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❑ Ο προσδιορισμός της θέσης αστοχίας μέσω 
βαθμωτών και διανυσματικών συναρτησιακών 
μοντέλων εισόδου-εξόδου αλλά και μόνο εξόδου, 
και μετρήσεων σημάτων ταλάντωσης.

❑ Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου βάσει των διαφορετικών δομών 
συναρτησιακών μοντέλων.

❑ Διερεύνηση της ακρίβειας στον επακριβή 
προσδιορισμό της θέσης κοχλία με αστοχία με 
μοντέλα που βασίζονται στο transmittance
μεταξύ δύο αισθητηρίων .

Στόχοι

Δομή Συναρτησιακών  Μοντέλων

Συμπεράσματα
✓ Το πρόβλημα του επακριβούς προσδιορισμού της θέσης βλάβης στο 

περιορισμένο συχνοτικό εύρος [5-256] Ηz αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.
✓ Η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τα FP-VARX ως 

αποδοτικότερα ενώ τα FP-ARX και FP-ARX TRANSMITTANCE επίδειξαν 
όμοια ικανότητα στην ανίχνευσης θέσης βλάβης με FP-VARX να 
εμφανίζονται ελαφρώς αποτελεσματικότερα. 

✓ Τα TRANSMITTANCE συναρτησιακά μοντέλα (εξόδου-εξόδου) 
εμφανίζονται ως ένα ισχυρό εργαλείο για τον προσδιορισμό 
συντεταγμένων θέσης βλάβης λόγω της όμοιας απόδοσης με τα FP-ARX
ενώ παράλληλα δεν απαιτούν τη χρονοσειρά εισόδου.

Υλικό χάλυβας, διαστάσεις (698x50x5mm), 21 κοχλιωτές
συνδέσεις Φ10 ανά 2,5 cm

Περιγραφή Προβλήματος

Ο επακριβής προσδιορισμός θέσης βλάβης σε 
μεταλλική δοκό που φέρει κοχλιωτές συνδέσεις 

με τη χρήση βαθμωτών και διανυσματικών 
συναρτησιακών μοντέλων και μετρήσεων 

σημάτων ταλάντωσης.

21 σενάρια βλάβης: Αφαίρεση κοχλία από 
διαφορετική θέση κάθε φορά.

Πειραματική Διάταξη & Βλάβες

Σύνολο πειραμάτων 201
Μήκος σήματος N: 2560 samples
Συχνοτικό εύρος (BWD): 5 - 256 Hz

Πειραματικά Αποτελέσματα
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ΒΑΘΜΩΤΑ: Βαθμωτά μεγέθη στα ορίσματα εισόδου και εξόδου 

Στα transmittance μοντέλα η χρονοσειρά εισόδου x αντικαθίσταται με 

χρονοσειρά εξόδου από διαφορετικό αισθητήριο (μοντέλο output only). 

Φάση εκπαίδευσης

FP-ARX(70,70) FP-ARX(45,45) transmittance

FP-VARX(60,60) έξοδος 2FP-VARX(60,60) έξοδος 1

Φάση ελέγχου

Damage Localizationmean error ± std (cm)
FP-ARX 1,3575 ± 3,9152 (cm)
FP-ARX transmittance 1.3190 ± 3.0106 (cm)

FP-VARX 0,7641 ± 1.0898 (cm)

DAMAGE LOCALIZATIONERRORS GROUPED BY VALUE

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ: Διανυσματικό μέγεθος στο όρισμά εισόδου ή και εξόδου
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