντέλο με βίδες 1.918E+005   

1 k = 100  1.881E+005 

2 k = 10.000  1.897E+005 

3 k = 100.000  1.916E+005 

4 k = 150.000  1.917E+005 

5 k = 250.000  1.919E+005 

6 k = 300.000  1.919E+005 

7 k = 500.000  1.920E+005 

Βίδες 

Πάκτωση 
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 Συνεπώς, επιλέγεται μια ακραία τιμή για τους βαθμούς ελευθερίας 3 και 6, όπου 

δημιουργείται η αδυναμία όταν ξεβιδώσει μια βίδα. Αυτοί οι βαθμοί ελευθερίας 

αντιπροσωπεύουν την αξονική και την περιστροφική κίνηση στον άξονα 𝛧 και η ακραία 

τιμή είναι αυτή των 100𝑘𝑁/𝑚𝑚. Αντιθέτως για τους υπόλοιπους βαθμούς ελευθερίας η 

σταθερά του ελατηρίου ορίζεται ως η τιμή που βρέθηκε από την παραπάνω διαδικασία, 

δηλαδή 150.000𝑘𝑁/𝑚𝑚. 

Η εφαρμογή της δύναμης ήταν το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αυτής. Βέβαια, η 

δύναμη άλλαζε συνεχώς με σκοπό τον πειραματισμό με το μέτρο, την διεύθυνση και την 

τοποθεσία της σε σχέση με το μέγεθος της βλάβης που προκύπτει και τον εντοπισμό της. 

Συνεπώς, οι δυνατές περιπτώσεις είναι αρκετές και τα στοιχεία που μπορούν να 

διαφοροποιηθούν είναι επίσης πολλά, για αυτό οι περιπτώσεις που επιλέχθηκαν να 

ερευνηθούν είναι συγκεκριμένες.  

5.3 Επίλυση του προβλήματος 

 Το ιδιοπρόβλημα του δοκιμίου και η χρονικά μεταβαλλόμενη διέγερση του, μετά 

την επεξεργασία και την κατάστρωση στο ANSA, λύθηκαν στον solver. Ο solver που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το DYNAMIS. Το DYNAMIS, έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι 

δημιουργεί ένα αρχείο τύπου .dof που εμπεριέχει ένα μέρος των αποτελεσμάτων. Άρα, 

δεν είναι πάντα απαραίτητος ο μετά-επεξεργαστής για απλές διαδικασίες, όπως για 

παράδειγμα η σύγκριση των ιδιομορφών που έγινε παραπάνω. Οι λύτες γενικά παράγουν 

κάποια αρχεία, ένα εκ των οποίων περιέχει τα δεδομένα σε μορφή κατάλληλη (αρχεία 

τύπου .op2) για εισαγωγή στον μετά-επεξεργαστή όπου και γίνεται η συλλογή των 

δεδομένων.  

5.4 Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων και συλλογή δεδομένων  

 Έπειτα τα δεδομένα εισάγονται στον μετά-επεξεργαστή, και πιο συγκεκριμένα στο 

META. Στο META τα δεδομένα οπτικοποιούνται με έναν ρεαλιστικό τρόπο δείχνοντας 

όλες τις πιθανές κινήσεις της κατασκευής, καθώς και τα αδύναμα σημεία της. Με άλλα 

λόγια η κατασκευή παραμορφώνεται σε όλες τις δυνατές καταστάσεις και κινείται με όλους 

τους δυνατούς τρόπους.  

Στο σχήμα 5.9 παρουσιάζεται ενδεικτικά μία χρονική στιγμή της απόκρισης του 

υγιούς μοντέλου 2 σε κρουστική διέγερση, ενώ το 5.11 την αντίστοιχη περίπτωση με 

βλάβη. Παρατηρώντας τις μπάρες των επιταχύνσεων στα σχήματα αυτά, βλέπει κανείς ότι 

η μεταβαλλόμενη διέγερση έχει προκαλέσει οριακά μεγαλύτερες επιταχύνσεις σε σχέση με 
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αυτές που είχε το δοκίμιο όταν όλες οι βίδες ήταν στην θέση τους. Η δύναμη που 

εφαρμόζεται είναι η 1 και στις δύο περιπτώσεις (υγιή και με βλάβη). 

