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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα (Air Pressure System) σε

οχήματα της βιομηχανίας Scania και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προβλεφθεί και να ελαχιστοποιηθεί το

συνολικό κόστος ελέγχου χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης. Το APS χρησιμοποιείται σε

δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα οι οποίες είναι δεξαμενές υπό πίεση που περιέχουν συμπιεσμένο αέρα.

Δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιούνται στο σύστημα φρεναρίσματος και σε άλλα παρόμοια

συστήματα που απαιτούν τη χρήση πεπιεσμένου αέρα. Το σύστημα APS ελέγχει την πίεση του αέρα στο

σύστημα πεπιεσμένου αέρα του οχήματος και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα που ανήκουν στο

κύκλωμα τροφοδοσίας του αέρα.

Η πρόβλεψη των βλαβών και του συνολικού κόστους συντήρησης και ελέγχων είναι εξαιρετικά σημαντική και

χρησιμοποιείται σήμερα σε πολλούς τομείς όπως η αεροναυπηγική, η ναυτιλία και η σιδηροδρομική

βιομηχανία. Αξιοποιώντας αυτές τις προβλέψεις είναι δυνατή η αύξηση της ασφάλειας και ταυτόχρονα η

μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους συντήρησης.

Για την βέλτιστη και μεγαλύτερης ακρίβειας πρόβλεψη χρησιμοποιείται η μηχανική μάθηση η οποία είναι

υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν αλγορίθμους πρόβλεψης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούν είναι

πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες προς ανάλυση και με βάση αυτά οι τεχνικές μηχανικής μάθησης

μπορούν να προβλέψουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, να παρέχουν έγκαιρα προειδοποιήσεις και να

προτείνουν προληπτικές ενέργειες σχετικά με προβλήματα ή αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους.

Γενικότερα, η μηχανική μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιστήμη των υπολογιστών αλλά και τη

στατιστική, τις πιθανότητες και τη βελτιστοποίηση.
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Σκοπός της εργασίας

Ο σκοπός της εργασίας είναι η πρόβλεψη και η μείωση του λειτουργικού κόστους του στόλου των οχημάτων

μεγάλης κατηγορίας της Scania με την ακριβή πρόβλεψη της κατάστασης του συστήματος APS με βάση τις

μετρήσεις κάθε οχήματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Το κόστος των

ελέγχων μπορεί να οφείλεται είτε σε περιττούς ελέγχους που έγιναν χωρίς να υπήρχε ανάγκη, είτε σε

σοβαρές βλάβες που δημιουργήθηκαν στα οχήματα από αποτυχία να εντοπισθούν στους απαραίτητους

ελέγχους. Το σύνολο των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι διαθέσιμο από την Scania CV AB μέσω

της αποθήκης δεδομένων μηχανικής μάθησης UCI (UCI Machine Learning Repository, n.d.).

Δεδομένα και μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος

• Τα δεδομένα του προβλήματος είναι ένα σύνολο δεδομένων (Dataset) με 30.000 εγγραφές με 171 

χαρακτηριστικά εκ των οποίων τα 29.00 ανήκουν στο negative class και τα 1000 στο positive class, τα 

οποία έχουν συλλεχθεί από τη Scania και αφορούν βαριά οχήματά της σε καθημερινή χρήση και 

χρησιμοποιούν το σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα APS (Air Pressured System).

• Από τις 30.000 εγγραφές χρησιμοποιήθηκαν για έλεγχο και πρόβλεψη οι 5000 εγγραφές εκ των οποίωνοι

4.758 ανήκουν στο negative class και οι υπόλοιπες 242 στο positive class με 171 χαρακτηριστικά.

• Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Python και το 

πρόγραμμα Jupyter. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι και μοντέλα μηχανικής μάθησης για την 

σωστή και πιο αποτελεσματική ανάλυση του προβλήματος όπως η Logistic Regression, Random Forest, 

Feature Engineering και Dimensionality Reduction.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η μέθοδος Random Forest παρουσιάζει το μικρότερο δυνατό

κόστος και αυτό οφείλεται στο ότι είναι μια μέθοδος που αποτελείται από ένα σύνολο Decision Trees τα

οποία οδηγούν σε ένα τελικό αποτέλεσμα με την καλύτερη απόδοση και ακρίβεια και έχει την δυνατότητα να

περιορίζει την υπερφόρτωση των δεδομένων χωρίς να αυξάνεται σημαντικά το σφάλμα λόγω μεγάλης

ανισορροπίας. Επίσης, άλλο ένα συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μέθοδοι Feature Engineering και

Dimensionality Reduction δε βοήθησαν ως προς καλύτερο αποτέλεσμα, αντιθέτως μείωσαν την

αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου αφαιρώντας στοιχεία που αποδείχθηκαν εκ του αποτελέσματος

σημαντικά. Οπότε, οι αρχικές μη αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις που έγιναν στην

αρχή ήταν περισσότερο αποτελεσματικές.

Αποτελέσματα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Για περαιτέρω μελλοντική έρευνα μπορούν να προστεθούν περισσότερες πληροφορίες στο dataset για να 

μην υπάρχει τόση μεγάλη ανισορροπία μεταξύ των positive/negative class και να χρησιμοποιηθούν άλλες 

μέθοδοι μηχανικής μάθησης όπως η XgBoost η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικά hyperparameters τα οποία 

είναι το maximum depth και number of estimators που μπορεί πιθανώς να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα και 

άλλες τεχνικές αντί για τη Median όπως για παράδειγμα η Mean που είναι το πιο βασικό στατιστικό μέτρο που 

έχει μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και χρησιμοποιείται σαν βάση για πολλές προηγμένες στατιστικές 

μεθόδους, η τεχνική Mode που χρησιμοποιεί τις τιμές που εμφανίζονται πιο συχνά ή η τεχνική SVD που είναι 

μια μέθοδος αποσύνθεσης πινάκων (matrices) στα βασικά του μέρη και βοηθάει σημαντικά σε επόμενους 

υπολογισμούς πινάκων μειώνοντας αρκετά τον όγκο των δεδομένων και αυξάνοντας την ταχύτητα εκτέλεσης.

Τέλος, το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μια από τις δυνατότερες και 

ταχύτατα αναπτυσσόμενες μεθόδους μηχανικής μάθησης που είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks), 

τα οποία είναι ένα σετ αλγορίθμων που συλλέγουν και ταξινομούν δεδομένα, σχεδιασμένα να αναγνωρίζουν 

μοτίβα και να προσαρμόζονται ανάλογα τα δεδομένα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να γίνει 

εισαγωγή των δεδομένων από το dataset που υπάρχει και με τη χρήση του νευρωνικού δικτύου που 

αποτελείται από διάφορα επίπεδα διασυνδεδεμένων κόμβων να αναγνωρίσει τα μοτίβα του κάθε class

(positive/negative) και να ρυθμίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέσω των κρυφών επιπέδων (hidden

layers) και στάθμισης των δεδομένων (input weighting) έως ότου το περιθώριο σφάλματος του νευρωνικού 

δικτύου να είναι ελάχιστο. Τα πιο γνωστά μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη 

έρευνα είναι το Perceptron που έχει μόνο επίπεδα εισόδου και εξόδου (Input/Output Layers) και το Feed

Forward (FF) που εκτός από αυτά τα επίπεδα έχει ενδιάμεσα ένα «κρυφό» επίπεδο (Hidden layer) στο οποίο 

γίνονται μη γραμμικοί (non-linear) μετασχηματισμοί στα δεδομένα εισόδου χωρίς να εμφανίζεται.
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