
Ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων σε πτερύγιο αεροσκάφους και 
ταξινόμηση κατά σημείο κρούσης

Σύνολο πειραμάτων: 45
15 πειράματα / σημείο κρούσης

Μήκος σήματος N: 1 310 samples
Συχνοτικό εύρος (BWD): [26–64] Hz

Υλικό αλουμίνιο, διαστάσεις (215x176x5cm)

: 3 σημεία κρούσης 
(Point A, Point B, Point C)

Συμπεράσματα

✓ Το πτερύγιο μοντελοποιείται επιτυχώς με μοντέλα ARX.
✓ Η μοντελοποίηση του πτερύγιο, και χωρίς την πληροφορία της εισόδου (κρούση), με μοντέλα AR είναι

επιτυχής.
✓ Η ταξινόμηση των σημάτων κατά σημείο κρούσης στο πτερύγιο, με μόνο ένα αισθητήριο,

πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία.
✓ Η ανάλυση των σημάτων και η ταξινόμηση τους ανά σημείο κρούσης γίνεται επιτυχώς στο συχνοτικό

εύρος [26-64] Hz.
✓ Υπάρχει η δυνατότητα χωρικού προσδιορισμού σημείου κρούσης στο πτερύγιο αεροσκάφους μέσω

ανάλυσης ταλαντωτικών σημάτων.
✓ Η επιτυχής ταξινόμηση επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό από την τάξη του μοντέλου AR.

Πειραματική διάταξη & σημεία κρούσηςΜεθοδολογία

Περιγραφή προβλήματος

Σπουδαστική εργασία
Χαλικιοπούλου Ευανθία A.M.: 247069
Επιβλέπων: Σ. Δ. Φασόης, Καθηγητής

Πάτρα, 2020

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων σε ένα υπό κλίμακα
πτερύγιο (vertical stabilizer) αεροσκάφους και εν συνεχεία η ταξινόμηση τους κατά σημείο κρούσης.
Περιορισμοί του προβλήματος:
i. Χρήση ενός μόνο αισθητηρίου (επιταχυνσιομέτρου) για την ταξινόμηση ανά σημείο κρούσης.
ii. Χρήση περιορισμένου συχνοτικού εύρους [26-64] Hz.

i. Ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων 
(επεξεργασία και εφαρμογή φίλτρου).

ii. Μοντελοποίηση του πτερυγίου με απλά 
μοντέλα ARX (χρήση εισόδου) και AR (μη 
χρήση εισόδου).

iii. Ταξινόμηση σημάτων ανά σημείο κρούσης 
μέσω αλγορίθμου k-means.
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Αλγόριθμος k-means

Σετ παρατηρήσεων
𝛸 = 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒎

Συμπλέγματα ταξινόμησης
𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑘}

Ταξινομητής σημάτων

Πειραματικά αποτελέσματα

Μοντελοποίηση ARX(77,77)
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3 επιταχυνσιόμετρα
(Point 1, Point 2, Point 3)

Για την ταξινόμηση: επιταχυνσιόμετρο Point 2

Μοντελοποίηση AR(82)

Ταξινόμηση σημείων κρούσης

Αριθμός 

παρατηρήσεων (m)

Αριθμός 

συμπλεγμάτων (k)

45 3

ARΧ (nb, nb)

Τάξη 77

BIC BIC_value= -27.16

RSS/SSS (%) 0.4323 10-3

SPP 17.01

Condition number 3,8 108

AR (nα)

Τάξη 82

BIC BIC_value= -24.82

RSS/SSS (%) 0.01227

SPP 15,98

Condition number 9,63 108


