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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας ταλαντωτικά σήματα κανονικής λειτουργίας, διερευνά τη δυνατότητα 
ανίχνευσης τριών ρωγμών σε εν λειτουργία πτερύγιο ανεμογεννήτριας Vestas V27, μέσω στοχαστικών μεθόδων. Οι 

ανεμογεννήτριες, καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της παραγωγής ενέργειας και ο έλεγχος της δομικής τους 
ακεραιότητας κρίνεται απαραίτητος. Είναι σημαντικό ο έλεγχος να μπορεί να πραγματοποιείται σε πραγματικό 

χρόνο χωρίς παύση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας και απομακρυσμένα. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, προσθέτει 
σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας που οφείλεται σε παράγοντες όπως η ταχύτητα ανέμου και οι μεταβλητές 
συνθήκες περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των μεθόδων υλοποιείται με ένα μόνο αισθητήριο, χρησιμοποιώντας 

διέγερση μόνο από την περιστροφή της ανεμογεννήτριας. Οι τρεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συγκρίνονται 
μεταξύ τους, όσον αφορά την αποδοτικότητα τους. Ενώ η μικρότερη ρωγμή δεν ανιχνεύεται αξιόπιστα, τα 

αποτελέσματα για τις δύο μεγαλύτερες είναι ενθαρρυντικά, με δύο από τις τρεις μεθόδους να επιδεικνύουν 
εξαιρετική απόδοση. Δεδομένου πως τα σήματα προέρχονται από πραγματικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές 

συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψιν πως δεν χρησιμοποιείται ενεργοποιητής και χρησιμοποιείται ένα μόνο 
αισθητήριο, τα αποτελέσματα ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός συστήματος SHM (Structural Health Monitoring) με 

βάση την παρούσα προτεινόμενη μεθοδολογία για βιομηχανική χρήση. 
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Abstract 

The present thesis, using vibration-based stochastic methods under real operating conditions, investigates the 
feasibility of detecting three different size cracks in a real size blade of a Vestas V27 wind turbine. Wind turbines are 

a significant part of the energy production industry and their Structural Health Monitoring (SHM) is essential. It is 
crucial that monitoring can be performed in-situ without stopping the wind turbine. Such conditions add significant 
uncertainty in the structure’s dynamics due to factors such as wind speed and changing environmental conditions. 
The application of the methods is implemented with a single sensor, using only the excitation from the rotation of 

the wind turbine blade. Three stochastic methods are used and compared in terms of efficiency. While the smallest 
crack is not reliably detected, the results for the two larger ones are encouraging with two out of three methods 

demonstrating excellent performance. As the vibration signals come from real environmental and operational 
conditions, and given that no actuator is used, and only one sensor is implemented, the results encourage the 

development of an SHM system based on the proposed methodology for industrial use. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Το γενικό πρόβλημα 

Το γενικό πρόβλημα προς μελέτη, είναι η ανίχνευση βλαβών σε μια εν λειτουργία ανεμογεννήτρια, με χρήση 
μεθόδων βασισμένων σε ταλαντωτικά σήματα απόκρισης. Τα διαθέσιμα σήματα προέρχονται από πείραμα υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας και εμπεριέχουν έντονο τα στοιχεία του θορύβου και της αβεβαιότητας λόγω των 
μεταβλητών περιβαλλοντικών συνθηκών. Μελετάται η δυνατότητα ανίχνευσης βλαβών χωρίς χρήση διεγερτικού 
μέσου, μέσω της περιστροφής της ανεμογεννήτριας. 

1.2 Τεχνική & επιστημονική σημασία του γενικού προβλήματος 

Οι διεθνείς οδηγίες για την μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής επιβάλει στη βιομηχανία ενέργειας την 
μεταστροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η αιολική και η ηλιακή. Ανταγωνιστικό προϊόν αποτελούν 
οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες σύμφωνα με την WindEurope (Pineda & Tardieu, 2017) στην Ευρώπη το 2016 
παρήγαγαν 153.7 GW ισχύος, το 17% της συνολικής παραγόμενης ισχύος πανευρωπαϊκά. Η τάση προς αύξησης της 
χρήσης τους προϋποθέτει εύκολο, γρήγορο, επιτόπου έλεγχο τους για τυχόν αστοχίες στην κατασκευή, χωρίς να 
σταματήσει η λειτουργία τους με τον έλεγχο να επιτυγχάνεται απομακρυσμένα. Ειδικότερα για ανεμογεννήτριες οι 
οποίες βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές, όπως θαλάσσιες, ο απομακρυσμένος έλεγχος δομικής ακεραιότητας 
τους, αποτελεί νούμερο ένα ανάγκη. Από τα βασικά πλεονεκτήματα συστημάτων Structural Health Monitoring (SHM) 
είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος και η επί τόπου ανίχνευση αστοχιών σε κατασκευές, όπως και η δυνατότητα που 
παρέχουν για την παρακολούθηση της εξέλιξης τους. Με βάση τα παραπάνω, ανιχνεύοντας έγκαιρα αστοχίες υπάρχει 
η δυνατότητα αξιολόγησης τους, για την πραγματοποίηση επιδιορθώσεων αν κρίνεται αναγκαίο. Η συλλογή 
δεδομένων μέσω ενός συστήματος SHM, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση, γενικότερα 
σημαντικών μηχανολογικών κατασκευών, και ειδικότερα των ανεμογεννητριών. Ο στόχος που έχει τεθεί στο 
ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου δομικής ακεραιότητας κατασκευών, είναι να καταστεί δυνατός εύρωστος και αξιόπιστος 
απομακρυσμένος έλεγχος, αφού αν καθίσταται δυνατή η ανίχνευση και διάγνωση βλαβών σε πραγματικό χρόνο 
αντλούνται οφέλη, όπως βελτιστοποίηση συντηρήσεων, μικρότερη ανάγκη για μεγάλους συντελεστές ασφαλείας, 
μείωση βάρους και συνολικού κόστους κατασκευών. 

1.3 Το ειδικό πρόβλημα 

Η εργασία επιχειρεί την ανίχνευση τριών ρωγμών, μήκους 15, 30 και 45 εκατοστών μέσω τριών στοχαστικών 
μεθόδων, οι οποίες βασίζονται σε ταλαντωτικά σήματα κανονικής λειτουργίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την 
περιστροφή της ανεμογεννήτριας στις 32 RPM. Όσον αφορά τα σήματα, προέρχονται από μετρήσεις που 
πραγματοποίησε ο Dr Tcherniak υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και χαρακτηρίζονται από μεγάλη εισαχθείσα 
αβεβαιότητα, για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω του γεγονότος πως οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικό 
περιβάλλον και δεύτερον, λόγω της διάρκειας του πειράματος που έλαβε χώρα στο διάστημα Νοέμβριος 2014-
Μάρτιος 2015. Σαν οδηγός, χρησιμοποιούνται αρκετές του εργασίες, εκ των οποίων μια δεν χρησιμοποιεί την 
κρουστική απόκριση (Tcherniak & Molgaard, 2017). Η πλήρης διαδικασία του πειράματος που διεξάχθηκε, 
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Σημειώνεται πως και στην παρούσα εργασία, δεν χρησιμοποιείται η 
κρουστική απόκριση του ενεργοποιητή, αφού μελετάται η δυνατότητα ανίχνευσης μόνο μέσω της διέγερσης του 
πτερυγίου από την περιστροφή, ενώ χρησιμοποιείται ένα μόνο επιταχυνσιόμετρο, σε μια προσπάθεια απλούστευσης 
ενός συστήματος SHM. Δεδομένου πως τα πειράματα έλαβαν χώρα σε μη εργαστηριακό εξωτερικό χώρο και 
διήρκησε περίπου τέσσερεις μήνες, είναι βέβαιο πως περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει σημαντικά την 
δυναμική του πτερυγίου, αυξάνοντας ακουσίως την αβεβαιότητα των χαρακτηριστικών του, καθιστώντας το 
πρόβλημα της ανίχνευσης πιο σύνθετο, αλλά ρεαλιστικό. 
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2. Αναλυτική Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας  

Οι περισσότερες προσπάθειες για ανίχνευση βλαβών μέσω μεθόδων SHM, υλοποιούνται σε εργαστηριακές συνθήκες 
(ελεγχόμενο περιβάλλον), ενώ λίγες είναι αυτές που πραγματοποιούνται σε κανονικές περιβαλλοντικές και 
λειτουργικές συνθήκες. Επιτυχείς μέθοδοι σε εργαστηριακές συνθήκες, τίθενται υπό αμφισβήτηση όταν πρόκειται 
για εφαρμογή τους υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (Ulrisken, Tcherniak, Kilkegaard, & Damkilde, 2015), 
αφού, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.3, περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την δυναμική 
της κατασκευής. Η επιτυχία ανίχνευσης/διάγνωσης βλάβης μιας μεθόδου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της στη βιομηχανία. Μέχρι στιγμής, οι βασικές τεχνικές ελέγχου 
ενός πτερυγίου, απαιτούν είτε εξειδικευμένο προσωπικό επιθεώρησης, είτε εξοπλισμό οπτικού ελέγχου από το 
έδαφος, ακόμα και χρήση drones  (Tcherniak & Molgaard, 2017) (Wang & Zhang, 2017). Συνήθεις μέθοδοι, βασίζονται 
τόσο σε τεχνικές Non Destructive Testing (NDT) όπως, ακουστική εκπομπή, υπέρηχοι, θερμογραφία, όσο και σε 
μεθόδους που χρησιμοποιούν ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων (Ying, et al., 2020). Ορισμένες από τις παραπάνω 
μεθόδους είναι δύσκολες και επικίνδυνες, ειδικά για τις επιθεωρήσεις με προσωπικό, να εφαρμοστούν (Ciang, Lee, 
& Bang, 2008). Επίσης μέθοδοι που χρησιμοποιούν πολλαπλά αισθητήρια, πρόσθετο εξοπλισμό, όπως ένας 
ενεργοποιητής ή ένα σύστημα καταγραφής των μετρήσεων, ή απαιτούν εξειδικευμένη επεξεργασία τον δεδομένων 
μετά την καταγραφή τους, αυξάνουν την πολυπλοκότητα ολόκληρου του συστήματος και κατ’ επέκταση του κόστους 
υλοποίησης τους. 

Μέσω των παραπάνω τεχνικών NDT, όπως η ακουστική εκπομπή επιτυγχάνεται αξιολόγηση της κατάστασης 
(Anastasopoulos, Kouroussis, Nikolaidis, & Proust, 2002) σε διαφορετικά μεγέθη πτερυγίων, ανίχνευση και 
προσδιορισμός βλαβών σε αυτά (Jialin, Slim, Cristinel, & Tat-Hean, 2016). Ωστόσο απαιτείται μεγάλος αριθμός 
αισθητηρίων για την επίτευξή τους. Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας υπερήχους με “κατευθυνόμενα” κύματα  (Raisutis, 
Jasiuniene, & Zukauskas, 2008), ανιχνεύεται τόσο η γεωμετρία όσο και οι, κατά προσέγγιση, διαστάσεις της βλάβης, 
όμως απαιτείται επαφή του εξοπλισμού με το πτερύγιο. Σε άλλη περίπτωση μέσω υπέρυθρης θερμογραφίας 
(Galleguillos, et al., 2015) ανιχνεύονται διαφόρων ειδών βλάβες σε ακίνητο πτερύγιο ανεμογεννήτριας. Η 
συγκεκριμένη τεχνική, όμως, είναι ευαίσθητη σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και δεν προσφέρει συνεχή 
παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέθοδοι που βασίζονται σε τεχνικές SHM, ειδικότερα εκείνες που βασίζονται στην 
ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων, αφού εκτός της ανίχνευσης, δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης 
μιας βλάβης αλλά και του εντοπισμού της θέσης της με ικανοποιητική ακρίβεια. Για την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων 
είναι απαραίτητη η εξαγωγή της δυναμικής της κατασκευής, προκειμένου να διαπιστωθούν αλλαγές λόγω βλαβών. 
Ένας από τους τρόπους εξαγωγής της, είναι μέσω μοντελοποίησης της κατασκευής, όπως πραγματοποιείται και στην 
παρούσα εργασία. Παρακάτω πραγματοποιείται μια επισκόπηση για την ταυτοποίηση της δυναμικής πτερυγίων 
ανεμογεννήτριας και για διάφορες μεθόδους βασισμένες σε ταλαντωτικά σήματα για την ανίχνευση βλαβών σε αυτά. 
Από τους πιο απλούς τρόπους εξαγωγής της δυναμικής κατασκευών είναι μέσω της συνάρτησης απόκρισης 
συχνότητας ή μέσω του φάσματος ισχύος, όπως παρουσιάζουν οι (Gomez-Gonzalez & Fassois, 2014) για την 
ανίχνευση βλαβών σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας. Στην προκειμένη περίπτωση η πληροφορία της δυναμικής, 
εξάγεται από το συχνοτικό περιεχόμενο των φασμάτων. 

