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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ1

Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
για τον υπολογισμό της ισχύος ταινιοδρόμων βάσει προηγούμενων σχεδιασμών

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Δημιουργία ΤΝΔ που αποδίδει ασφαλή 
πρόβλεψη της απαιτούμενης ισχύος 
ταινιοδρόμου με την παροχή τεσσάρων 
τιμών

- Άμεση γνώση της απαιτούμενης ισχύος 
χωρίς την χρήση αναλυτικού σχεδιασμού 
ταινιοδρόμου

-Γρήγορος έλεγχος για να καθορισθεί αν η 
επιλογή της χρήσης ταινιοδρόμου θα 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ώστε 
να μειωθεί το ενεργειακό αποτυπώμα κατά 
την μεταφορά υλικού

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΤΝΔ

 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Μέσο ποσοστό απόκλισης ισχύος ΤΝΔ από
τις τιμές πραγματικής ισχύος 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
πρόβλημα:

προσέγγιση λύσης:

Εύρεση μεθόδου για την άμεση και 
ακριβή πρόβλεψη της απαιτούμενης 
ισχύος ενός ταινιοδρόμου που 
μεταφέρει φορτίο σε σωρό

3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δημιουργία Βάσεων τιμών σχεδιαστικών 

παραμέτρων & μεταβλητών με την μέθοδο 
CBD

Περιβάλλον προγράμματος αναλυτικού 
υπολογισμού απαιτούμενης ισχύς 
ταινιοδρόμου με την μεθοδο CBD

Parameter DS33
Material Gravel dry
Material density (γ) (t/m3) 1,520
Surcharge angle (φ1) (o) 25,000
Number of idlers (NumTrRol) 3,000
Trough angle (αtr)  (o) 30,000
Capacity factor (cf) 1,010
Maximum allowed inclination angle 
(βmax)   (o) 12,000
Maximum inclination angle along 
conveyor path (β) (o)
ccos
IS 8730 C
Maximum lump size (αlump.max) 10,000
Belt width (B) (mm) 400,000
Required Capacity (Qreq) (t/h)
Required Capacity (Qv) (m3/h)

Material Type Granular 
material

Minimum speed (vmin) (m/sec) 1,600
Nearest Capacity (Qnear) (m3/h)
Design Capacity (Qdes) (t/h)
rq
Final speed (vfin) (m/sec)
Transportation length (L) (m)
Kg

Horizontal Length Projection (Lh) (m) 

Load Weight per meter (Wm) (kgf/m)

Weight of load section rollers per 
meter (Wu.s) (kgf/m)
Weight of return section rollers per 
meter (Wl.s) (kgf/m)
Weight of belt per meter (Wb) 
(Kgf/m)
Conditions (Cw) moderate
Resistance coefficient for load section 
(ωu) 0,025
Resistance coefficient for return 
section (ωl) 0,022
Load Elevation (H) (m)
Total inclination angle (βtot) (o)

Maximum total resistance (Stot) (Kgf)

Adhesion margin between belt and 
pulley (Ka) 1,140
Total efficiency of drive unit (η) 0,830
Required power (N) (Kw) 0,000

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει μια μέθοδο για τον 

προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος ενός ταινιοδρόμου που 

μεταφέρει φορτίο σε σωρό. Για την επίλυση του προβλήματος 

χρησιμοποιείται κατ’ αρχήν η διαδικασία του παραμετρικού 

σχεδιασμού η οποία – σε συνδυασμό με τη μέθοδο του 

σχεδιασμού που βασίζεται σε προηγούμενες σχεδιαστικές λύσεις 

(Case-based Design) - παράγει ένα σύνολο σχεδιαστικών λύσεων 

που έχουν παραχθεί και συνιστούν μια σχετική βάση. Στην 

συνέχεια, δημιουργείται ένα σύνολο από τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα με διαφορετικές τοπολογίες που – χρησιμοποιώντας την 

βάση των λύσεων - εκπαιδεύονται, δοκιμάζονται αξιολογούνται ως 

προς την δυνατότητα γρήγορης πρόβλεψης της απαιτούμενης 

ισχύος του ταινιοδρόμου. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται 

με την παράθεση κάποιων παραδειγμάτων και συμπερασμάτων.

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ Τ.Ν.Δ.

Δομή επιλεγμένου ΤΝΔ Δεδομένα εκπαίδευσης ΤΝΔ

Σύγκριση τιμών ισχύος

Μέσο ποσοστό απόκλισης από τις τιμές πραγματικής
ισχύος τυχαιοποιημένης εκπαίδευσης

5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΤΝΔ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1,85

5,55
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NN(1_10) NN(1_10) τυχαιοποιημένα δείγματα