 

Σχήμα 5.9: Το αριθμητικό μοντέλο 2 σε υγιή κατάσταση με χρονικά μεταβαλλόμενη διέγερση. 

 

Σχήμα 5.10: Το αριθμητικό μοντέλο 2 σε κατάσταση βλάβης με χρονικά μεταβαλλόμενη διέγερση. 

 Κάθε σημείο μέτρησης κινείται σε τρεις άξονες, τους: 𝑋, 𝑌 και 𝑍. Συνεπώς, η κίνηση 

όλων των σημείων περιγράφεται από τρεις διαφορετικές καμπύλες που απεικονίζουν το 

μέγεθος της επιτάχυνσης στον κάθετο άξονα και τον χρόνο στον οριζόντιο. Εξετάστηκαν 

και οι τρεις άξονες κίνησης ώστε να βρεθεί ο πιο κατάλληλος τρόπος μέτρησης, όπου θα 
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ανιχνεύονται καλύτερα όταν εμφανίζονται οι βλάβες. Στην συνέχεια παρατίθενται 

ενδεικτικά το σχήμα της υγιούς κατάστασης όταν εφαρμόζεται η ίδια δύναμη με πριν για  

διεύθυνση κίνησης τον 𝛧 άξονα.  

 

Σχήμα 5.11: Η καμπύλη ενός σημείου μέτρησης στον άξονα Ζ σε μια υγιή κατάσταση. 

Επόμενο βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων σε μορφή συμβατή με το 

υπολογιστικό περιβάλλον. Η διαδικασία δημιουργίας των καμπυλών που παρουσιάστηκε 

στο σχήμα 5.11 επαναλήφθηκε για τα επιλεγμένα σημεία μέτρησης (όλα για το αριθμητικό 

μοντέλο 1 και 4, 5, 6, 8, 9, και 10 για το αριθμητικό μοντέλο 2) και για όλες τις περιπτώσεις 

διαφορετικών δυνάμεων και βλαβών στην κατασκευή. Στην συνέχεια, αποθηκεύτηκαν 

ομαδοποιημένες σε αρχεία τύπου .txt (σημειωματάριο), δηλαδή κάθε αρχείο περιέχει όλα 

τα σημεία μέτρησης ενός άξονα κίνησης, μιας κατάστασης του δοκιμίου και μιας εκ των 

δυνάμεων που δοκιμάστηκαν. Αφού, λοιπόν, εξαχθούν οι καμπύλες με την μορφή που 

περιεγράφηκε είναι σε θέση να επεξεργαστούν σε υπολογιστικά περιβάλλοντα.  

5.5 Προετοιμασία δεδομένων 

 Τα δεδομένα που περιέχονται στα αρχεία τύπου .txt χρειάζονται επεξεργασία, η 

οποία έγινε στο υπολογιστικό περιβάλλον του MATLAB, προκειμένου να αναλυθούν και 

να οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, οι μετρήσεις σε πραγματικό 

εργαστηριακό περιβάλλον περιέχουν αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα των αποτελεσμάτων, τον επονομαζόμενο ‘θόρυβο’. Άρα, με σκοπό να 

προσεγγίσουν οι προσομοιώσεις όσο το δυνατόν την πραγματικότητα προστίθεται 



64 
 

πλασματικός θόρυβος στις μετρήσεις. Η διαδικασία αυτή γίνεται ξεχωριστά για κάθε 

αρχείο. Χρησιμοποιείται η εξίσωση 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑟𝑛𝑑, η οποία παράγει τυχαίες τιμές της κανονικής 

κατανομής για ορισμένη μέση τιμή 𝜇, τυπική απόκλιση 𝜎 και πίνακα διαστάσεων 𝑛 επί 𝑚. 