Για την μοντελοποίηση πτερυγίου ανεμογεννήτριας διάφορα μοντέλα προτείνονται για εφαρμογή. Η χρήση 
στοχαστικών μοντέλων, αυτοπαλινδρόμησης AR, κινητού μέσου όρου MA συναρτησιακώς εξαρτώμενων μοντέλων, 
με ή χωρίς εξωγενή είσοδο και γενικότερα ο συνδυασμός τους, χρησιμοποιούνται σε αρκετές κατασκευές για την 
ανίχνευση-διάγνωση βλαβών, καθώς επίσης και για την ποσοτικοποίηση και εντοπισμό τους πάνω στην κατασκευή 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι  (Alireza & Hashem, 2017) και (Sakaris, Sakellariou, & Fassois, 2017) εφαρμόζουν 
μεθόδους βασισμένες στα προαναφερθέντα μοντέλα σε κατασκευές όπως δικτύωμα, σταθεροποιητής αεροσκάφους, 
σκελετός αεροσκάφους, πολυώροφες κατασκευές. Την μοντελοποίηση της δυναμικής ενός πτερυγίου 
ανεμογεννήτριας εν ώρα λειτουργίας, πραγματοποιούν οι (Avendano-Valencia, Chatzi, & Fassois, 2017) μέσω 
μοντέλου LPV-VAR, ένα πολύπλοκο μοντέλο το οποίο, όμως, μοντελοποιεί ικανοποιητικά την μη στάσιμη δυναμική 
του. Το απλό μοντέλο AutoRegressive (AR) χρησιμοποιούν οι (Panagiotopoulos, Tcherniak, & Fassois, 2020) και 
(Tsikouras, 2020) για την μοντελοποίηση ενός κανονικού μεγέθους πτερυγίου ανεμογεννήτριας. 
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Η πλειοψηφία των εργασιών πραγματοποιείται είτε σε εργαστηριακές συνθήκες λειτουργίας, είτε μέσω σημάτων 
προσομοίωσης. Οι (Gomez-Gonzalez & Fassois, 2015) με χρήση ταλαντωτικών σημάτων και μέσω τριών μεθόδων1, 
επιτυγχάνουν ανίχνευση βλαβών, σε ένα υπό κλίμακα πτερύγιο ανεμογεννήτριας, με μεταβλητές συνθήκες 
θερμοκρασίας. Αντίστοιχα, οι (Dervilis, et al., 2013) συνδυάζοντας ταλαντωτικά σήματα με τεχνικές μηχανικής 
μάθησης πραγματοποιούν ανίχνευση βλαβών σε ένα μικρό πτερύγιο ανεμογεννήτριας, σε εργαστηριακό περιβάλλον. 
Λίγες είναι οι εργασίες που πραγματοποιούν έλεγχο δομικής ακεραιότητας πτερυγίου ανεμογεννήτριας σε κανονικές 
συνθήκες, αφού, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν 
σημαντικά την δυναμική της κατασκευής, καθιστώντας πιο δύσκολη την ανίχνευση βλαβών. Ακόμα λιγότερες είναι 
οι εργασίες που χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα SHM χωρίς την χρήση, μέσου διέγερσης. Σε αυτή την προσπάθεια 
έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό ο Dr Tcherniak Dmitri, όπου μέσω των εργασιών του ανιχνεύει βλάβες σε πτερύγιο 
ανεμογεννήτριας, το οποίο λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες2 (Tcherniak & Molgaard, 
2017) (Ulriksen, Tcherniak, & Damkilde, 2015) (Bull, Ulriksen, & Tcherniak, 2018) επιτυγχάνουν ανίχνευση και 
διάγνωση τριών ρωγμών, 15, 30 και 45 εκατοστών, στο κάτω άκρο του πτερυγίου ανεμογεννήτριας Vestas V27, μέσω 
ανάλυσης ταλαντωτικών σημάτων. Μελετώντας διάφορες τεχνικές και διατάξεις επιταχυνσιομέτρων, προτείνουν 
μεθοδολογίες για την ανίχνευση των τριών βλαβών, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό τμήμα των μετρήσεων 
τους. 

Κατά την άποψη του συγγραφέα, οι μόνες προσπάθειες υλοποίησης συστήματος SHM χωρίς την χρήση διεγέρτη, 
είναι των (Bull, Ulriksen, & Tcherniak, 2018) και (Tsikouras, 2020) Στην πρώτη πραγματοποιείται έλεγχος του 
πτερυγίου της ανεμογεννήτριας υπό πραγματικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες χωρίς μοντελοποίηση 
της κατασκευής, χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό αισθητηρίων για αποδοτική ανίχνευση. Στην δεύτερη υλοποιείται 
ανίχνευση, μέσω απλών στοχαστικών μεθόδων με χρήση ενός μόνο αισθητηρίου. Σε μια προσπάθεια του 
εργαστηρίου στοχαστικών μηχανολογικών συστημάτων και αυτοματισμού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η εργασία  
(Panagiotopoulos A. I., 2018), πραγματοποιείται επιτυχής έλεγχος του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας, με την χρήση 
ενός αισθητηρίου, χρησιμοποιώντας όμως την κρουστική απόκριση του ενεργοποιητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Στην εργασία χρησιμοποιούνται δύο μη παραμετρικές μέθοδοι και μια παραμετρική κατά την οποία το 
ταλαντωτικό σήμα μοντελοποιείται μέσω μοντέλου AR. 

2 Οι εργασίες που αναφέρονται χρησιμοποιούν τις ίδιες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται και στην παρούσα 
εργασία. 
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3. Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας-Πρωτοτυπία 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση βλαβών σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
Από την ανάλυση του κεφαλαίου 2 γίνεται αντιληπτό, πως η πρόκληση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας 
αποτελεί τροχοπέδη για την εφαρμογή συστημάτων SHM σε ανεμογεννήτριες. Ταυτόχρονα, η εργασία στοχεύει στην 
απλούστευση ενός τέτοιου συστήματος, υλοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία με ένα μόνο αισθητήριο, ενώ 
δεν χρησιμοποιεί κάποιο μέσω επιπλέον διέγερσης, όπως ένας ενεργοποιητής. Η ανίχνευση βλαβών είναι βασισμένη 
σε ταλαντωτικά σήματα, με τρεις προτεινόμενες μεθόδους, μια μη παραμετρική και δύο παραμετρικών. Οι υπό 
εξέταση μέθοδοι, για την καταπολέμηση της αβεβαιότητας, χρησιμοποιούν την τεχνική Multiple Models (MM) και 
μια εξ αυτών χρησιμοποιεί συνδυασμό της MM και της Principal Component Analysis (PCA).  

Ο πρωταρχικός στόχος της εργασίας είναι: 

• Αποτελεσματική ανίχνευση βλαβών σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας το οποίο λειτουργεί σε κανονικές 
περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες. 

Παράλληλα με τον βασικό στόχο, συγκρίνονται οι μέθοδοι που υλοποιούνται στην παρούσα εργασία με άλλες απλές 
μεθόδους βασισμένες σε ταλαντωτικά σήματα, που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η μοντελοποίηση της 
κατασκευής με απλό μοντέλο AR, ενώ πραγματοποιείται, επιπλέον, και σύγκριση των αποτελεσμάτων με και χωρίς 
χρήση της κρουστικής απόκρισης. Οι μόνες προσπάθειες για την ανίχνευση βλαβών σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας 
χωρίς χρήση ενεργοποιητή, ένα βασικό στοιχείο διέγερσης κατασκευών ώστε να καθιστά ευκολότερη την ανίχνευση, 
αναφέρεται στις εργασίες (Bull, Ulriksen, & Tcherniak, 2018) και (Tsikouras, 2020). Τα πρωτότυπα στοιχεία της 
παρούσας εργασίας, με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιείται στο κεφάλαιο 2, 
συνοψίζονται παρακάτω. 

a) Τα σήματα στα οποία βασίζεται η ανάλυση που πραγματοποιείται προέρχονται από ανεμογεννήτρια σε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας και, κατ’ επέκταση, η επιτυχία της μεθοδολογίας για την ανίχνευση βλαβών 
υπό αυτές τις συνθήκες δύναται να εφαρμοστεί και εμπορικά. 

b) Η ανίχνευσης των βλαβών χωρίς την χρήση της κρουστικής απόκρισης, με χρήση ενός αισθητηρίου. Η 
επιτυχία του ελέγχου με αυτόν τον τρόπο, απλοποιεί ολόκληρο το σύστημα ανίχνευσης. Αφενός 
απομακρύνεται ένα στοιχείο από το σύστημα, του οποίου η εγκατάσταση είναι πολλές φορές δύσκολη, 
αφετέρου μειώνεται το κόστος του συστήματος ελέγχου χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, 
θέτοντάς το ως πιο ανταγωνιστικό πιθανό προϊόν. Εκτός της αξιοπιστίας, ένα σύστημα ελέγχου SHM οφείλει 
να είναι μια συμφέρουσα οικονομική λύση για την υιοθέτηση του ευρύτερα. 

c) Η χρήση μεθόδων που δεν έχουν δοκιμαστεί σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας, υπό τις συνθήκες που 
αναφέρονται στα (a), (b). 
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4. Μεθοδολογία 

4.1 Κεντρική ιδέα της μεθοδολογίας 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ως βάση το γεγονός πως αλλαγές στα δομικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, 
αλλάζουν την δυναμική της και άρα τον τρόπο ταλάντωσης της (Fassois & Sakellariou, 2017). Μέσω κατάλληλης 
ανάλυσης των ταλαντωτικών σημάτων είναι δυνατή η ανίχνευση της αλλαγής αυτής. Η ανάλυση εμπεριέχει τα εξής 
στάδια. Την προ-επεξεργασία των σημάτων, την μοντελοποίηση της δυναμικής και την εφαρμογή των μεθόδων. 
Περιληπτικά, η προ-επεξεργασία αποτελείται από την κανονικοποίηση των διαθέσιμων σημάτων, την επιλογή 
τμήματος, το φιλτράρισμα και την επαναδειγματοληψία τους. Ακολουθεί η μοντελοποίηση των σημάτων με απλό 
μοντέλο  AR, το οποίο χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των παραμετρικών μεθόδων και, τέλος, εφαρμόζονται οι 
προτεινόμενες μέθοδοι. Οι δύο γενικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι μέθοδοι είναι οι παραμετρικές και οι μη 
παραμετρικές, ενώ οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται και έχουν προ-επεξεργαστεί χωρίζονται στα σήματα 
εκπαίδευσης της κάθε μεθόδου και στα σήματα ελέγχου. Για την εφαρμογή τους χρησιμοποιείται ίδιος αριθμός 
σημάτων εκπαίδευσης και ελέγχου για την κάθε μια. Λαμβάνεται υπόψιν πως περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η 
θερμοκρασία, επιφέρουν και αυτές μεταβλητότητα στην δυναμική της κατασκευής, εισάγοντας αβεβαιότητα στο 
σύστημα, η οποία αποτελεί πρόκληση για την ανίχνευση των βλαβών που μελετώνται  (Kess & Adams, 2007). Η χρήση 
των MM και  PCA εισάγονται στις μεθόδους που δοκιμάζονται, ως τρόπος για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας 
που προκαλούν οι εξωτερικοί παράγοντες. Η εφαρμογή των μεθόδων πραγματοποιείται, χρησιμοποιώντας μια 
χαρακτηριστική ποσότητα για κάθε μια ξεχωριστά, από την οποία εξάγεται ένα άνω όριο για αυτήν. Για κάθε άγνωστο 
σήμα που τίθεται προς έλεγχο, αν οι τιμές αυτής της χαρακτηριστικής ποσότητας βρίσκονται κάτω του ορίου η 
κατασκευή κρίνεται υγιής, ενώ αν ξεπερνάει το όριο η κατασκευή κρίνεται υπό βλάβη. Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μεθόδων προκύπτει μέσω των καμπυλών Receiver Operating Characteristic curves 
(καμπύλες ROC) (Fawcett, 2006), οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ελέγχουν την αποτελεσματικότητα 
ταξινομητών δύο κλάσεων, και μέσω Area Under ROC Curve (AUC). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν MM, 
πραγματοποιούν ελέγχους αγνώστων χαρακτηριστικών διανυσμάτων με πολλαπλά διανύσματα της υγιούς 
κατάστασης, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιεί PCA, έναν μετασχηματισμό με σκοπό τον διαχωρισμό των παραμέτρων 
σε ευαίσθητες σε βλάβη και σε περιβαλλοντικές μεταβολές. 

