
1. Εισαγωγή-σκοπός

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης το 

Ψηφιακό Δίδυμο έχει αποκτήσει αυξημένη 

προσοχή καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ώστε να 

μεταβούμε σε μια  ψηφιακά οδηγούμενη και 

βασισμένη σε τεχνολογίες cloud βιομηχανία 

(Industry 4.0) . Σκοπός της εργασίας είναι η 

παρουσίαση της διαδικασίας κατασκευής του 

ψηφιακού διδύμου και τα πλεονεκτήματα 

συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους 

διάγνωσης βλαβών που χρησιμοποιούνται ακόμα 

και σήμερα. 

Προβλεπτική συντήρηση

Η προβλεπτική συντήρηση θεωρείται σήμερα-την 

εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης- µία 

φιλοσοφία συντήρησης, που στηρίζεται σε µία 

ουσιαστική εκτίμηση της πραγματικής φυσικής 

κατάστασης του εξοπλισμού, µε στόχο τη 

σταδιακή μετατόπιση των εργασιών συντήρησης 

από εργασίες αποκατάστασης-επισκευής βλαβών 

σε διαδικασίες πρόληψης-πρόβλεψης. 

Το ψηφιακό δίδυμο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση του 

συστήματος για να υποστηρίξει το σχεδιασμό και 

για να πιστοποιήσει τις ιδιότητες του συστήματος. 

Μπορεί επίσης να δώσει τη δυνατότητα για 

βελτίωση της λειτουργίας και ακριβέστερη 

πρόγνωση των βλαβών. 

3. Συμπεράσματα

Α) Η αζυγοσταθμία είναι η πιο συνηθισμένη βλάβη 

στα περιστρεφόμενα συστήματα και έχει ερευνηθεί 

εκτενώς με τεχνικές ανάλυσης σήματος όπως η 

ανάλυση Fourier και η ανάλυση Wavelet. Όμως είναι 

δύσκολο να εκτιμήσεις την δριμύτητα της βλάβης και 

να εκτιμήσεις και την τοποθεσία σε ένα ρότορα με 

αζυγοσταθμία.

Β)Συγκρινόμενο με τις παραδοσιακές τεχνικές 

ανάλυσης σήματος για τη διάγνωση της 

αζυγοσταθμίας , το ψηφιακό δίδυμο μπορεί να 

προσδιορίσει την τοποθεσία αλλά και τη σφοδρότητα 

της αζυγοσταθμίας (βλάβης) στοιχεία τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του 

προγράμματος συντήρησης καθώς και να μειώσουν το 

κόστος.

4. Μελλοντική εργασία

Το επόμενο βήμα της εργασίας είναι η κατασκευή 

ενός ψηφιακού διδύμου από την αρχή με σκοπό τη 

διάγνωση αλλά κυρίως την πρόγνωση  βλαβών σε 

περιστρεφόμενα συστήματα
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