Η εξίσωση αυτή καλείται όπως φαίνεται στην σχέση 5.1: 

𝐴 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑟𝑛𝑑 (𝜇, 𝜎, 𝑛, 𝑚) [5.1] 

Σύμφωνα με την στατιστική το τυχαίο σφάλμα έχει ιδανικά μέση τιμή μηδέν, οπότε 

για την προσέγγιση ενός τυχαίου σφάλματος γίνεται η χρήση αυτής της εξίσωσης με 𝜇 =

0. Οι διαστάσεις του πίνακα είναι γνωστές συνεπώς απομένει ο υπολογισμός της τυπικής 

απόκλισης. Η τυπική απόκλιση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό του 

θορύβου 𝑝% που ορίζεται υποθετικά με το μέγιστο των τιμών του πίνακα που 

υπολογίζεται με την εξίσωση max (𝛱ί𝜈𝛼𝜅𝛼𝜍). Άρα, στις υπάρχουσες τιμές του πίνακα, που 

είναι τα αποτελέσματα των επιταχύνσεων από την προσομοίωση, προστίθεται ο 

αντίστοιχος θόρυβος. Χρησιμοποιώντας και την εξίσωση 5.1 προκύπτει ο νέος πίνακας 

τιμών όπως φαίνεται στην εξίσωση 5.2. 

𝑛ℎ1 = ℎ1 + 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑟𝑛𝑑 (0, 𝑝 ∗ max(ℎ1) , 𝑛, 𝑚) [5.2] 

 Όπου ℎ1 είναι ένα σύνολο μετρήσεων για διαφορετικά σημεία και συγκεκριμένα με 

αυτόν τον τρόπο συμβολίστηκε η πρώτη μέτρηση όταν η κατασκευή βρίσκεται σε υγιείς 

συνθήκες.  

 Ο θόρυβος σε αποδεκτά επίπεδα μπορεί να είναι εμφανής αλλά δεν υπερκαλύπτει 

όλο το σήμα. Συγκεκριμένα στην παρούσα διπλωματική, δοκιμάστηκαν διάφορα ποσοστά 

μέχρι να αποφασιστεί το κατάλληλο ποσοστό θορύβου. Αρχικά δοκιμάστηκαν δύο ακραίες 

τιμές 1% και 10% (σχήμα 5.12 (α), (β)). Για την επιλογή του κατάλληλου ποσοστού 

θορύβου κρίνεται όμως σκόπιμο να εξεταστούν και άλλες τιμές.  

Τελικά, το ποσοστό του θορύβου δεν ήταν μια συγκεκριμένη τιμή, αντιθέτως για 

την παραγωγή διαφορετικών μετρήσεων από τις ίδιες συνθήκες κατάστασης 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές τιμές 𝑝, καθώς και στις πραγματικές συνθήκες ενός 

πειράματος γίνονται πολλές μετρήσεις για μια κατάσταση και όχι μονάχα μια. Οι τιμές 

αυτές βρίσκονται αυστηρά μέσα στο διάστημα [1%, 5%] με βασική τιμή το 3%. Στο σχήμα 

5.16(γ) παρατίθενται το διάγραμμα της ίδιας υγιούς κατάστασης και για το ποσοστό 

θορύβου είναι 3%. Παρατηρείται ότι αν και η διαφορά στην τιμή του 𝑝 είναι ελάχιστη 

μεταξύ του 1% και του 3%, είναι εμφανής στα αποτελέσματα. 
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Σχήμα 5.12 Ποσοστά θορύβου 1% (α),10% (β) και 3% (γ) στην ίδια μέτρηση. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Μετά την προσθήκη του θορύβου, οι μετρήσεις είναι έτοιμες για πειραματισμούς. 

Από μια πληθώρα δεδομένων που είναι διαθέσιμα, επιλέγεται κάθε φορά ένας ορισμένος 

αριθμός δεδομένων για την ανάλυση ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, ίσως δύο αλλά 

όχι παραπάνω για να αποφευχθούν συσχετίσεις ή συγχύσεις. 

5.6 Αποτελέσματα Αριθμητικών Μοντέλων 

Μετά από την λεπτομερή περιγραφή όλης της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε 

θεωρητικό, υπολογιστικό αλλά και προσομοιωτικό επίπεδο, σειρά έχει η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Ουσιαστικά, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν τα 

διαγράμματα από την αξιολόγηση των δεδομένων, τα οποία αποκτήθηκαν από τις δύο 

προσομοιώσεις. Το αριθμητικό μοντέλο 1 αναλύθηκε παράλληλα προσομοιωτικά και 

πειραματικά, ενώ το αριθμητικό μοντέλο 2 έχει εξεταστεί αποκλειστικά σε προσομοιωτικό 

επίπεδο και έχει ως στόχο να εφαρμόσει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε σε πιο 

πολύπλοκες κατασκευές, με άλλα λόγια να την αναγάγει σε ένα ευρύτερο φάσμα 

κατασκευών.  