4.1.1 Προ-επεξεργασία σήματος: Κανονικοποίηση, επιλογή τμήματος, φιλτράρισμα, επαναδειγματοληψία 

Κάθε σήμα περιέχει ένα διάνυσμα με τις τιμές της καταγεγραμμένης επιτάχυνσης από τα επιταχυνσιόμετρα. Οι τιμές 
του διακριτού σήματος είναι ανά χρόνο 𝛵𝑠 και είναι της μορφής: 

 𝒚𝟎 = [𝑦[0] 𝑦[𝑇𝑠] 𝑦[2𝑇𝑠] ⋯ 𝑦[𝑘𝑇𝑠]]
𝑇

(𝑘 × 1) (1) 

με 𝛵𝑠 να είναι η περίοδος δειγματοληψίας και 𝑘 ο αριθμός των δειγμάτων του σήματος. Αναλυτικότερες πληροφορίες 
για τα δεδομένα δίνονται σε παρακάτω κεφάλαιο. Αρχικά τα σήματα κανονικοποιούνται, αφαιρώντας την μέση τιμή 
του σήματος και διαιρώντας το σήμα με την τυπική απόκλιση του. Επειδή η συγκεκριμένη εργασία χρειάζεται εκτός 
την επιρροή του ενεργοποιητή, λαμβάνεται ένα τμήμα του σήματος, στο οποίο η, πλέον κανονικοποιημένη 
χρονοσειρά, δεν εμπεριέχει την κρούση που εισάγει ο ενεργοποιητής, δηλαδή η ταλάντωση που εισήχθη από τον 
ενεργοποιητή έχει αποσβέσει πλήρως. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ζωνοπερατό φιλτράρισμα με ψηφιακό φίλτρο 
το οποίο σχεδιάζεται μέσω Matlab. Σκοπός του φιλτραρίσματος είναι ο περιορισμός των συχνοτήτων στο επιθυμητό 
εύρος, το οποίο επηρεάζεται περισσότερο λόγω βλαβών. Το φιλτράρισμα των δεδομένων πραγματοποιείται στο 
Matlab. Ακολουθεί η επαναδειγματοληψία των φιλτραρισμένων σημάτων. Βασικός περιορισμός για την 
επαναδειγματοληψία αποτελεί το θεώρημα Shannon το οποίο υποδεικνύει πως η νέα συχνότητα δειγματοληψίας 
οφείλει να είναι μικρότερη από το μισό της συχνότητας δειγματοληψίας, ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση της 
πληροφορίας. Η επαναδειγματοληψία πραγματοποιείται στο Matlab επιλέγοντας τιμές από το φιλτραρισμένο σήμα 
που απέχουν χρονική απόσταση η μία από την άλλη 𝐷𝑇𝑠 όπου 𝐷 ο λόγος υποδειγματοληψίας. Το 
επαναδειγματοληφθέν σήμα έχει την μορφή: 

 𝒚 = [𝑦[0] 𝑦[𝐷𝑇𝑠] 𝑦[2𝐷𝑇𝑠] ⋯ 𝑦[𝑚𝐷𝑇𝑠]]
𝑇

(𝑚 × 1) (2) 

με 𝑚 να είναι ο αριθμός των δειγμάτων του επαναδειγματοληφθέντος σήματος και ισχύει ότι 𝑚 =
𝑘

𝐷
. 
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4.1.2 Μοντελοποίηση των επεξεργασμένων σημάτων 

Στην παρούσα εργασία επιλέγεται μοντελοποίηση με μοντέλο AR. Η μορφή του μοντέλου περιγράφεται από την 
παρακάτω εξίσωση (Fassois S. D., 2012, p. 57): 

 
𝑦[𝑡] + ∑ 𝑎𝑖𝑦[𝑡 − 𝑖]

𝑛

𝑖=1

= 𝑒[𝑡] 
(3) 

 𝑒[𝑡] ∼ 𝑁𝐼𝐷(0, σ𝑒
2) (4) 

Τα παραπάνω σύμβολα αναφέρονται στα εξής: 

𝑡 = 1,2, … , 𝑁 κανονικοποιημένος διακριτός χρόνος 

𝑦[𝑡] η τιμή του σήματος για την χρονική στιγμή 𝑡 

𝑎𝑖  η 𝑖-οστή παράμετρος του μοντέλου 

𝑒[𝑡] υπόλοιπα του μοντέλου, τα οποία είναι λευκός θόρυβος κανονικής κατανομής με μέση 
τιμή 0 και διασπορά 𝜎𝑒

2 

𝑛 η τάξη του AR μοντέλου 

Η βασική παράμετρος του μοντέλου είναι η τάξη του 𝑛, η οποία επιλέγεται μέσω του Bayesian Inspection Criterion 
(BIC), του λόγου Residual Sum of Squares/Signal Sum of Squares (RSS/SSS) και της σύγκρισης του παραμετρικού με το 
μη παραμετρικό φάσμα. Το παραμετρικό φάσμα στην επιλεχθείσα τάξη πρέπει να προσεγγίζει ικανοποιητικά το μη 
παραμετρικό, δηλαδή να μοντελοποιείται όσο το δυνατό καλύτερα η δυναμική του πτερυγίου. Ορισμένα από τα 
σήματα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται για την επιλογή τάξεως μοντέλου AR καθώς πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη 
τάξη για όλα τα σήματα. Η καλύτερη τάξη είναι αυτή που πληρεί τις άνω προϋποθέσεις για την πλειοψηφία των 
σημάτων. Βάσει αυτής μοντελοποιούνται όλα τα διαθέσιμα σήματα, όλων των καταστάσεων, εκπαίδευσης και 
ελέγχου, και ύστερα εφαρμόζεται η εκάστοτε μέθοδος ανίχνευσης. Ακολουθεί η περιγραφή των τριών MM μεθόδων 
που χρησιμοποιούνται, για λόγους πληρότητας της εργασίας. Η περιγραφή τους βασίζεται στους (Vamvoudakis-
Stefanou, Sakellariou, & Fassois, 2018) όπου οι U-MM-AR και U-PCA-MM-AR περιγράφονται και εφαρμόζονται πάνω 
σε έναν πληθυσμό από σύνθετες δοκούς, οι οποίες αποτελούν αναπαράσταση του κυρίους μέρους ενός μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους. Όσο για την U-MM-PSD, η εφαρμογή της περιγράφεται γενικότερα στην μεθοδολογία 
εφαρμογής μεθόδων MM, και είναι ίδια με αυτήν της U-MM-AR που αναφέρεται, με την διαφορά πως το διάνυσμα 
των παραμέτρων AR αντικαθίσταται από το διάνυσμα των εκτιμημένων τιμών του φάσματος ισχύος. 

4.1.3 Φάση εκπαίδευσης των μεθόδων U-MM-AR, U-MM-PSD (Vamvoudakis-Stefanou, Sakellariou, & Fassois, 2018) 

Το βασικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων μεθόδων είναι πως κατά την φάση εκπαίδευσης, παίρνονται 𝑝 σήματα 
από 𝜈 όμοιες κατασκευές, στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογής όμοιες καταστάσεις, που χαρακτηρίζονται ως 
υγιείς. Κατά την φάση εκπαίδευσης, βάσει τα 𝑝 σήματα, ορίζεται μια αναπαράσταση ΜΜ της υγιούς δυναμικής της 
κατασκευής: 𝒎𝟎 = {𝒎𝟎,𝟏, ⋯ , 𝒎𝟎,𝒑}, όπου δημιουργείται από τις τιμές που ορίζονται ότι εξάγουν την δυναμική της 

εκάστοτε κατασκευής. Η διαφοροποίηση των μεθόδων U-MM-AR και U-MM-PSD, έγκειται μόνο στο χαρακτηριστικό 
διάνυσμα που χρησιμοποιεί η κάθε μία. Συγκεκριμένα η U-MM-PSD χρησιμοποιεί τις 𝑘 τιμές που δίνουν τα 𝑝 μη 
παραμετρικά φάσματα, για τις επιλεγμένες συχνότητες, με την δυναμική περιγράφεται από το χαρακτηριστικό 
διάνυσμα της εξίσωσης (5), ενώ η U-MM-AR χρησιμοποιεί τις 𝑛 παραμέτρους των 𝑝 μοντέλων AR που προκύπτουν 
από την μοντελοποίηση των σημάτων και η δυναμική περιγράφεται από την εξίσωση (6), 

 𝒎𝟎,𝒊 = [𝑆1,𝑖, 𝑆2,𝑖, … 𝑆𝑘,𝑖]
𝑇

(k × 1) (5) 

 𝒎𝟎,𝒊 = [𝑎1,𝑖, 𝑎2,𝑖, … 𝑎𝑛,𝑖]
𝑇

(n × 1) (6) 

με 𝑆𝑗,𝑖 να είναι η 𝑗-οστή τιμή του φάσματος της 𝑖 μέτρησης και αντίστοιχα 𝛼𝑗,𝑖 να είναι η 𝑗-οστή παράμετρος του 

μοντέλου AR(n) της 𝑖 μέτρησης. Με 𝑘 συμβολίζεται ο αριθμός των τιμών των φασμάτων ισχύος που χρησιμοποιείται 
και 𝑛 η τάξη του μοντέλου AR. Ισχύει πως 𝑗 = 1,2, … , 𝑝. 
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4.1.4 Φάση ελέγχου των μεθόδων U-MM-AR, U-MM-PSD (Vamvoudakis-Stefanou, Sakellariou, & Fassois, 2018) 

Στην φάση ελέγχου, για την μέθοδο U-MM-PSD εισάγεται ένα νέο άγνωστο σήμα, για το οποίο με όμοιο τρόπο 
δημιουργείται η αναπαράσταση της δυναμικής του, 𝒎𝒖, από τις 𝑘 τιμές του παραμετρικού του φάσματος για τις ίδιες 
𝑘 συχνότητες με αυτές που επιλέγονται για την δημιουργία της αναπαράστασης 𝒎𝟎, το οποίο ελέγχεται σε σχέση με 
αυτή. Στην περίπτωση της μεθόδου U-MM-AR, το νέο άγνωστο σήμα μοντελοποιείται μέσω απλού μοντέλου AR τάξης 
𝑛, δημιουργώντας την αντίστοιχη αναπαράσταση της δυναμικής του 𝒎𝒖, η οποία ελέγχεται σε σχέση με την 
αναπαράσταση 𝒎𝟎. Επιλέγεται κατάλληλη στατιστική ποσότητα ελέγχου και ακολουθεί ο παρακάτω έλεγχος 
υποθέσεων: 

𝐷(𝒎𝟎, 𝒎𝒖) ≤ 𝑙𝑙𝑖𝑚  ⇒ υγιής κατάσταση 

𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍                     ⇒ κατασκευή υπό βλάβη 

Εάν 𝑑(𝒎𝟎,𝒋, 𝒎𝒖) είναι η τιμή της στατιστικής ποσότητας για τον έλεγχο του άγνωστου σήματος με το 𝑗-οστό σήμα 

