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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το

πρόβλημα της πρόβλεψης της εναπομένουσας ζωής και οι

διάφοροι παράμετροι που το διέπουν, να παρουσιαστούν οι

βασικές έννοιες που καθορίζουν την λειτουργία των νευρωνικών

δικτύων, οι διάφοροι τύποι νευρωνικών δικτύων και οι τομείς που

βρίσκουν εφαρμογή. Έπειτα γίνεται χρήση ενός μοντέλου ΤΝΔ για

πρόβλεψη εναπομένουσας ζωής και σύγκριση με παρόμοιες

εργασίες της βιβλιογραφίας.

RUL PREDICTION – ANALYTICAL METHODS

Πρόβλεψη εναπομένουσας ζωής γίνεται με χρήση 

διαγραμμάτων S-N, Wohler, Smith, Haigh και χρήση ενός από τα 

παρακάτω κριτήρια εναπομένουσας αντοχής/ ζωής:
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➢ Θεωρία αστοχίας Brouman- Sahu: 𝑋𝑟 = 𝑋 − 𝑋 − 𝜎max
𝑛

𝑁

➢ Θεωρία αστοχίας Fayaz- Ellyin: 𝑆𝑟 = 𝑚𝑟 log 𝑁 + 𝑏𝑟

➢ Θεωρία αστοχίας Hahn- Kim: 𝑋𝑟𝑐 = 𝑋𝑐 − 𝑐𝐷(𝑡 − 𝑡0)

➢ Θεωρία αστοχίας Yang: 𝑋𝑟𝑐 𝑛 = 𝑋𝑐 − 𝛽𝑐𝐾𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑏 𝑛

NEURAL NETWORKS

Τα ΤΝΔ είναι ένα σύνολο νευρώνων συνδεδεμένων μεταξύ τους

κατάλληλα, σε αντιστοιχία με τους νευρώνες του ανθρώπινου

εγκεφάλου. Ένας τεχνητός νευρώνας k αποτελείται από ένα διάνυσμα

σημάτων εισόδου: {x1,x2,…,xm}. Κάθε μία από τις εισόδους

πολλαπλασιάζεται με ένα συναπτικό βάρος wjk . Έπειτα αφού όλες οι

είσοδοι πολλαπλασιαστούν με τα αντίστοιχα βάρη και προστεθούν,

προστίθεται και μία μεταβλητή προδιάθεσης bk (bias). Το συνολικό

άθροισμα nk περνάει από μία επιλεγμένη συνάρτηση ενεργοποίησης

φ(nk). Έτσι προκύπτει η έξοδος yk του νευρώνα k.

𝑛 = 𝑏0 + σ𝑖=1
𝑚 𝑤𝑖𝑥𝑖 𝑦 = 𝜙 𝑛

O κανόνας Delta είναι ίσως η σημαντικότερη έννοια, καθώς αποτελεί την

βάση του αλγορίθμου εκπαίδευσης των ΤΝΔ. Το σφάλμα πρόβλεψης

(MSE) ενός ΤΝΔ στην διαδικασία εκπαίδευσης είναι: ⅇ = 1
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. Ο κανόνας Delta 𝛥𝑤𝑖 = −𝜆𝑥𝑖(𝑦𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑛
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) μας επιτρέπει την

χρήση αυτού του σφάλματος στην επαναπροσαρμογή των βαρών

εωσότου επιτευχθεί το ελάχιστο σφάλμα.

Σύνηθεις αρχιτεκτονικές δικτύων:

• Δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδ.(FNNs)

• Aναδρομικά δίκτυα (RNNs)

• Συνελικτικά δίκτυα (CNNs)

• Αutoencoders

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού εξερευνήθηκαν 9 αρχιτεκτονικές FNN σε δύο αρχεία δεδομένων 

προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Αποτελέσματα μετρητικών μεγεθών για τα δεδομένα φρένων αεροσκαφών

Αποτελέσματα μετρητικών μεγεθών για τα δεδομένα κινητήρων αεροσκαφών από 

το αρχείο C-MAPSS της NASA

Συγκριτικά αποτελέσματα μετρητικών μεγεθών για τα δεδομένα κινητήρων 

αεροσκαφών από το αρχείο C-MAPSS της NASA, με την εργασία του Carel Louw.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

➢ Παρατηρούμε ότι περισσότερα κρυφά επίπεδα και νευρώνες δεν 

σημαίνει απαραίτητα καλύτερη απόδοση του δικτύου.

➢ Στην σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι για το αρχείο 

δεδομένων C-MAPPS η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αποδίδει 

αρκετά καλύτερα από το αντίστοιχο FNN αλλά και S-RNN της 

βιβλιογραφίας.
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