5.6.1 Αριθμητικό Μοντέλο 1  

Κάθε δυάδα σχημάτων παρουσιάζει την ίδια προσομοίωση εκτελεσμένη 

χρησιμοποιώντας 5 και 11 καταστάσεις αντίστοιχα. Η εκτέλεση με τις 5 συνθήκες 

κατάστασης είναι πανομοιότυπη με το πείραμα, ενώ αυτή με τις 11 είναι μια πιο 

εμπλουτισμένη εκδοχή. Όλα τα σημεία έχουν δοθεί αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 5.1.    

• Για την δύναμη F1 

 

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων.  

 Στο σχήμα 5.13 παρατηρείται ότι το διάγραμμα εντοπίζει την βλάβη στην συνθήκη 

κατάστασης 5, ενώ παράλληλα επαληθεύει τις υγιείς συνθήκες κατάστασης. 



67 
 

 

Σχήμα 5.14: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση 11 καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.15: Διάγραμμα Απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.16: Διάγραμμα Απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση 11 καταστάσεων. 

Το σχήμα 5.14 που αφορά την εμπλουτισμένη εκδοχή με τις 11 καταστάσεις 

επίσης εντοπίζει τις συνθήκες κατάστασης με βλάβη και τις διαχωρίζει από τις υγιείς. 
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Όσον αφορά τα διαγράμματα της απόστασης Mahalanobis, είναι πολύ ευδιάκριτη η 

διαφοροποίηση μεταξύ υγιών συνθηκών κατάστασης και αυτών με βλάβη. Οι τιμές των 

δεύτερων είναι τόσο μεγάλες σε σύγκριση με τις υγιείς, που οι υγιείς δεν φαίνονται καν στο 

διάγραμμα.  

 

Σχήμα 5.17: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

 

Σχήμα 5.18: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση 10 σημείων μέτρησης  

 Τα διαγράμματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των σημείων μέτρησης 

βρίσκουν και στις δύο περιπτώσεις το αισθητήριο που βρίσκεται πλησιέστερα στην βλάβη, 

όμως στο σχήμα 5.17 η βλάβη βρίσκεται μεταξύ 3-4 αντί 2-3 και στο 5.18 μεταξύ 8-9 αντί 

9-10. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ποσότητα των δεδομένων, ενδεχομένως να 

χρειαζόταν περισσότερες μετρήσεις. 
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• Για την δύναμη F2 

 

Σχήμα 5.19: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.20: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση 11 καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.21: Διάγραμμα Απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 
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Σχήμα 5.22: Διάγραμμα Απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση 11 καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.23: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης.  

 

Σχήμα 5.24: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση 10 σημείων μέτρησης. 
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 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την δύναμη F2 δεν διαφέρουν πολύ από 

αυτά της δύναμης F1. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχήμα 5.20 όπου γίνεται η αξιολόγηση 

των 11 καταστάσεων, οι υγιείς συνθήκες καταστάσεις έχουν πιο χαμηλές τιμές από αυτές 

με βλάβη και συνεπώς διαχωρίζονται εντονότερα. 

5.6.2 Αριθμητικό Μοντέλο 2 

Όσον αφορά την σύνθετη κατασκευή που εμπεριέχει βίδες, η κατηγοριοποίηση θα 

γίνει βασιζόμενη στις συνθήκες κατάστασης του δοκιμίου. Τα δεδομένα προέρχονται από 

την κατασκευή όταν σε αυτή ασκείται η δύναμη τύπου 𝐹1 με μέγεθος 400𝑘𝑁. Επιπλέον, τα 

επιταχυνσιόμετρα εφαρμόζονται αποκλειστικά στον άξονα 𝑍 και τα επιλεγμένα σημεία 

είναι τα 6 που έχουν ειπωθεί και στο υποκεφάλαιο 6.2. 