της αναπαράστασης MM, όπου 𝑗 = 1,2, … , 𝑝, τότε η ποσότητα 𝐷(𝑚0, 𝑚𝑢) ορίζεται ως το άθροισμα ∑ 𝑑(𝒎𝒐,𝒋, 𝒎𝒖)
𝑝
𝑗=1  

των 𝑝 ελέγχων ή την ελάχιστη τιμή που θα δώσει αυτός και ούτω καθ’ εξής. Η στατιστική ποσότητα ελέγχου που 
χρησιμοποιείται στην μέθοδο U-MM-PSD είναι η ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση,  με την απόσταση να ορίζεται ως: 

 

𝑑(𝒎𝟎,𝒋, 𝒎𝒖) = √∑(𝑆0,𝑖 − 𝑆𝑢,𝑖)
2

𝑘

𝑖=1

 (7) 

όπου 𝑆0,𝑖, 𝑆𝑢,𝑖 οι 𝑖-οστές τιμές του χαρακτηριστικού διανύσματος που εμπεριέχει τις τιμές του φάσματος ισχύος για 
την υγιή και άγνωστη κατάσταση αντίστοιχα. Η στατιστική ποσότητα που χρησιμοποιείται στην μέθοδο U-MM-AR 
είναι η ελάχιστη Kullback-Leibler απόκλιση, η οποία χρειάζεται και τον υπολογισμό των πινάκων συνδιασποράς 𝜮 των 
διανυσμάτων παραμέτρων, με την απόσταση να ορίζεται ως: 

 

𝑑(𝒎𝟎,𝒋, 𝒎𝒖) =
1

2
[𝑡𝑟(𝜮𝟎,𝒋

−𝟏𝚺𝒖) + (𝒂𝟎,𝒋 − 𝒂𝒖)
𝑇

𝜮𝟎,𝒋
−𝟏(𝒂𝟎,𝒋 − 𝒂𝒖) − 1 − 𝑙𝑛 (

𝑑𝑒𝑡𝜮𝒖

𝑑𝑒𝑡𝜮𝟎,𝒋
)] (8) 

με 𝑡𝑟 να είναι το ίχνος, 𝑑𝑒𝑡 η ορίζουσα του εσωτερικού πίνακα και 𝑗 = 1,2, … , 𝑝. 

4.1.5 Εφαρμογή της μεθόδου U-PCA-MM-AR (Vamvoudakis-Stefanou, Sakellariou, & Fassois, 2018) 

Η μέθοδος U-PCA-MM-AR αποτελεί ένα συνδυασμό των U-MM-AR και U-PCA-AR που αναφέρεται στην εργασία (η 
σπουδαστική μου). Κατά την φάση εκπαίδευσης, όμοια με τις άλλες δύο MM μεθόδους, η αναπαράσταση 𝒎𝟎 
δημιουργείται από 𝑝 σήματα και ορίζεται ο πίνακας συνδιασποράς: 

 
𝑷 =

1

𝑝
∑ 𝛂𝟎,𝒋𝛂𝟎,𝒋

𝑻

𝑝

𝑗=1

 (9) 

όπου, σε αυτή την περίπτωση στο διάνυσμα των παραμέτρων 𝜶𝟎,𝒋 δεν έχει αφαιρεθεί η μέση τιμή της κάθε 

παραμέτρου, όπως αναφέρεται ότι συμβαίνει στην μέθοδο U-PCA-AR. Μέσω αποσύνθεσης, ο πίνακας 𝑷 γράφεται 
ως εξής: 

 𝑷 = 𝑼𝑺𝟐𝑼𝑻 (10) 

όπου 𝑼 (𝑛 × 𝑛), ένας εναδικός πίνακας, του οποίου οι στήλες είναι το σετ των διαθέσιμων κύριων συνιστωσών και 

𝑺𝟐 (𝑛 × 𝑛), ο διαγώνιος πίνακας με τις ιδιοτιμές του πίνακα 𝑷. Όμοια με την U-PCA-AR, πραγματοποιείται  
διαχωρισμός των παραμέτρων σε ευαίσθητες σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και ευαίσθητες σε βλάβες, μέσω των 
𝑞 − διάστατο και 𝑚 − διάστατο υποχώρων, αντίστοιχα. Ορίζεται ο πίνακας: 

 𝑳 = [𝒖𝟏|𝒖𝒏−𝒎+𝟏 ⋯ 𝒖𝒏]      (𝑛 × m∗) (11) 

όπου 𝒖𝒋 η 𝑗-οστή στήλη του πίνακα 𝑼 και 𝑚∗ η μειωμένη διάσταση του μετασχηματισμένου διανύσματος 

παραμέτρων. Η διάσταση 𝑚∗ αντιστοιχεί στη μια μεγαλύτερη και 𝑚 μικρότερες ιδιοτιμές. Ο λόγος που 
χρησιμοποιείται η πρώτη μεγαλύτερη ιδιοτιμή, είναι διότι επηρεάζεται αρκετά από την μέση τιμή της κάθε 
παραμέτρου του διανύσματος παραμέτρων, και πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Η επιλογή της διάστασης 𝑚∗ επιλέγεται 
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με τον ίδιο τρόπο όπως και στην U-PCA-AR, μέσω του ποσοστού 𝛾 το οποίο πραγματοποιεί τον διαχωρισμό μέσω της 
παρακάτω εξίσωσης: 

  
𝑞 = 𝑚𝑖𝑛{ 𝑙 ∈ [ 1, ⋯ , n] | γ ≤  

∑ 𝑠𝑗
2𝑙

𝑗=1

∑ 𝑠𝑗
2𝑛

𝑗=1

 × 100 (%)} 
(12) 

όπου για συγκεκριμένο ποσοστό 𝛾 προκείπτει η διάσταση 𝑞. 

Ο μετασχηματισμός των διανυσμάτων παραμέτρων και των πινάκων συνδιασπορών στον 𝑚∗-διάστατο χώρο 
πραγματοποιείται ως εξής: 

 (𝒂𝒎∗)𝟎,𝜿 = 𝑳𝑻𝛂𝟎,𝒌 (𝑚∗ × 1) (13) 

 (�̅�𝒎∗)𝟎 = 𝑳𝑻𝜮𝟎,𝒌𝑳 (𝑚∗ × 𝑚∗) (14) 

για 𝑘 = 1,2, … , 𝑝. 

Κατά την φάση ελέγχου ένα άγνωστο σήμα εισέρχεται, εκτιμάται με μοντέλο AR τάξης ίδιας με αυτή που 
χρησιμοποιείται στην φάση εκπαίδευσης και ορίζεται το διάνυσμα των παραμέτρων 𝛂𝒖, το οποίο με τον πίνακα 
συνδιασποράς του 𝜮𝒖 μετασχηματίζεται μέσω των εξισώσεων (13) και (14) στον χώρο της PCA ως: 

 (𝒂𝒎∗)𝒖 = 𝑳𝑻𝛂𝒖 (15) 

 (�̅�𝒎∗)𝒖 = 𝑳𝑻𝜮𝒖𝑳 (16) 

Ακολουθεί ο παρακάτω έλεγχος υποθέσεων για την απόφαση αν πρόκειται για υγιής ή υπό βλάβη κατάσταση: 

𝐷(𝒎𝟎, 𝒎𝒖) ≤ 𝑙𝑙𝑖𝑚  ⇒ υγιής κατάσταση 

𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍                     ⇒ κατασκευή υπό βλάβη 

Η στατιστική ποσότητα που χρησιμοποιείται και σε αυτή την μέθοδο είναι η ελάχιστη Kullback-Leibler απόκλιση όπως 
ορίζεται στην εξίσωση (8). 

4.1.6 Κανονικοποίηση του πίνακα Συνδιασποράς (Kritikakos & Fassois, 2020) 

Στην περίπτωση όπου ο αριθμός των μετρήσεων είναι μικρός σε σχέση τον αριθμό των μεταβλητών προς εκτίμηση 
για την U-PCA-MM-AR, προκύπτει πως ο πίνακας 𝑷 (όπως ορίζεται στην εξίσωση (9)) χρειάζεται να εκτιμηθεί με 
κάποια μέθοδο κανονικοποίησης. Αυτό συμβαίνει, διότι στην περίπτωση Large p – small m ο πίνακας συνδιασποράς 
είναι αναξιόπιστος, αφού η ορίζουσα του μηδενίζεται και δεν αντιστρέφεται. Για την μέθοδο U-PCA-MM-AR, large p 
– small m σημαίνει μεγάλος αριθμός παραμέτρων AR σε σχέση με τον αριθμό τον εκτιμημένων μοντέλων. Έτσι 
προκύπτει και ο περιορισμός 𝑝 ≫ 𝑛, όπου 𝑝 ο αριθμός των μετρήσεων και 𝑛 η τάξη του μοντέλου AR. Για την 
καταπολέμηση του προβλήματος, ο πίνακας 𝑷, εκτιμάται μέσω της εξίσωσης χ, όπως αναφέρεται στην εργασία 
(τάδε): 

 𝑷𝒔 = 𝛿 ∙ 𝑷 + (1 − 𝛿) ∙ 𝑡𝑟(𝑷) ∙ 𝑰 (17) 

όπου ισχύει: 

𝑷𝒔 ο κανονικοποιημένος πίνακας συνδιασποράς 

𝛿 μεταβλητή 

𝑷 ο πίνακας συνδιασποράς όπως προκύπτει από την εξίσωση (5) 

𝑡𝑟(𝑷) το ίχνος του πίνακα 𝑷 

𝐼 μοναδιαίος πίνακας με διάσταση ίση με αυτή του πίνακα 𝑷 

Η τιμή λ επιλέγεται, ύστερα από δοκιμές, εκείνη με τα καλύτερα αποτελέσματα. Προϋπόθεση για την μεταβλητή λ 
είναι η ορίζουσα του πίνακα 𝑷 να μην μηδενίζεται ή απειρίζεται. 

4.1.7 Εναλλαγή των σημάτων εκπαίδευσης/ανίχνευσης 

Για τον έλεγχο της ευρωστίας μιας μεθόδου όσον αφορά τα σήματα, πρέπει να εξασφαλιστεί πως η 
αποτελεσματικότητα της δεν εξαρτάται από την επιλογή των σημάτων για τις φάσεις εκπαίδευσης και ελέγχου. Έτσι  
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χρησιμοποιείται μια τεχνική εναλλαγής των σημάτων της υγιούς κατάστασης, που χρησιμοποιούνται στη φάση 
εκπαίδευσης με αυτά της φάσης ελέγχου. Επισημαίνεται πως οι εναλλαγές πραγματοποιούνται στα σήματα της 
υγιούς κατάστασης. Έστω ότι υπάρχουν διαθέσιμα 𝑥 σήματα της υγιούς κατάστασης και πραγματοποιούνται 𝑛 
εναλλαγές. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί για κάθε σήμα της φάσης ελέγχου, 𝑛 ελέγχους με αποτέλεσμα, συνολικά, 
να ορίζονται ως διαθέσιμοι έλεγχοι, για κάθε περίπτωση υγείας 𝑛 × 𝑥, από 𝑥 που προϋπήρχαν. Με αυτή την 
διαδικασία δημιουργείται μεγάλος αριθμός ελέγχων, και ως συνέπεια τα αποτελέσματα μπορούν και 
χαρακτηρίζονται πλέον, ως στατιστικώς ανεξάρτητα της επιλογής σημάτων. 

4.1.8 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  

Η απόδοση των μεθόδων παρουσιάζεται μέσω καμπύλων ROC και AUC γραφημάτων. Οι καμπύλες ROC (Fawcett, 
2006) δείχνουν την αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου η οποία πραγματοποιεί έλεγχο μεταξύ δύο περιπτώσεων, 
δηλαδή έλεγχο υγείας ή βλάβης. Η αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζεται ως η ικανότητα μιας μεθόδου να 
πραγματοποιεί σωστή κατηγοριοποίηση των δύο περιπτώσεων για δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας. 

Μια δισδιάστατη καμπύλη ROC, στον κατακόρυφο άξονά της δίνει το ποσοστό των σωστών κατηγοριοποιήσεων μιας 
μεθόδου για τις τιμές της υπόθεσης 𝐻1 το οποίο ονομάζεται True Positive Rate (TPR), ενώ στον οριζόντιο άξονα δίνει 
το ποσοστό των λάθος κατηγοριοποιήσεων για τις τιμές της υπόθεσης 𝐻0 και ονομάζεται False Positive Rate (FPR). 

