
Ο έλεγχος δομικής ακεραιότητας κατασκευών ή

Structural Health Monitoring (SHM) μέσω

σημάτων ταλαντωτικής απόκρισης έχει αποκτήσει

σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς

συνδυάζει ευκολία χρήσης και οικονομικά

αποδοτική υλοποίηση.

Στα πλαίσια της εργασίας:

1. Εφαρμόσθηκαν μοντέλα μηχανικής μάθησης

για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των

βλαβών.

2. Βελτιστοποιήθηκαν τα μοντέλα μηχανικής

μάθησης.

3. Συγκρίθηκαν μέθοδοι που υλοποιήθηκαν στις

διπλωματικές εργασίες του (Mastakouris,

2018), χρησιμοποιώντας μόνο την απόκριση,

και της (Ανδριοσοπούλου, 2018),

χρησιμοποιώντας και την απόκριση και

διέγερση του συστήματος, με αυτές της

μηχανικής μάθησης.

4. Έγινε προσπάθεια ανίχνευσης βλάβης ενός

άνισου συνόλου δεδομένων με περισσότερα

υγιή από ότι υπό βλάβη πειράματα.

Τα ταλαντωτικά σήματα ανακτήθηκαν στη

διπλωματική της (Ανδριοσοπούλου, 2018) κατά

τη διάρκεια της ταλαντωτικής λειτουργίας της

πίσω πτέρυγας ενός μη επανδρωμένου

αεροσκάφους (UAV).

Λέξεις κλειδιά: Ανίχνευση Βλάβης, 

Ταξινόμηση Βλάβης, Αβεβαιότητα, Μηχανική 

Μάθηση
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Καθηγητής

Περίληψη: Δήλωση προβλήματος:

• Οι κλασσικοί αλγόριθμοι απαιτούν για την εξαγωγή

χαρακτηριστικών τον ορισμό του καθενός από το μηχανικό, κάτι

που πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο, εισάγοντας

δε και την αβεβαιότητα.

• Τα νευρωνικά δίκτυα μέσω επιτηρούμενης μάθησης απαιτούν

μεγάλο αριθμό αισθητήρων για την ανίχνευση της βλάβης στις

περισσότερες κατασκευές και ανιχνεύουν «τοπικά» τη βλάβη.

• Τα νευρωνικά δίκτυα αδυνατούν πολλές φορές να ανιχνεύσουν τη

βλάβη χρησιμοποιώντας άνισα σετ δεδομένων.

Μεθοδολογία:

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα:

 Επιτυχής ανίχνευση και ταξινόμηση βλαβών μέσω μηχανικής (βαθιάς) μάθησης

 Επιτυχής ανίχνευση βλάβης σε άνισο σετ δεδομένων με χρήση ενός μόνο αισθητήρα

 Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ικανά να εφαρμοσθούν απευθείας σε όλη την κατασκευή

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

 Εφαρμογή διαφορετικού αριθμού παραθύρων επικάλυψης για την κατηγοριοποίηση της

βλάβης

 Εφαρμογή ενός LSTM νευρωνικού δικτύου αντί για τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα

 Εφαρμογή ενισχυτικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση της βλάβης υπό άνισο αριθμό

σημάτων ανά κατηγορία

Προτάθηκαν και αναλύθηκαν 2 διαφορετικά μοντέλα μηχανικής

μάθησης για: α) την ανίχνευση της βλάβης, β) την κατηγοριοποίηση

της βλάβης και γ) την ανίχνευση της βλάβης για άνισο πλήθος

σημάτων ανά κατηγορία. Το ένα μοντέλο αφορά την επιτηρούμενη και

το άλλο την ενισχυτική μηχανική μάθηση. Σε όλες τις περιπτώσεις,

ένα αρχικό πείραμα μετρήσεων διαιρείται σε 9 υποπειράματα με

χρήση παραθύρων επικάλυψης για αύξηση των δεδομένων εισόδου,

κάτι που απαιτείται στη μηχανική μάθηση.

Μοντέλο 1: Επιτηρούμενη Μάθηση (Supervised Learning)

Μοντέλο 2: Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)

 Εφαρμογή συνελικτικών νευρωνικών δικτύων μιας 

διάστασης (CNN1D)

 Επίλυση των προβλημάτων ανίχνευσης και 

κατηγοριοποίησης βλάβης

 Υπολογισμός των υπερπαραμέτρων μέσω δοκιμών 

και αυτόματος υπολογισμός των παραμέτρων του 

μοντέλου μέσω αλγορίθμων

 Εφαρμογή συνδυασμού συνελικτικών νευρωνικών 

δικτύων μιας διάστασης (CNN1D) και Q-δικτύων (Q-

Networks)

 Επίλυση προβλήματος ανίχνευσης βλάβης για άνισο 

πλήθος σημάτων ανά κατηγορία (περισσότερα υγιή 

σήματα από ότι υπό βλάβη)

Αποτελέσματα:

Ανίχνευση και κατηγοριοποίηση βλάβης για ίσο αριθμό σημάτων ανά κατηγορία:

Ανίχνευση βλάβης για άνισο αριθμό σημάτων ανά κατηγορία:

Σύγκριση μοντέλου CNN1D με μοντέλων VAR (Mastakouris, 2018 ) και VARX 

(Andriosopoulou, 2018):