• Ισχυρή βλάβη πλησίον της δύναμης (αφαίρεση βίδας) 

 

Σχήμα 5.25: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.26: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 
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 Σχήμα 5.27: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

Τα πρώτα δύο διαγράμματα (σχήμα 5.25-6) επαληθεύουν τις συνθήκες 

κατάστασης που επικρατούν, όμως στην αξιολόγηση σημείων δεν είναι αντιπροσωπευτική 

η απεικόνιση. Ενώ τα αισθητήρια 1,2,3,5 και 6 είναι σωστά σύμφωνα με την απόσταση 

τους από την βλάβη, θα περίμενε κανείς το σημείο 4 να είναι αρκετά εντονότερο αφού 

βρίσκεται πιο κοντά στην βλάβη από όλα. 

• Μικρή βλάβη πλησίον της δύναμης (ξεβίδωμα βίδας)  

 

Σχήμα 5.28: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

Το ξεβίδωμα της βίδας δεν αποδεικνύεται να έχει μικρότερη επίδραση από την 

αφαίρεση της βίδας στην μέθοδο που εφαρμόζεται, καθώς οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

δύο περιπτώσεων είναι ελάχιστες. 
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Σχήμα 5.29: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων 

 

Σχήμα 5.30: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

• Ισχυρή βλάβη στην μέση της κατασκευής (αφαίρεση βίδας) 

Σε αυτό το σημείο της  κατασκευής η χρήση της μεθόδου είναι αρκετά αποδοτική. 

Τα διαγράμματα αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών και η απόσταση Mahalanobis βρίσκουν 

τις συνθήκες κατάστασης που έχουν υποστεί βλάβη. Επιπλέον στο διάγραμμα 

αξιολόγησης των σημείων μέτρησης με την μέθοδο της αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών οι 

τιμές όλων των σημείων μέτρησης είναι αντιπροσωπευτικές της απόστασης τους από το 

σημείο της βλάβης. 
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Σχήμα 5.31: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.32: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.33: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

 



75 
 

• Μικρή βλάβη στην μέση της κατασκευής (ξεβίδωμα βίδας)  

 

Σχήμα 5.34: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.35: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.36: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 
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Το ξεβίδωμα της βίδας στην μέση της διατομής δεν παρουσιάζει μεγάλες 

διαφοροποιήσεις από την ολική αφαίρεση της, όπως και όταν η βίδα βρισκόταν στο 

ελεύθερο άκρο της διατομής. Άρα, και σε αυτήν την περίπτωση επαληθεύεται η 

κατάσταση της διατομής με ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις στο μέγεθος των τιμών.  

• Ισχυρή βλάβη πλησίον της πάκτωσης (αφαίρεση βίδας) 

Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρείται ολικά η βίδα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα 

από την πάκτωση. Η αξιολόγηση των καταστάσεων είναι επιτυχημένη για ακόμα μια 

φορά, αντιθέτως η αξιολόγηση των σημείων μέτρησης αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα 

που υπήρχε και στην περίπτωση που η βλάβη βρισκόταν κοντά στο ελεύθερο άκρο. 

Δηλαδή, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα σημεία που έχουν λογικές τιμές σε σχέση με την 

απόσταση τους από την βλάβη, το πλησιέστερο σημείο μέτρησης, που είναι το 3 στην 

προκειμένη περίπτωση, δεν εντοπίζει την βλάβη στο μέγεθος που της αντιστοιχεί. 

 

Σχήμα 5.37: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.38: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 
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Σχήμα 5.39: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

• Μικρή βλάβη πλησίον της πάκτωσης (ξεβίδωμα βίδας) 

Τελευταία περίπτωση για τα αριθμητικά μοντέλα είναι το ξεβίδωμα της βίδας δίπλα 

στην πάκτωση, όπου παρατηρείται το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που προκύπτουν από την 

αφαίρεση της βίδας στο ίδιο σημείο αλλά λίγο διαφοροποιημένα ως προς τις τιμές. Τα 

διαγράμματα των καταστάσεων επαληθεύουν τις συνθήκες που επικρατούν και το 

διάγραμμα των σημείων έχει το ίδιο ελάττωμα στο σημείο μέτρησης κοντά στην βλάβη, 

όπου δεν την εντοπίζει στο μέγεθος που της αντιστοιχεί. 