Τα δύο ποσοστά ορίζονται ως εξής: 

 
𝑇𝑃𝑅 =

𝑇𝑃

𝑃
 

(18) 

 
𝐹𝑃𝑅 =

𝐹𝑃

𝑁
 

(19) 

όπου: 

𝑇𝑃: Τιμές που ανήκουν στο σύνολο της εναλλακτικής υπόθεσης και κατηγοριοποιήθηκαν σωστά  
𝑃: Συνολικός αριθμός τιμών που ανήκουν στο σύνολο της εναλλακτικής υπόθεσης 
𝐹𝑃: Τιμές που ανήκουν στο σύνολο της μηδενικής υπόθεσης και κατηγοριοποιήθηκαν λάθος στο σύνολο της 
εναλλακτικής υπόθεσης  
𝑁: Συνολικός αριθμός τιμών που ανήκουν στο σύνολο της μηδενικής υπόθεσης  

Η καμπύλη δημιουργείται αφού οριστούν τα ποσοστά TPR και FPR για διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας και κάθε 
σημείο πάνω στην καμπύλη αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο σημαντικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για 
FPR=0% και TPR=100% έχουμε 100% ανίχνευση και η καμπύλη ROC συμπίπτει με τον κατακόρυφο άξονα. Από την 
άλλη όσο η καμπύλη βρίσκεται πιο μακριά από αυτόν τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην οποία 
εφαρμόζεται η καμπύλη. Το γράφημα AUC (Fawcett, 2006) συνδέεται άμεσα με την καμπύλη ROC. Συγκεκριμένα 
αποτελεί το εμβαδόν που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη ROC. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 μέχρι 1, αφού τα 
ποσοστά TPR και FPR έχουν μέγιστη τιμή 1. 

Ικανοποιητική αποτελεσματικότητα για μια μέθοδο δίνει τιμές AUC > 0.9 με 100% ανίχνευση να δίνει τιμή 1. 

4.2 Υποθέσεις και παραδοχές  

1) Για το εκάστοτε σήμα οι περιβαλλοντικές συνθήκες παραμένουν σταθερές 
2) Για το εκάστοτε σήμα οι λειτουργικές συνθήκες παραμένουν σταθερές 
3) Κάθε κατάσταση στο πείραμα δεν μεταβάλλεται. Όταν η κατασκευή χαρακτηρίζεται ως υγιής θεωρείται πως 

δεν υπάρχει βλάβη σε αυτήν και όταν η κατασκευή χαρακτηρίζεται ως υπό συγκεκριμένη βλάβη δεν 
συμβαίνουν άλλες παρά μόνο η αναφερόμενη. 

4.3 Συσχέτιση με εναλλακτικές μεθοδολογίες 

Κατά την βιβλιογραφική έρευνα, οι μόνες εργασίες για ανίχνευση βλαβών σε πτερύγια ανεμογεννητριών υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι των Dr Tcherniak, et al. και του εργαστηρίου στοχαστικών μηχανολογικών 
συστημάτων και αυτοματισμού (SMSA). Μάλιστα οι εργασίες έχουν κοινά πειραματικά δεδομένα και επόμενα αξίζει 
η συζήτηση των μεθόδων που υλοποιούν. 
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Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, οι (Bull, Ulriksen, & Tcherniak, 2018) και (Tsikouras, 2020) δεν χρησιμοποιούν την 
επίδραση του ενεργοποιητή. Στην πρώτη εξετάζουν την επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στον 
δείκτη βλάβης που χρησιμοποιείται καθώς και μια μεθοδολογία ανίχνευσης βλαβών στο πτερύγιο, η οποία 
χρησιμοποιεί την PCA για μείωση της αβεβαιότητας. Χρησιμοποιώντας και τα έντεκα επιταχυνσιόμετρα της 
κατασκευής, για την περίπτωση της περιστροφής της ανεμογεννήτριας στα 32 RPM, επιτυγχάνεται αποδοτική 
ανίχνευση των βλαβών 30 και 45 εκατοστών. Αντίστοιχα και στην δεύτερη επιτυγχάνεται αποδοτική ανίχνευση των 
ίδιων βλαβών χρησιμοποιώντας, όμως, ένα μόνο αισθητήριο. Και σε αυτή την περίπτωση η στοχαστική μέθοδος που 
προτείνεται εφαρμόζει την PCA. 

Οι (Tcherniak & Molgaard, 2017) χρησιμοποιώντας μόνο το τμήμα της απόκρισης του ενεργοποιητή, ανιχνεύουν 
αποτελεσματικά τις τρεις ρωγμές 15, 30 και 45 εκατοστών με χαμηλό ποσοστό ψευδοσυναγερμών. Επίσης 
παρουσιάζουν, για διαφορετικές διατάξεις των επιταχυνσιομέτρων πως επηρεάζεται το αποτέλεσμα της ανίχνευσης, 
δείχνοντας πως συγκεκριμένες θέσεις παρέχουν περισσότερη πληροφορία από άλλες και πως όσο μειώνεται ο 
αριθμός των αισθητηρίων τόσο υποβαθμίζεται η ανίχνευση. Ο μικρότερος αριθμός επιταχυνσιομέτρων που 
χρησιμοποιούνται είναι τρία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανίχνευση κρίνεται αναξιόπιστη. Επίσης μελετώνται 
πέντε διατάξεις με τέσσερα επιταχυνσιόμετρα και μόνο σε δύο πραγματοποιείται αξιόπιστη ανίχνευση και των τριών 
βλαβών. Στην ίδια κατεύθυνση οι (Ulriksen, Tcherniak, & Damkilde, 2015), χρησιμοποιώντας μόνο το τμήμα του 
ενεργοποιητή και τα έντεκα επιταχυνσιόμετρα, ανιχνεύουν αποδοτικά και τις τρεις ρωγμές για την περίπτωση της 
περιστροφής της ανεμογεννήτριας στα 43 RPM. Όταν όμως, επιχειρούν την μείωση των επιταχυνσιομέτρων σε τρία, 
η ανίχνευση της ρωγμής των 15 εκατοστών πρακτικά είναι μηδενική. Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, η 
χρήση πολλαπλών αισθητηρίων είναι μια προϋπόθεση για την επιτυχία της ανίχνευσης, ενώ η χρήση κρουστικής 
απόκρισης συμβάλει σημαντικά στην δυνατότητα ανίχνευσης των τριών βλαβών. 

Ο (Panagiotopoulos A. I., 2018) πραγματοποιεί ανίχνευση των βλαβών του πτερυγίου απομονώνοντας και 
χρησιμοποιώντας την κρουστική απόκριση και ένα μόνο επιταχυνσιόμετρο με στόχο την περαιτέρω απλούστευση 
του συστήματος. Επιχειρώντας την μοντελοποίηση των σημάτων μέσω απλού AR συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 
τεσσάρων στοχαστικών μεθόδων, δύο από τις οποίες είναι κοινές με την παρούσα εργασία. Για την εξέταση της 
απόδοσης τους με και χωρίς τον ενεργοποιητή, στο κεφάλαιο 7 χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της εργασίας, 
ώστε να δειχθούν οι διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις τους. Αντίστοιχα χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα του 
(Tsikouras, 2020) για σύγκριση με μια εναλλακτική μέθοδο η οποία είναι κατά κύριο λόγο πιο απλή από αυτές που 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. 
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5. Περιγραφή της Πειραματικής Διάταξης 

5.1 Περιγραφή της κατασκευής και της πειραματικής διάταξης (Tcherniak & Molgaard, 2017) 

Η διάταξη αποτελείται από, την υπό εξέταση ανεμογεννήτρια, συγκεκριμένα το πτερύγιο μιας ανεμογεννήτριας 
μοντέλου Vestas V27, έναν ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στην εργασία, τα 
επιταχυνσιόμετρα και το καταγραφικό σύστημα των δεδομένων. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του κάθε μέρους 
ξεχωριστά. 

Η ανεμογεννήτρια βρίσκεται στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU), με διάμετρο δρομέα 27 m και ονομαστική ισχύ 225 
kW. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ανεμογεννήτρια τριών πτερυγίων μήκους 13 m, με δυνατότητα ρύθμισης γωνιών 
pitch, yaw και οριζοντίου άξονα. Δύναται να περιστρέφεται σε δύο γωνιακές ταχύτητες, 32 και 43 RPM. Σε σχέση με 
τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται παλιό. Έχει μικρή διάμετρο δρομέα και πιο 
άκαμπτα πτερύγια. Όμως θεωρείται αξιόπιστη κατασκευή για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας πτερυγίων και 
αντιπροσωπευτική για πολλές σύγχρονες ανεμογεννήτριες. Ο Πίνακας 1 δίνει αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας. 

Πίνακας 1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας Vestas V27 όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.thewindpower.net/. 

Γενικά δεδομένα Βάρος Δρομέας Πτερύγια 

Ονομαστική ισχύς: 225 KW Πτερύγιο: 600 kg Αριθμός πτερυγίων: 3 Μήκος: 13 m 

Cut-in wind speed: 3.5 m/s 
Δρομέας (Πλήμνη και 
πτερύγια) : 2 900 kg 

Διάμετρος: 27 m Πλάτος: 1.29-0.47 m 

Cut-off wind speed: 25 m/s Θάλαμος: 7 900 kg Ταχύτητα: 32-43 RPM 
Προφίλ: Σειρά NACA 63-200   
(14-35 %) 

Survival wind speed: 56 m/s 
Πύργος:  

9 000-12 000 kg 

Φορά περιστροφής: 
ωρολογιακή 

Υλικό κατασκευής: GRP 

Για το πείραμα βρίσκεται τοποθετημένος πάνω στο πτερύγιο της ανεμογεννήτριας ηλεκτρομηχανικός ενεργοποιητής, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, με σκοπό την περαιτέρω διέγερση του πτερυγίου μέσω της διάδοσης μηχανικής 
ενέργειας κατά μήκος του, με τη μορφή κυμάτων. Τα τυπικά μέρη ενός ενεργοποιητή, ο οποίος σημειώνεται πως δεν 
χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, φαίνονται στην Εικόνα 2. H ακριβής τοποθεσία του, βρίσκεται στην βάση 
του πτερυγίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Στην Εικόνα 4 δείχνεται και η τοποθέτηση του πειραματικού εξοπλισμού 
στην ανεμογεννήτρια. 

 

Εικόνα 1. Τοποθέτηση του ενεργοποιητή για την διεξαγωγή του 
πειράματος (Tcherniak & Molgaard, 2017). 

 

Εικόνα 2. Τυπικό σχέδιο ενεργοποιητή (Tcherniak & Molgaard, 2017). 

 

https://www.thewindpower.net/
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Εικόνα 3. Τοποθεσία ενεργοποιητή στο πτερύγιο ανεμογεννήτριας Vestas V27 
του διεξαχθέντος πειράματος (Tcherniak & Molgaard, 2017). 

 

Εικόνα 4. Τοποθέτηση του πειραματικού εξοπλισμού στο 
πτερύγιο ανεμογεννήτριας Vestas V27 (Tcherniak & 
Molgaard, 2017). 

Για την μέτρηση της ταλάντωσης, βρίσκονται τοποθετημένα δώδεκα μονοαξονικά πιεζοηλεκτρικά επιταχυνσιόμετρα 
κατά μήκος του πτερυγίου. Οκτώ σε απόσταση περίπου 50 mm από τις άκρες του, τρία κατά μήκος της δοκού 
υποστήριξης και ένα δίπλα από τον ενεργοποιητή. Τα αισθητήρια είναι Bruel & Kjaer τύπου 4507B. Το σύστημα 
συλλογής δεδομένων είναι το Bruel & Kjaer τύπου 3660-C. Περιέχει δύο LAN-XI, δώδεκα κανάλια εισόδου τύπου 
3053-B-120 και τέσσερα κανάλια εισόδου/εξόδου τύπου 3160-A-042. Το λογισμικό ελέγχου συλλογής των δεδομένων 
είναι το Bruel & Kjaer PULSE LabShop, το οποίο ξεκινούσε την καταγραφή, έπειτα από 10 δευτερόλεπτα έδινε σήμα 
στον ενεργοποιητή για την κρούση και συνέχιζε την καταγραφή για 20 ακόμα δευτερόλεπτα, ενώ η διαδικασία 
επαναλαμβανόταν κάθε 4.5 λεπτά. Η Εικόνα 5 δείχνει την τοποθεσία των αισθητηρίων και του ενεργοποιητή, όπως 
και την τοποθεσία των ρωγμών που δημιουργήθηκαν πάνω στο πτερύγιο. Με βέλος υποδεικνύεται το 
επιταχυνσιόμετρο το οποίο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της μεθοδολογίας στην εργασία. 

