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1. Εισαγωγή-σκοπός

Η χρησιμοποίηση έξυπνων συστημάτων, δηλαδή 

συστημάτων λογισμικού που ενσωματώνουν εργαλεία 

τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. τεχνητά νευρωνικά δίκτυα), σε 

προβλήματα που πραγματεύεται η επιστήμη του μηχανικού 

ολοένα και αυξάνεται καθώς παρουσιάζουν κάποια 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κλασικά υπολογιστικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σκοπός της εργασίας είναι η 

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων αυτών στο πρόβλημα 

υπολογισμού της ικανότητας παραλαβής φορτίου ενός 

υδροδυναμικού ωστικού εδράνου τομέα.

2. Μεθοδολογία

Η ανάλυση του προβλήματος υπολογισμού της δυνατότητας 

παραλαβής φορτίου ενός υδροδυναμικού ωστικού εδράνου 

τομέα εξετάζεται με τρεις τρόπους. Αρχικά, παρουσιάζεται η 

θεωρητική ανάλυση, η οποία βασίζεται στη θεωρία της 

υδροδυναμικής λίπανσης εξάγοντας έτσι τις αναλυτικές 

μαθηματικές σχέσεις που διέπουν το πρόβλημα, έχοντας ως 

αφετηρία την μερική διαφορική εξίσωση του Reynolds.
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Έπειτα, το πρόβλημα αναλύεται με αριθμητικό τρόπο, 

εφαρμόζοντας ένα μοντέλο πεπερασμένων διαφορών για την 

επίλυση της μερικής διαφορικής εξίσωσης του Reynolds. 

Τέλος, εκπαιδεύεται ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο με 

δείγματα εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αναλυτική 

μέθοδο. Τα αποτελέσματα με την χρήση του μοντέλου των 

πεπερασμένων διαφορών και του τεχνητού νευρωνικού 

δικτύου συγκρίνονται με αυτά της αναλυτικής μεθόδου, ως 

προς το σφάλμα υπολογισμού του φορτίου και μεταξύ τους 

ως προς το υπολογιστικό κόστος.

4. Συμπεράσματα

1. Το σφάλμα των προβλέψεων του Τ.Ν.Δ. μεταβάλλεται 

ακανόνιστα αλλά εντός ανεκτών ορίων.

2. Το μέγιστο σφάλμα της μεθόδου των πεπερασμένων 

διαφορών είναι περίπου 2% και εμφανίζεται στο 

διάγραμμα φορτίου W και της βοηθητικής μεταβλητής 

Κ.

3. Το μέγιστο σφάλμα των προβλέψεων του Τ.Ν.Δ. είναι 

και αυτό περίπου 2% και εμφανίζεται στο διάγραμμα 

φορτίου W και της διάστασης μικρού διακένου h0

4. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι προβλέψεις του Τ.Ν.Δ. 

είναι πιο ακριβείς από τα αποτελέσματα της μεθόδου των 

πεπερασμένων διαφορών όπως για παράδειγμα στο 

διάγραμμα φορτίου W και της βοηθητικής μεταβλητής 

Κ.

5. Οι προβλέψεις του Τ.Ν.Δ. φαίνεται να είναι 

ικανοποιητικές μόνο για τιμές των μεταβλητών οι οποίες 

βρίσκονται εντός του διαστήματος τιμών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση. 

6. Το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου των πεπερασμένων 

διαφορών είναι μεγαλύτερο από αυτό του νευρωνικού 

δικτύου για το απλό πρόβλημα του εδράνου στην μία 

διάσταση. Είναι εμφανές ότι αν το πρόβλημα γίνει πιο 

περίπλοκο και αυξηθούν οι απαιτούμενοι κόμβοι για την 

μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών η διαφορά θα 

αυξηθεί.

5. Μελλοντική εργασία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοκιμή διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών Τ.Ν.Δ. πάνω στο ίδιο πρόβλημα καθώς 

επίσης για διαφορετικούς τύπους εδράνου ολίσθησης όπως 

για παράδειγμα του κυλινδρικού. Δίχως αμφιβολία, η 

αύξηση της πολυπλοκότητας (π.χ. περισσότερες διαστάσεις, 

περισσότερες μεταβλητές κ.λπ.) του προβλήματος θα 

αυξήσει την διαφορά στο υπολογιστικό κόστος μεταξύ της 

μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών και του υπολογισμού 

μέσω ενός Τ.Ν.Δ.. Αυτό που αξίζει διερεύνησης όμως είναι η 

εύρεση του σημείου στο οποίο το Τ.Ν.Δ. δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα.
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