
Προσδιορισμός σημείου κρούσης σε πτερύγιο αεροσκάφους
μέσω ανάλυσης ταλαντωτικών σημάτων

Σύνολο πειραμάτων: 262
Φάση εκπαίδευσης: 110 πειράματα

Φάση εκτίμησης σημείου κρούσης: 152 πειράματα

Μήκος σήματος N: 1 626 samples
Συχνοτικό εύρος (BWD): [26-64] Hz

Υλικό αλουμίνιο, διαστάσεις (215x176x5cm)

148 σημεία κρούσης
:110 φάση εκπαίδευσης

(1 πείραμα/σημείο)
: 38 φάση εκτίμησης σημείου κρούσης

(4 πειράματα/σημείο)

Φάση εκτίμησης σημείου κρούσης

Συμπεράσματα
✓ Η μέθοδος των συναρτησιακών μοντέλων FMFBM κρίνεται αποτελεσματική για τον προσδιορισμό

σημείου κρούσης σε μία 2D κατασκευή (πτερύγιο αεροσκάφους).
✓ Η μέθοδος λειτουργεί αποτελεσματικά με τη χρήση ενός απλού μοντέλου VFP-AR, ενός μόνο

αισθητηρίου και σε περιορισμένο συχνοτικό εύρος.
✓ Παρά την χρήση μικρού όγκου δεδομένων αναφοράς (110) με 1 μόνο πείραμα για κάθε σημείο

κρούσης ο προσδιορισμός γίνεται με επιτυχία.
✓ Η ακρίβεια προσδιορισμού των σημείων κρούσης είναι αρκετά καλή δεδομένου των αποστάσεων

εκπαίδευσης, του όγκου των δεδομένων μάθησης και των περιορισμών που τέθηκαν.
✓ Υπεροχή της μεθόδου έναντι υπαρχουσών μεθόδων με μοντέλα δεδομένων.

Σφάλματα προσδιορισμού σημείων κρούσηςΠειραματική διάταξη & σημεία κρούσης

Αποστάσεις σημείων εκπαίδευσης: 10-15 cm

Μεθοδολογία

Περιγραφή προβλήματος

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

Πάτρα, 2020

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μεθοδολογίας βασισμένης σε μετρούμενα
ταλαντωτικά σήματα για τον επακριβή προσδιορισμό (εκτίμηση) σημείου κρούσης σε αεροπορική
κατασκευή και η πειραματική επιβεβαίωση της σε ένα υπό κλίμακα πτερύγιο (vertical stabilizer)
αεροσκάφους.
Περιορισμοί του προβλήματος:
i. Χρήση ενός μόνο αισθητηρίου (επιταχυνσιομέτρου).
ii. Χρήση περιορισμένου συχνοτικού εύρους [26-64] Hz.

i. Ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων.
ii. Διαμόρφωση Συναρτησιακού Μοντέλου 

(Functional Model) για την αναπαράσταση 
των δυναμικών χαρακτηριστικών της 
κατασκευής υπό διάφορα σημεία κρούσης.
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Διάνυσμα συντεταγμένων σημείου κρούσης

𝒌 = [ 𝑥𝑚 𝑦𝑛 ]
𝑇

k ∈ 𝑥1,𝑙𝑏 𝑥1,𝑢𝑏 × 𝑦2,𝑙𝑏 𝑦2,𝑢𝑏 = 0, 170 ×

0, 160 𝑐𝑚

Μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων

s = [ 𝑠1 𝑠2 ]
𝑇

s ∈ 𝑠1,𝑙𝑏 𝑠1,𝑢𝑏 × 𝑠2,𝑙𝑏 𝑠2,𝑢𝑏 = 0, 1 × 0, 1

: πραγματικό σημείο 
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Επιτυχείς εκτιμήσεις σημείων κρούσης

Επιτυχής προσδιορισμός
σημείων κρούσης

Σφάλμα προσδιορισμού
σημείου κρούσης (μ ± σ)

29/38 (76%)
8.57±3.5 cm  (5% κύριας διάστασης του 

πλέγματος του πτερυγίου)

Εργασία
Σήματα 

μάθησης
Αισθητήρια

Περιοχή 
μελέτης

P (%)

(Jang, Lee, Kim, Kim & Kim, 2012) (NN) 32 6 FBG 0.25𝑚2 9.1%

(Jang, Lee, & Kim, 2014) (DF) 247 4 FBG 0.54𝑚2 2%

(Yue & Sharif Khodaei, 2016) (NN) 38 8 PZT 0.04𝑚2 9,7%

(Shrestha, Park & Kim, 2017) (DF) 169 6 FBG 0.36 m2 1.3%

Παρούσα εργασία 110 1 επιταχ. 2.72𝑚2 5%

Πειραματικά αποτελέσματα

Φάση εκπαίδευσης

Μοντέλο Μήκος σήματος
Αριθμός

πειραμάτων
Αριθμός 

σημείων κρούσης
Αριθμός 
εξόδων

VFP-AR(65)60
Ν = 1 626 
samples

110 110 ny = 1

Σύγκριση με άλλες εργασίες με μοντέλα δεδομένων. (NN: Neural Network, DF: Data-Reference)
P: το ποσοστό του μέσου σφάλματος ως προς την κύρια διάσταση της εξεταζόμενης επιφάνειας.
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