
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού (SMSA)

Ιωάννης Αναγιάννης, Α.Μ.: 24 6907
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Περιγραφή Προβλήματος & Στόχοι της Εργασίας:

Μέθοδοι Πολλαπλών Μοντέλων (Multiple Model):

Προσομοίωση SIMPACK – Μετρητική Διάταξη:

Παραμετρικά & Μη - Παραμετρικά Φάσματα Ισχύος:

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Κύρια Συμπεράσματα:

• Η ανίχνευση πρώιμων (μικρής έκτασης) βλαβών στα στοιχεία της ανάρτησης ενός
σιδηροδρομικού οχήματος αποτελεί ένα από τα πιο καίρια τεχνολογικά ζητήματα τα
τελευταία χρόνια.

• Οι πιο διαδεδομένες data-based μέθοδοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανίχνευση
βλαβών μεγέθους <25%, ειδικότερα υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας του
οχήματος, ενώ απαιτούν πολλές φορές μεγάλο αριθμό δεδομένων εκπαίδευσης.

Επομένως, οι στόχοι της εργασίας είναι:

✓ Εξέταση της δυνατότητας ανίχνευσης πρώιμων βλαβών (έκτασης 10 & 20%) με
μεθόδους Πολλαπλών Μοντέλων σε όλα τα εξαρτήματα της ανάρτησης του
οχήματος.

✓ Εύρωστη ανίχνευση βλαβών υπό μεταβαλλόμενη σιδηροτροχιά.

✓ Εύρεση της βέλτιστης διαμόρφωσης αισθητήρων ως προς θέση/πλήθος/διεύθυνση
μέτρησης.

✓ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω μοντέλου SIMPACK και MATLAB.

Μεταβαλλόμενη Σιδηροτροχιά:

• Προσομοίωση της ανομοιομορφίας της
σιδηροτροχιάς βάση του προτύπου ERRI
B176.

• Οι ανομοιομορφίες “παράγονται” από
χωρικές συναρτήσεις φασμάτων ισχύος.

• Προσομοιώθηκαν 5 διαφορετικά προφίλ 
της σιδηροτροχιάς.

Αισθητήρες

• Χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις γραμμικών επιταχύνσεων κατά την κατακόρυφη (Ζ) και
εγκάρσια (Υ) διεύθυνση μέτρησης.

Εξεταζόμενα Σενάρια Βλαβών:

Πάτρα, Μάρτιος 2021

Εξάρτημα βλάβης Αίτιο Μέγεθος βλάβης

Εγκάρσιος Αποσβεστήρας Απώλεια Λιπαντικού 10 % και 20%

Πρωτεύουσα Ανάρτηση (εμπρός) Κόπωση Υλικού 10 % και 20%

Πρωτεύουσα Ανάρτηση (πίσω) Κόπωση Υλικού 10 % και 20%

Δευτερεύουσα Ανάρτηση Απώλεια Αέρα 10 % και 20%

Δύο μέθοδοι Πολλαπλών Μοντέλων (Multiple Model)

Γραφική αναπαράσταση μεθόδων 
Πολλαπλών Μοντέλων

Unsupervised Multiple Model 
Vector Auto-Regressive

(U-MM-VAR)

Unsupervised Multiple Model 
Power Spectral Density

(U-MM-PSD)
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𝐷 = 𝑚𝑖𝑛(𝑑 𝑚𝑜,𝜅, 𝑚𝑢 )

𝐷 ≤ Llim → Υγιής κατασκευή

𝐷 > Llim → Βλάβη

όπου 𝑑 𝑚𝑜,𝜅, 𝑚𝑢 : η Ευκλείδεια νόρμα

και Llim : όριο καθοριζόμενο από το
χρήστη.

Μηχανισμός Απόφασης

• Η μέθοδος U-MM-PSD παρουσιάζει υψηλή απόδοση εύρωστης ανίχνευσης πρώιμων
βλαβών στις πρωτεύουσες αναρτήσεις του οχήματος.

• Η απόδοση της μεθόδου U-MM-PSD επηρεάζεται σημαντικά (και αρνητικά) από τη
μεταβολή του προφίλ της σιδηροτροχιάς όσον αφορά την ανίχνευση βλαβών στον
εγκάρσιο αποσβεστήρα και τη δευτερεύουσα ανάρτηση.

• Η χρήση και των έξι διαθέσιμων αποκρίσεων από την μετρητική διάταξη μεγιστοποιεί
την απόδοση της μεθόδου U-MM-PSD για τις πρωτεύουσες αναρτήσεις.

• Η χρήση και των έξι διαθέσιμων αποκρίσεων από την κατασκευή αποκλείει λόγω
υπολογιστικών περιορισμών την εφαρμογή της Απόκλισης Kullback-Leibler ή της
Απόστασης Mahanalobis στη μέθοδο U-MM-VAR, εξαιτίας του πολύ μεγάλου πίνακα
συνδιασποράς των μοντέλων, περιορίζοντας κατά πολύ την απόδοση της μεθόδου.

• Για να αυξηθεί η απόδοση της U-MM-VAR, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 2 ή 3 από
τις διαθέσιμες αποκρίσεις για κάθε εξάρτημα βλάβης χωριστά, προκειμένου να είναι
περισσότερο διαχειρίσιμος ο πίνακας συνδιασποράς των μοντέλων VAR.

• Η μέθοδος U-MM-PSD εμφανίζει υψηλότερη απόδοση από την μέθοδο U-MM-VAR
όταν χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια νόρμα.
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