5.2 Περιγραφή των βλαβών 

Το πτερύγιο περιγράφεται από μια κατάσταση υγείας και τρεις καταστάσεις βλαβών. Ο στόχος δεν είναι ο 
διαχωρισμός των βλαβών μεταξύ τους αλλά η ανίχνευση τους. Οι τρεις βλάβες είναι ρωγμές τριών μηκών (15, 30 και 
45 εκατοστών), στο κάτω άκρο του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας (trailing edge). Η ρωγμή των 15 εκατοστών 
δημιουργήθηκε τεχνητά στο πτερύγιο στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και αφέθηκε να εξελιχθεί. Η επέκταση στα 30 εκατοστά 

  

Εικόνα 5. Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των επιταχυνσιομέτρων και ενεργοποιητή πάνω στο πτερύγιο. Με πράσινο χρώμα φαίνεται ο 
ενεργοποιητής, με κόκκινο χρώμα φαίνεται η θέση των αισθητηρίων 5-16 και με τους τρεις χρωματισμούς, λευκό, γκρι και μαύρο κουτί 
δείχνονται οι τρεις βλάβες. Το βέλος υποδεικνύει το επιταχυνσιόμετρο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία. 
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Πίνακας 2. Περιγραφή των χαρακτηριστικών των βλαβών στο πτερύγιο της ανεμογεννήτριας και των διαθέσιμων σημάτων για την κάθε βλάβη. 

Χαρακτηρισμός Βλάβη 1 Βλάβη 2 Βλάβη 3 

Είδος βλάβης ρωγμή ρωγμή Ρωγμή 

Μέγεθος 15 cm 30 cm 45 cm 

Περιοχή Trailing edge Trailing edge Trailing edge 

Σήματα 1 769 3 407 3 722 

έγινε στις 15 Δεκεμβρίου και στα 45 εκατοστά στις 6 Ιανουαρίου 2015. Για κάθε κατάσταση υγείας πάρθηκε ένας 
ορισμένος αριθμός σημάτων στο διάστημα της κάθε κατάστασης. Στον Πίνακας 2 παρουσιάζονται οι τρεις βλάβες με 
τα χαρακτηριστικά τους και τον αριθμό των μετρήσεων για κάθε μια από αυτές. 

5.3 Μετρητική διαδικασία 

Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 28 Νοεμβρίου του 2014 με 12 Μαρτίου του 2015 και 
υπάρχουν 24 693 συνολικές μετρήσεις, για διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Δεδομένης της μεγάλης χρονικής 
διάρκειας του πειράματος και της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας σε κανονικές συνθήκες, υπάρχει εισαγόμενη 
αβεβαιότητα λόγω των μεταβλητών συνθηκών. Συγκεκριμένα προβλέπονται μεταβολές στη θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανέμου. Όπως δείχνει και ο Πίνακας 3, υπάρχουν μεταβολές στις δύο βασικές μεταβλητές εισαγωγής αβεβαιότητας, 
η οποίες επηρεάζουν το σύστημα σημαντικά. Όσον αφορά τις λειτουργικές συνθήκες, διατίθενται μετρήσεις με την 
ανεμογεννήτρια ακίνητη, περιστρεφόμενη με γωνιακή ταχύτητα 32 RPM και περιστρεφόμενη με ταχύτητα 43 RPM.  

Η διαδικασία της καταγραφής των μετρήσεων είχε ως εξής. Η συχνότητα δειγματοληψίας των δεδομένων είναι 16 
384 Hz και κάθε καταγραφή αποτελείται από 16 σήματα. Τα δύο πρώτα κανάλια κατέγραφαν το αζιμούθιο του 
δρομέα (επιταχυνσιόμετρα της πλήμνης), το τρίτο κατέγραφε την γωνία pitch, το τρίτο την παραγωγή ενέργειας της 
ανεμογεννήτριας, ενώ τα εναπομείναντα 12 κανάλια κατέγραφαν της μετρήσεις της επιτάχυνσης από τα αισθητήρια 
5 έως 16, με τον αριθμό του καναλιού να είναι σε συμφωνία με τον αριθμό του εκάστοτε επιταχυνσιόμετρου, όπως 
δείχνεται στην Εικόνα 5. Κάθε σήμα αποτελείται από 30 δευτερόλεπτα ταλάντωσης μέσα στην οποία υπήρχε ένα 
χτύπημα από τον ενεργοποιητή. Παράλληλα καταγράφονταν και καιρικά δεδομένα, τα οποία συμπεριλάμβαναν 
μετρήσεις στις μεταβλητές: θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου. Οι μετρήσεις της 
επιτάχυνσης, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες, όσον αφορά την κατάσταση την οποία περιγράφουν, και σε τρεις 
κατηγορίες όσον αφορά την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. O Πίνακας 4 εξηγεί αναλυτικά τις κατηγορίες στις 
οποίες χωρίζονται τα δεδομένα, ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του πτερυγίου και την κατάσταση του.  

Πίνακας 3. Άνω και κάτω όρια των τιμών των μεταβλητών θερμοκρασία και ταχύτητα ανέμου για τις τέσσερεις καταστάσεις. 

Κατάσταση πτερυγίου Υγιής Ρωγμή 15 cm Ρωγμή 30 cm Ρωγμή 45 cm 

Θερμοκρασία (οC) 1.4-3.5 3.1-3.7 4.1-4.5 4.7-6 

Ταχύτητα ανέμου (m/s) 2.9-4.7 4.9-5.8 5.2-6.3 4.7-5.96 

Πίνακας 4. Αριθμός συνολικών σημάτων από την διεξαγωγή του πειράματος για τις τρεις καταστάσεις λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, για 
κάθε περίπτωση κατάστασης υγείας. 

Κατάσταση πτερυγίου Υγιής Ρωγμή 15 cm Ρωγμή 30 cm Ρωγμή 45 cm 

0 RPM 420 1 432 3 082 3 322 

32 RPM 1 344 79 131 144 

43 RPM 1 301 258 194 256 

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 384 Hz 

Αριθμός δειγμάτων: 491 520 samples 

Χρόνος δειγματοληψίας: 30 s 
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6. Προ-επεξεργασία και Προκαταρκτική Ανάλυση Σημάτων (Tsikouras, 2020) 

Η προ-επεξεργασία των σημάτων απαρτίζεται από τρία βήματα πριν την μοντελοποίηση τους. Το πρώτο στάδιο είναι 
η κανονικοποίηση και η επιλογή τμήματος των σημάτων για την απόρριψη της κρουστικής απόκρισης. Τα νέα σήματα 
φιλτράρονται, για την πραγματοποίηση ανάλυσης στο κατάλληλο συχνοτικό περιεχόμενο και μοντελοποιούνται, για 
τις μεθόδους που χρειάζεται. Ακολουθεί περιγραφή των τριών βημάτων προ-επεξεργασίας. 

Η ανάλυση αφορά την κατάσταση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας στα 32 RPM και δύναται να πραγματοποιηθεί 
και για την κατάσταση λειτουργίας στα 43 RPM. Ανάλυση για την κατάσταση ακινησίας  δεν προσφέρει κάποια 
χρησιμότητα για την επίτευξη των στόχων της εργασίας, καθώς γίνεται προσπάθεια για ανίχνευση βλαβών εν ώρα 
λειτουργίας. Χρησιμοποιούνται 200 σήματα της υγιούς κατάστασης για την φάση εκπαίδευσης και 50 σήματα από 
τις καταστάσεις υγιής, βλάβη 15cm, βλάβη 30cm, βλάβη 45cm. Οι μετρήσεις επιλέγονται από την κάθε κατάσταση 
τυχαία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, με την μόνη προϋπόθεση η γωνιακή ταχύτητα 
περιστροφής της ανεμογεννήτριας να είναι 32 RPM. Στην Εικόνα 6 δίνεται η μέτρηση του αισθητηρίου καταγραφής 
της περιστροφής. 

 

Εικόνα 6. Απόκριση του καναλιού Νο1, υπόδειξης ταχύτητας περιστροφής του πτερυγίου. 

Τα χαρακτηριστικά των αρχικών σημάτων που χρησιμοποιούνται, δηλαδή σήματα των 32 RPM, δίνονται αναλυτικά 
στον Πίνακας 5. 

Αρχικά, παρατίθεται η χρονοσειρά των σημάτων, ώστε να ληφθεί η πρώτη εικόνα του προβλήματος στην Εικόνα 7. 
Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για σήματα στοχαστικά και στα περισσότερα επιταχυνσιόμετρα φαίνεται καθαρά η 
περιστροφή της ανεμογεννήτριας, δηλαδή ημιτονοειδής μορφή με συχνότητα την συχνότητα περιστροφής, στην 
προκειμένη περίπτωση 16 κύκλοι σε 30 δευτερόλεπτα. Άλλο ένα συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως το σήμα 
περιλαμβάνει υπάρχει έντονο το στοιχείο του θορύβου από περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως λόγω της 
μεταβλητής - απρόβλεπτης ταχύτητας του ανέμου. Η απόκριση για κάθε αισθητήριο, αναμένεται να διαφοροποιείται, 

Πίνακας 5. Βασικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάσταση λειτουργίας των 32 RPM πριν την 
διαδικασία της προ-επεξεργασίας. 

Κατάσταση πτερυγίου Υγιής Ρωγμή 15cm Ρωγμή 30cm Ρωγμή 45cm 

Αριθμός σημάτων 250 50 50 50 

Συχνότητα δειγματοληψίας: 𝑓𝑠 = 16 384 𝐻𝑧 

Μήκος σήματος: 𝑁 = 491 520 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 (30 𝑠) 
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Εικόνα 7. Απόκριση επιταχυνσιομέτρου Νο12 υπόδειξης της ταλάντωσης του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας της υγιούς κατάστασης. 

αφού κάθε σημείο τοποθέτησης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως δυσκαμψία και απόσταση από τη βάση του 
πτερυγίου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ φαίνονται καταγραφές ορισμένων από τα επιταχυνσιόμετρα για την επαλήθευση του 
ισχυρισμού. Στις μετρήσεις, φαίνεται εμφανώς το χτύπημα του ενεργοποιητή ως μια κορυφή κρούσης, περίπου στο 
10ο δευτερόλεπτο καταγραφής, η οποία αποσβένει γρήγορα. Για τον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης της κρούσης 
παρατίθεται η Εικόνα 8, με το πτερύγιο να βρίσκεται στην κατάσταση ακινησίας. Δείχνεται πως η επιρροή του 
ενεργοποιητή αποσβένει σε χρόνο περίπου 0.4 δευτερόλεπτα. 

Πρόκειται για σήματα μη στάσιμα, αφού είναι καθαρή η εξάρτηση της μέσης τιμής και της διασποράς με τον χρόνο. 
Μάλιστα, οι περιστρεφόμενες μηχανές γενικότερα, παράγουν μια κατηγορία μη στάσιμων σημάτων, που 
ονομάζονται κυκλοστάσιμα, με την μέση τιμή και διασπορά να εξαρτώνται από τον χρόνο, ως περιοδική συνάρτηση 
με περίοδο, την περίοδο περιστροφής του εκάστοτε περιστρεφόμενου μηχανισμού. Η προ-επεξεργασία των σημάτων 

 

Εικόνα 8. Απόκριση επιταχυνσιομέτρου Νο6 υπόδειξης της ταλάντωσης του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας στην κατάσταση αδράνειας (χωρίς 
περιστροφή του πτερυγίου) της υγιούς κατάστασης. 
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και η εφαρμογή των μεθόδων πραγματοποιούνται μόνο με βάση τις ενδείξεις του αισθητηρίου Νο12 το οποίο 
βρίσκεται πιο κοντά στην βλάβη. 