 Γενικά, παρατηρείται ότι προκύπτουν κάποια σταθερά συμπεράσματα όσον αφορά 

τα αποτελέσματα από τα αριθμητικά μοντέλα. Πλέον μένει μόνο η αξιολόγηση τους σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα από την πειραματική εφαρμογή. 

 

Σχήμα 5.40: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 
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Σχήμα 5.41: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 5.42: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Κεφάλαιο 6: Πειραματική Εφαρμογή 

 Η κατασκευή που εξετάστηκε στις πραγματικές συνθήκες είναι το αριθμητικό 

μοντέλο 1, δηλαδή μια ράβδος. Τα ακριβή της χαρακτηριστικά έχουν δοθεί αναλυτικά στο 

υποκεφάλαιο 5.1. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθούν οι λεπτομέρειες του πειράματος. 

6.1 Παράμετροι Πειράματος 

 Για την ικανοποίηση των αναγκών του πειράματος εξετάσθηκαν δύο χαλύβδινες 

ράβδοι με διαστάσεις 600𝑚𝑚𝑥60𝑚𝑚𝑥5𝑚𝑚,  όπως και στο αριθμητικό μοντέλο ένα. Η 

πρώτη παρέμεινε ως έχει και στην δεύτερη δημιουργήθηκε η εγκοπή-βλάβη. Στην 

συνέχεια σημάνθηκαν τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι αισθητήρες και που θα 

εφαρμοστούν οι δυνάμεις.  

Οι μετρήσεις για κάθε ράβδο γίνονται χωριστά, με πρώτη την υγιή και δεύτερη την 

ράβδο με την βλάβη. Στην πάνω πλευρά της ράβδου τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες 

μέτρησης της επιτάχυνσης. Η κρουστική διέγερση πραγματοποιήθηκε με την χρήση ενός 

σφυριού στα σημεία εφαρμογής της F1 και της F2. Λήφθηκαν δύο σετ δεδομένων για κάθε 

σημείο εφαρμογής της δύναμης, τα οποία περιέχουν τις χρονικές ιστορίες για κάθε 

αισθητήρα και για την κρούση. Έπειτα έγινε η ίδια διαδικασία και για την ράβδο με βλάβη. 

  

Σχήμα 6.1: Διάταξη της ράβδου χωρίς βλάβη. Σχήμα 6.2: Διάταξη της ράβδου με βλάβη. 
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Σχήμα 6.3: Το σφυρί εφαρμογής της κρούσης. 

6.2 Πραγματοποίηση Πειράματος 

Τα δεδομένα που αντλούνται από την πειραματική διάταξη είναι οι χρονικές 

ιστορίες των επιταχύνσεων από κάθε αισθητήρα και οι χρονικές ιστορίες της δύναμης της 

κρούσης. Στα σχήματα 6.3 και 6.4 φαίνονται ενδεικτικά δύο συναρτήσεις μετάδοσης των 

επιταχυνσιόμετρων από μια υγιή κατάσταση και μια κατάσταση που υπάρχει βλάβη. 

Σχήμα 6.3: Οι συναρτήσεις μετάδοσης των επιταχυνσιόμετρων για την δύναμη F1 στην υγιή ράβδο 

για το πρώτο σετ μετρήσεων. 
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Σχήμα 6.4: Οι συναρτήσεις μετάδοσης των επιταχυνσιόμετρων για την δύναμη F1 στην ράβδο που 

υπάρχει βλάβη για το πρώτο σετ μετρήσεων. 

Από τις συναρτήσεις μετάδοσης των αισθητήρων βρέθηκαν οι ιδιοσυχνότητες της 

ράβδου και δίνονται στον πίνακα 6.1. Γενικά, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στις 

συχνότητες τους και παρατηρείται ότι όταν η κατασκευή βρίσκεται σε υγιείς συνθήκες 

κατάστασης έχει λίγο υψηλότερες τιμές από όταν υπάρχει βλάβη στην διατομή.  