6.1 Κανονικοποίηση των χρονοσειρών 

Η κανονικοποίηση τον σημάτων είναι μια διαδικασία η οποία χρησιμεύει στην διευκόλυνση της απεικόνισης στο 
πεδίο των συχνοτήτων. Αρχικά αφαιρείται η μέση τιμή του κάθε σήματος (Matlab function: mean) και διαιρούνται οι 
τιμές του με την τυπική απόκλιση του σήματος (Matlab function: std). Η Εικόνα 9, δείχνει την σύγκριση της 
κανονικοποιημένης και μη χρονοσειράς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των δύο, ως προς την μορφή, 
αλλά κυρίως ως προς το μέγεθος της επιτάχυνσης. 

6.2 Απομόνωση της απόκρισης του ενεργοποιητή 

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται χωρίς την χρήση της κρουστικής απόκρισης. Για την αφαίρεση της επίδρασης της, 
επιλέγεται τμήμα του κανονικοποιημένου σήματος το οποίο δεν περιέχει την κρούση, ως συνέπεια του ενεργοποιητή. 
Μέσω της παρατήρησης πως η κρούση αποσβένει γρήγορα, σε χρόνο μικρότερο του δευτερολέπτου και λαμβάνοντας 
υπόψιν το γεγονός πως συμβαίνει περίπου στο 10ο δευτερόλεπτο των καταγεγραμμένων σημάτων, αποφασίζεται η 
χρήση ενός διαστήματος 15 δευτερολέπτων (245 760 samples) για κάθε σήμα. Η απόφαση δικαιολογείται ως εξής. 

Ο διαχωρισμός του σήματος πραγματοποιείται εντοπίζοντας την μέγιστη τιμή του σήματος (Matlab function: max). 
Αφήνοντας ένα «ασφαλές» διάστημα 1.5 δευτερολέπτου δεξιά  και 0.5 δευτερολέπτων από την αριστερή πλευρά της 
μέγιστης τιμής, ώστε να μην υπάρχει μέσα στα νέα σήματα η κρούση, επιλέγεται το δεξί μέρος του σήματος εάν η 
μέγιστη τιμή του σήματος βρίσκεται σε χρόνο μικρότερο των 13.5 δευτερολέπτων, ή το αριστερό μέρος εάν η μέγιστη 
τιμή του σήματος βρίσκεται σε χρόνο μεγαλύτερο των 15.5 δευτερολέπτων. Αυτή η διαδικασία γίνεται διότι 
παρατηρήθηκε πως σε ορισμένα σήματα η κρούση συνέβαινε σε χρόνους μεγαλύτερους των 15 δευτερολέπτων. 
Επομένως για να αξιοποιηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο μήκος σήματος, το διάστημα των 15 δευτερολέπτων είναι 
το μέγιστο δυνατό ώστε να εφαρμόζεται σε όλα τα σήματα. 

Στην Εικόνα 10 δίνεται η απεικόνιση της παραπάνω διαδικασίας. Από την συνολική χρονοσειρά με κόκκινο πλαίσιο 
διακρίνεται το τμήμα που επιλέγεται για την ανάλυση. Το εναπομείναν σήμα αποτελεί καταγραφή 15 δευτερολέπτων 
με 245 670 δείγματα και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την συνέχεια της ανάλυσης στο πεδίο των συχνοτήτων. 
Τα χαρακτηριστικά των νέων επιλεγμένων σημάτων, που χρησιμοποιούνται στην συνέχεια της ανάλυσης τους, 
φαίνονται στον Πίνακας 6. 

 

Εικόνα 9. Σύγκριση κανονικοποιημένου με το μη επεξεργασμένο σήμα της απόκρισης του επιταχυνσιομέτρου Νο12 της υγιούς κατάστασης 
(πάνω: αρχική χρονοσειρά, κάτω: κανονικοποιημένη χρονοσειρά). 
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Εικόνα 10. Χρονοσειρά του κανονικοποιημένου σήματος για το επιταχυνσιόμετρο Νο12 της υγιούς κατάστασης (το κόκκινο κουτί υποδεικνύει 
το επιλεγμένο τμήμα του σήματος χωρίς την επίδραση του ενεργοποιητή που θα χρησιμοποιηθεί). 

6.3 Απεικόνιση στο πεδίο των συχνοτήτων  

Ακολουθεί η απεικόνιση των σημάτων στο πεδίο συχνοτήτων. Το φάσμα ισχύος του σήματος εκτιμάται μέσω της 
εκτιμήτριας Welch (Matlab function: pwelch). Οι παρακάτω εικόνες, οι οποίες είναι απεικόνιση των φασμάτων των 
μετρήσεων χωρίς την επίδραση του ενεργοποιητή, παραθέτουν μια σύγκριση των εκτιμημένων φασμάτων ενός 
σήματος, για διάφορα μήκη παραθύρων, με σταθερή επικάλυψη 90%, και για διάφορες τιμές επικάλυψης, με 
σταθερό μήκος παραθύρου στα 8 192 δείγματα, ώστε να αποφασιστούν οι παράμετροι που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στην τελική απεικόνιση των φασμάτων. Το μήκος του παράθυρου που ορίζεται για την απεικόνιση 
είναι καθοριστικού ρόλου όσον αφορά την διαθέσιμη πληροφορία, αφού για μεγάλα παράθυρα η στοχαστικότητα 
του φάσματος γίνεται υπερβολικά έντονη, ενώ για μικρά μειώνεται η συχνοτική πληροφορία που περιέχεται στο 
σήμα. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11, πραγματοποιείται σύγκριση των φασμάτων ισχύος για ένα τυχαίο σήμα της 
υγιούς κατάστασης, για διάφορα μήκη παραθύρων. Σημειώνεται πως η ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων 
πραγματοποιείται με τα νέα σήματα τα οποία, αποτελούν τμήμα των αρχικών σημάτων και έχει προηγηθεί το στάδιο 
της κανονικοποίησης, το οποίο αναλύθηκε στην ενότητα 6.2. Το ποσοστό επικάλυψης δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την 
εικόνα του φάσματος. Όμως όσο μεγαλύτερο το ποσοστό επικάλυψης τόσο πιο ομαλή είναι η μετάβαση της 
πληροφορίας από παράθυρο σε παράθυρο. Στην Εικόνα 12, για μήκος παραθύρου 8 192 δείγματα παρουσιάζονται 
οι διαφοροποιήσεις στο φάσμα ισχύος για ένα τυχαίο σήμα της υγιούς κατάστασης, για διάφορα ποσοστά 
επικάλυψης των παραθύρων. Οι διαφορές μεταξύ των φασμάτων φαίνονται και σε μεγεθυμένο διάγραμμα και 
δείχνεται πως είναι αμελητέες. Υπενθυμίζεται, επίσης, πως η ανάλυση αφορά τα σήματα του επιταχυνσιομέτρου 
Νο12 του πτερυγίου. 

Πίνακας 6. Βασικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων σημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατάσταση λειτουργίας των 32 RPM μετά το 
στάδιο της κανονικοποίησης και της επιλογής τμήματος. 

Κατάσταση πτερυγίου Υγιής Ρωγμή 15cm Ρωγμή 30cm Ρωγμή 45cm 

Αριθμός σημάτων 250 50 50 50 

Συχνότητα δειγματοληψίας: 𝐹𝑠=16 384 Hz 

Μήκος σήματος: 𝑁=245 760 samples (15 s) 
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Εικόνα 11. Σύγκριση της εκτίμησης του φάσματος κατά Welch της υγιούς κατάστασης για τα επιλεγμένα κανονικοποιημένα τμήματα του 
σήματος της υγιούς κατάστασης για διάφορα μήκη παραθύρων (ποσοστό επικάλυψης: 90%). 

Για να γίνει κατανοητή η σημασία του ενεργοποιητή στην ανίχνευση βλαβών γίνεται σύγκριση των φασμάτων ισχύος 
με και χωρίς την χρήση του.Στην Εικόνα 13, δίνεται η σύγκριση των εκτιμημένων φασμάτων ενός τυχαίου σήματος 
της υγιούς κατάστασης με και χωρίς την επίδραση της κρουστικής απόκρισης. Ουσιαστικά δείχνεται η ισχυρή 
επίδραση που επιφέρει η εισαγόμενη ενέργεια από τον ενεργοποιητή, στο συχνοτικό περιεχόμενο του πτερυγίου. 
Διεγείρεται σε σημαντικό βαθμό το συχνοτικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης κατασκευής στη ζώνη συχνοτήτων 950 
έως και 3 500 Hz, καθιστώντας πιο αποδοτική την ανίχνευση βλαβών. Για αυτό τον λόγο, στις περισσότερες 
προσπάθειες για ανίχνευση βλαβών μέσω ταλαντωτικών σημάτων, συνίσταται η χρήση του ενεργοποιητή. 

 

Εικόνα 12. Σύγκριση της εκτίμησης του φάσματος κατά Welch της υγιούς κατάστασης για τα επιλεγμένα κανονικοποιημένα τμήματα του 
σήματος της υγιούς κατάστασης για διάφορα ποσοστά επικάλυψης των παραθύρων (μήκος παράθυρου: 8 192 samples). 
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Εικόνα 13. Σύγκριση των εκτιμημένων φασμάτων κατά Welch της υγιούς κατάστασης (πάνω: με την επίδραση του ενεργοποιητή, κάτω: χωρίς 
την επίδραση του ενεργοποιητή). (διακρισιμότητα: 2Hz, επικάλυψη παράθυρων: 90%). 

Η εκτίμηση του φάσματος παρουσιάζει έντονη στοχαστικότητα, αρκετές κορυφές στο εύρος συχνοτήτων 0 έως 950 
Hz και μια παρατηρούμενη πτώση σε μέγεθος, με όχι ιδιαίτερα απότομες μεταβολές μετά την συχνότητα των 1 000 
Hz. Η έντονη στοχαστικότητα του φάσματος οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στον εισαγόμενο θόρυβο που υπάρχει στο 
σύστημα, ο οποίος εισάγει σημαντική αβεβαιότητα σε αυτό. Επισημαίνεται  πως λόγω της έντονης επίδρασης των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην δυναμική της κατασκευής, σήματα από την ίδια κατάσταση έχουν αρκετές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η παρατήρηση δείχνονται οι Εικόνα 14 και Εικόνα 15 που 
δείχνουν όλα τα διαθέσιμα σήματα από την υγιή κατάσταση, καθώς επίσης και όλα τα διαθέσιμα σήματα και από τις 
τέσσερεις καταστάσεις. Αυτή η αναπαράσταση γίνεται για να παρθεί μια αρχική εικόνα για τυχόν διαφοροποιήσεις 
σε συχνοτικές περιοχές του εκτιμημένου φάσματος ισχύος. 

 

Εικόνα 14. Εκτίμηση των φασμάτων κατά Welch του επιταχυνσιομέτρου Νο12 για όλα τα σήματα της υγιούς κατάστασης (για την απεικόνιση 
χρησιμοποιήθηκαν 250 σήματα της υγιούς κατάστασης). (μήκος παράθυρου: 8 192, επικάλυψη παράθυρου: 90%). 
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Εικόνα 15. Παράθεση όλων των εκτιμημένων φασμάτων κατά Welch του επιταχυνσιομέτρου Νο12 για όλες τις καταστάσεις υγείας (για την 
απεικόνιση χρησιμοποιήθηκαν 250 σήματα της υγιούς κατάστασης και 50 σήματα για κάθε κατάσταση βλάβης, μήκος παράθυρου: 8 192, 
επικάλυψη παράθυρου: 90%). 