Πίνακας 6.1: Οι ιδιοσυχνότητες της πειραματικής διάταξης σε (Hz) 

α/α Υγιής Κατάσταση Κατάσταση με Βλάβη 

1 11,212  11,188 

2 70,228 69,883 

3 196,214 194,911 

4 216,815 215,675 

5 386,224 383,152 

6.3 Αποτελέσματα Πειραματικής Εφαρμογής 

Στην πειραματική εφαρμογή τα δεδομένα προέρχονται από δύο υγιείς συνθήκες 

κατάστασης (1,2) και δύο συνθήκες κατάστασης που έχουν υποστεί βλάβη (3,4) για κάθε 

δύναμη. Τα αποτελέσματα έχουν χωριστεί ανά τοποθεσία εφαρμογής της δύναμης και 

υπάρχει και μια περίπτωση που εξετάζονται τα δεδομένα όλα μαζί ανεξαρτήτως δύναμης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι χρονοϊστορίες που προέκυψαν από το πείραμα ήταν 

αισθητά περισσότερες (145.000) από αυτές που προέκυψαν από τα αριθμητικά μοντέλα 

(3.000).  
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• Δύναμη F1 

 

Σχήμα 6.5: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 6.6: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 6.7: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων μέτρησης.  
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• Δύναμη F2 

 

Σχήμα 6.8: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 6.9: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 6.10: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης.  
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Όλα τα διαγράμματα αξιολόγησης των καταστάσεων εντοπίζουν επιτυχώς τις 

καταστάσεις που έχουν υποστεί βλάβη ανεξαρτήτως δύναμης και επιπλέον, το διάγραμμα 

που αφορά την τοποθεσία της βλάβης επαληθεύει ακριβώς την τοποθεσία τη βλάβης 

επίσης ανεξαρτήτως δύναμης.  

• Συνδυασμός των μετρήσεων από τις δύο δυνάμεις 

Στην περίπτωση αυτή οι καταστάσεις 1 έως 4 είναι οι υγιείς μετρήσεις (οι πρώτες 

δύο για την F1 και οι υπόλοιπες για την F2) και οι καταστάσεις 5 έως 8 είναι οι μετρήσεις 

που προέκυψαν από συνθήκες κατάστασης που έχουν υποστεί βλάβη (οι πρώτες δύο για 

την F1 και οι υπόλοιπες για την F2). Το σχήμα 6.13 παραμένει με τα ίδια σημεία μέτρησης 

καθώς αυτά δεν αλλάζουν.  

 

Σχήμα 6.11: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 

 

Σχήμα 6.12: Διάγραμμα απόστασης Mahalanobis για την αξιολόγηση των καταστάσεων. 
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Σχήμα 6.13: Διάγραμμα Αποσύνθεσης Ιδιαζουσών Τιμών για την αξιολόγηση των σημείων 

μέτρησης.  

Από τα σχήματα 6.11 έως και 6.13 παρατηρείται ότι οι καταστάσεις που έχουν 

υποστεί βλάβη εντοπίζονται από τις μεθόδους, υπάρχει όμως μία σύγχυση στην 

τοποθεσία της βλάβης, αφού στην πειραματική διάταξη βρίσκεται μεταξύ των 3,4 και όχι 

2,3. 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα 

 Μελετώντας όλα τα διαγράμματα μπορεί κανείς να εξάγει διάφορα συμπεράσματα. 

Αρχικά, τα διαγράμματα που αφορούν την συνθήκη της κατάστασης που βρίσκεται η 

κατασκευή εντοπίζουν πάντα την ύπαρξη βλάβης. Η μέθοδος αποσύνθεσης ιδιοτιμών 

είναι ευαίσθητη στις αλλαγές, ακόμα και η αλλαγή στο ποσοστό του θορύβου εντοπίζεται, 

ενώ η απόσταση Mahalanobis είναι πιο αυστηρή στις ενδείξεις της.  

 Η τοποθεσία από την άλλη είναι ένας πιο περίπλοκος παράγοντας. Η μέθοδος 

αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό της θέσης της 

βλάβης. Από την προσομοίωση της ράβδου, παρατηρήθηκε ο εντοπισμός του 

πλησιέστερου σημείου στην βλάβη, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν συνάδουν με τις 

πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Η εμπλουτισμένη εκδοχή της ράβδου για την 

δύναμη μεταξύ της βλάβης και του άκρου επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όμως όταν η 

δύναμη εφαρμόζεται μεταξύ της βλάβης και της πάκτωσης τα αποτελέσματα είναι πιο 

πιστά στις υπάρχουσες συνθήκες. Στο πείραμα οι χρονοϊστορίες που συλλέχθηκαν ήταν 

σημαντικά περισσότερες (χρησιμοποιήθηκαν 145.000 έναντι 3.000 που υπήρχαν στην 

προσομοίωση), άρα οι διακριτοποιήσεις είναι πιο έντονες και τα αποτελέσματα 

συμβαδίζουν με τις πραγματικές συνθήκες. Βέβαια, όταν χρησιμοποιούνται συγχρόνως 

και οι δύο δυνάμεις προκαλείται σύγχυση. Από όλα τα προηγούμενα φαίνεται πως όσο 

περισσότερα δεδομένα είναι  διαθέσιμα τόσο καλύτερη είναι η απόδοση των συνθηκών. 

Το αριθμητικό μοντέλο δύο συμπλήρωσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα. 

Στην ισχυρή βλάβη πλησιέστερα στην δύναμη και παράλληλα στο άκρο υπήρχε σταδιακή 

κορύφωση με την μείωση της απόστασης, με εξαίρεση το σημείο δίπλα στην πάκτωση, το 

οποίο έδινε αδικαιολόγητα μεγάλες τιμές. Η μικρότερη βλάβη είχε σχεδόν τις ίδιες 

αντιδράσεις. Από τις δύο περιπτώσεις βλάβης που βρίσκονται στην μέση της κατασκευής 

απορρέουν άρτια αποτελέσματα όπως και πριν, ενώ από τις περιπτώσεις βλάβης δίπλα 

στην πάκτωση τα αποτελέσματα δεν είναι λογικά, καθώς παρότι οι υπόλοιποι αισθητήρες 

έχουν σωστή ιεραρχία ο 6 που είναι δίπλα ακριβώς στην βλάβη δεν την εντοπίζει έντονα. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι ο αισθητήρας που βρίσκεται πολύ κοντά στην βλάβη δεν είναι 

έμπιστος. Επιπλέον από τους αισθητήρες 2 και 4 όπως και τους 1 και 5, οι οποίοι 

βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο σημείο αλλά αντικρυστά, φαίνεται ότι αυτοί που είναι 

τοποθετημένοι στην κάτω πλευρά της κατασκευής εντοπίζουν πιο έντονα τις βλάβες (5,6). 

Τέλος, αυτό το αριθμητικό μοντέλο δίνει πιο αξιόπιστα συμπεράσματα από την άλλη 

επειδή έχει περισσότερους αισθητήρες, άρα δεδομένα. 
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 Τελικά βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Το μοντέλο λειτουργεί ορθά και εντοπίζει την ύπαρξη κάθε βλάβης ανεξαρτήτως 

μεγέθους.  

2. Η μέθοδος αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών είναι πιο ευαίσθητη στις αλλαγές, 

αντίθετα η απόσταση Mahalanobis είναι πιο αυστηρή. Συνεπώς κρίνεται καλύτερο 

να χρησιμοποιείται η πρώτη για την εύρεση της τοποθεσίας της βλάβης και η 

δεύτερη για την πιθανή ύπαρξη βλάβης. 

3. Με την αύξηση των δεδομένων, ανεξάρτητα αν οφείλεται σε χρονοϊστοριες ή 

αισθητήρες, αυξάνει και η ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

4. Οι αισθητήρες κοντά στην βλάβη, και ακόμα περισσότερο κοντά στην πάκτωση, 

δίνουν αποτελέσματα χαμηλής ποιότητας. 

5. Η τοποθεσία της κρούσης μπορεί να επηρεάσει τους κοντινούς αισθητήρες. 

6. Η γεωμετρία της κατασκευής παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των 

αποτελεσμάτων. 
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