6.4 Φιλτράρισμα και επαναδειγματοληψία των κανονικοποιημένων σημάτων  

Με βάση την αναφορά των Tcherniak και Molgaard, αλλά και με την εικόνα από τις συγκρίσεις των φασμάτων μεταξύ 
τους επιλέγεται κατάλληλη περιοχή φιλτραρίσματος (ζωνοπερατό φιλτράρισμα) ώστε να πραγματοποιηθεί ανάλυση 
σε στοχευμένη περιοχή. Στόχος είναι να βρεθεί περιοχή η οποία επηρεάζεται περισσότερο λόγω βλαβών. Οι 
(Tcherniak & Molgaard, 2017) αναφέρουν πως είναι επιθυμητό, για το πτερύγιο της συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας, 
η κεντρική συχνότητα της περιοχής να είναι περίπου στα 1 000 Hz με ένα εύρος εκατέρωθεν 500-600 Hz. Εφόσον το 
συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων έχει δώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα, για την ανάλυση στην παρούσα εργασία, 
επιλέγεται αντίστοιχο εύρος με παρόμοιες συχνότητες. Λόγω της πτώσης στο μέγεθος τους φάσματος που 
παρατηρείται, προτείνεται φιλτράρισμα σε περιοχή μετά ή πριν τα 1 000 Hz, κοντά στην προτεινόμενη περιοχή ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν δυσκολία στη μοντελοποίηση του πτερυγίου. Αναφέρεται πως με την χρήση της κρουστικής 
απόκρισης, όπως δείχνει και η Εικόνα 13, η πτώση στα dB που φαίνεται μετά τα 1 000 Hz δεν υπάρχει στο αντίστοιχο 
φάσμα, με πτώση στο μέγεθος να παρατηρείται μετά τη συχνότητα των 3 500 Hz. Σε περίπτωση χρήσης της 
κρουστικής απόκρισης, θα μπορούσε να επιλεχθεί η ίδια περιοχή με αυτή που επέλεξαν οι Tcherniak και Molgaard, 
εφόσον έχουν δείξει πως η συγκεκριμένη περιοχή είναι η βέλτιστη. Επίσης, οι συχνότητες μετά από τα 6 000 Hz δεν 
είναι έγκυρες καθώς με βάσει τις προδιαγραφές των αισθητηρίων η έγκυρη περιοχή καταγραφής είναι το διάστημα 
από 0.3 έως 6 000 Hz. 

Τελικώς αποφασίζεται η πραγματοποίηση φιλτραρίσματος στην περιοχή 1 000-1 500 Hz. Το φάσμα ισχύος στην 
περιοχή έως τα 950 Hz παρουσιάζει πολλές κορυφές, οι οποίες είναι ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας 
περιστροφής και, για την ακρίβεια, ακέραια πολλαπλάσια του 1/3 της συχνότητας περιστροφής, δηλαδή στις θέσεις 
των αρμονικών της. Επομένως το συμπέρασμα είναι πως μέχρι τα 950 Hz, το έντονο συχνοτικό περιεχόμενο 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην περιστροφή του πτερυγίου και συγκεκριμένα στο 1/3 της ταχύτητας περιστροφής, 
αφού έχουμε μια κατασκευή με τρία συμμετρικώς τοποθετημένα πτερύγια. Στοχευμένο φιλτράρισμα στο 
συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων θεωρείται πως δεν διευκολύνει την ανίχνευση των βλαβών, αφού πιθανώς, 
επηρεάζεται μόνο από την περιστροφή που δεν μεταβάλλεται. 

Το φίλτρο σχεδιάζεται μέσω Matlab και της εφαρμογής του Filter Designer (Matlab app: Filter Designer). Σχεδιάζεται 
ελλειπτικό φίλτρο απόκρισης απείρου παλμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως η τάξη και το συχνοτικό εύρος 
φιλτραρίσματος, παρουσιάζονται στον Πίνακας 7, με τις παραμέτρους που ορίζονται να φαίνονται σχηματικά στην 
Εικόνα 16. Στην Εικόνα 17 δίνεται και η απόκριση του φίλτρου, όπου διακρίνεται η περιοχή φιλτραρίσματος. 
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Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά του φίλτρου που χρησιμοποιείται για την διαδικασία του φιλτραρίσματος των κανονικοποιημένων δεδομένων. Στην 
Εικόνα 16 υποδυκνείεται η σημασία των συμβόλων. 

𝑓𝑠 (Hz)  𝐹𝑠𝑡𝑜𝑝1 (Hz) 𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠1 (Hz) 𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠2 (Hz) 𝐹𝑠𝑡𝑜𝑝2 (Hz) 𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝1 (Hz) 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠1 (Hz) 𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝2 (Hz) 

16 384 950 1 000 1 500 1 550 60 0.1 60 

Τύπος φίλτρου: Ελλειπτικό 

Είδος φιλτραρίσματος: Ζωνοπερατό 

Τάξη: 18 

 

Εικόνα 16. Επεξήγηση των παραμέτρων που θα ορισθούν για τον σχεδιασμό του ελλειπτικού φίλτρου απόκρισης απείρου παλμού. 

 

Εικόνα 17. Απόκριση του σχεδιασμένου ελλειπτικού φίλτρου απείρου παλμού τάξης 18. 

Μετά το φιλτράρισμα (Matlab function: filtfilt) ακολουθεί η διαδικασία της επαναδειγματοληψίας, κατά την οποία 
πρέπει να ικανοποιείται το θεώρημα Shannon. Εφόσον έχει επιλεχθεί η συχνοτική περιοχή 1 000-1 500 Hz στόχος 
είναι να υπάρχει διαθέσιμη συχνοτική πληροφορία μέχρι και το τέλος αυτής της περιοχής. Αφού πληροφορία δίνεται  
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Εικόνα 18. Σύγκριση των εκτιμημένων φασμάτων κατά Welch του κανονικοποιημένου σήματος χωρίς την επίδραση του ενεργοποιητή με το 
φιλτραρισμένο του επιταχυνσιομέτρου Νο12 της υγιούς κατάστασης. 

μέχρι και Fs/2, με λόγο υποδειγματοληψίας 4, η νέα συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται στα 4 096 Hz με πληροφορία 
διαθέσιμη έως και τα 2 048 Hz. Τα νέα επεξεργασμένα σήματα που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση του 
πτερυγίου έχουν υποτετραπλάσια μήκος και συχνότητα δειγματοληψίας. Η σύγκριση του φιλτραρισμένου φάσματος 
με αυτό του μη φιλτραρισμένου είναι η αναμενόμενη όπως φαίνεται στην Εικόνα 18. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
διαφορές. Αν υπήρχαν τότε κάτι τέτοιο σημαίνει πως η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου επηρεάζει σημαντικά την 
δυναμική της κατασκευής. Για την ακριβή σύγκριση των δύο, χρειάζεται τα φάσματα να έχουν την ίδια συχνοτική 
ευκρίνεια (διακρισιμότητα). Για αυτό τον λόγο, αφού το φάσμα του μη φιλτραρισμένου σήματος έχει εκτιμηθεί με 
μήκος παράθυρου 8 192 δειγμάτων, το φάσμα του φιλτραρισμένου σήματος θα έχει μήκος παραθύρου 2 048 
δείγματα. Η σχέση μεταξύ διακρισιμότητας df και μήκους παραθύρου δίνεται από την εξίσωση: 

 
𝑑𝑓 =

𝐹𝑠

𝛭ή𝜅𝜊𝜍 𝜋𝛼𝜌ά𝜃𝜐𝜌𝜊𝜐
 

(20) 

Τα χαρακτηριστικά των τελικών, αλλά και των αρχικών σημάτων παρατίθενται συγκεντρωτικά στον Πίνακας 8. Ως 
φιλτραρισμένα δεδομένα ορίζονται τα τελικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους, μετά τα στάδια της προ-
επεξεργασίας, ενώ ως αρχικά, οι πειραματικές μετρήσεις ανεπεξέργαστες. Ουσιαστικά λόγω της επιλογής δειγμάτων 
και λόγω της επαναδειγματοληψίας, αλλάζει ο αριθμός των δειγμάτων και η συχνότητα δειγματοληψίας των 
καταγεγραμμένων σημάτων. Αντίστοιχα για την εκτίμηση του φάσματος επιλέγονται τα χαρακτηριστικά που 
φαίνονται στον Πίνακας 9 και ακολουθεί σύντομη περιγραφή της επιλογής τους. 

Πίνακας 8. Σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών αρχικών και τελικών επιλεγμένων σημάτων (πριν και μετά τα στάδια της προ-επεξεργασίας). 

Κατάσταση πτερυγίου Υγιής Ρωγμή 15cm Ρωγμή 30cm Ρωγμή 45cm 

Αριθμός σημάτων 250 50 50 50 

Συχνότητα δειγματοληψίας αρχικών δεδομένων: 16 384 Hz 

Συχνότητα δειγματοληψίας φιλτραρισμένων δεδομένων: 4 096 Hz 

Μήκος σήματος αρχικών δεδομένων 491 520 samples (30 s) 

Μήκος σήματος φιλτραρισμένων δεδομένων: 61 440 samples (15 s) 
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Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά του εκτιμημένου φάσματος των τελικών επεξεργασμένων σημάτων. 

Παράμετροι του φάσματος για την ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων 

Εκτιμήτρια φάσματος: Welch 

Μήκος παράθυρου: 2 048 samples (Hamming window) 

Ποσοστό επικάλυψης παράθυρων: 90 % 

Συχνότητα δειγματοληψίας: 4 069 Hz 

Όπως δείχνεται, το ποσοστό επικάλυψης δεν προκαλεί ιδιαίτερες διαφορές στο φάσμα και έτσι επιλέγεται 
επικάλυψη 90%, αφού όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο πιο ομαλή είναι η μετάβαση της πληροφορίας από 
παράθυρο σε παράθυρο. Εφόσον επιλέγεται λόγος υποδειγματοληψίας 4, η συχνότητα δειγματοληψίας 
υποτετραπλασιάζεται με αποτέλεσμα να υποτετραπλασιάζεται και ο αριθμός δειγμάτων των τελικών σημάτων, τα 
οποία μοντελοποιούνται. Το μήκος του παράθυρου, για την μείωση της στοχαστικότητας του φάσματος ισχύος, σε 
συνδυασμό με τη μη απώλεια πληροφορίας, επιλέγεται στα 2 048 δείγματα ανά παράθυρο. Θεωρείται πως 
διακρισιμότητα της τάξης των 2 Hz είναι ικανή να πληρεί και τις δύο προδιαγραφές και άρα, σύμφωνα με την εξίσωση 
(20), προκύπτει παράθυρο 2 048 δειγμάτων. 

6.5 Μοντελοποίηση των σημάτων με απλό μοντέλο AR 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραμετρικών μεθόδων είναι όλα τα σήματα από όλες τις καταστάσεις να είναι 
μοντελοποιημένα με μοντέλο της ίδιας τάξης. Επομένως χρησιμοποιώντας τα παρακάτω γίνεται επιλογή τάξης ώστε 
το μοντέλο AR να είναι το ακριβέστερο δυνατό με γνώμονα και κάποιους περιορισμούς που τίθενται. Γνωστά κριτήρια 
επιλογής τάξης είναι τα Akaike Information Criterion (AIC) και BIC (Fassois S. D., 2001) με το δεύτερο να 
χαρακτηρίζεται ως πιο ακριβές, αφού το πρώτο τείνει να υπερεκτιμάει την τάξη μοντέλου AR (Fassois S. D., 2012). 
Στο κριτήριο RSS/SSS η απουσία κορυφών και η σταδιακή σταθεροποίηση υποδεικνύει ευστάθεια μοντελοποίησης. 
Τα κριτήρια AIC και BIC αναδεικνύουν τάξη μοντέλου στο σημείο ελαχιστοποίησης της τιμής τους ή στο σημείο στο 
οποίο σταθεροποιούνται. Η σύγκριση μη παραμετρικού/παραμετρικού φάσματος δείχνει το τελικό αποτέλεσμα της 
μοντελοποίησης. Το σωστό μοντέλο προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την μορφή και τις κορυφές του, δηλαδή τις 
ιδιοσυχνότητες της κατασκευής. Η λευκότητα των υπολοίπων είναι μια άλλη ένδειξη σωστής μοντελοποίησης. Η 
λευκότητα δείχνεται μέσω της συνάρτησης αυτοσυμεταβλητότητας των υπολοίπων, η οποία πρέπει να δίνει τιμές 
κάτω του 5% ορίου σημαντικότητας, για να χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα λευκά. Στην περίπτωση του πτερυγίου της 
εργασίας, τα σήματα προς μοντελοποίηση δεν παρουσιάζουν ελάχιστη τιμή BIC, αλλά τείνουν προς σταθεροποίηση. 

 

Εικόνα 19. BIC και RSS/SSS για ένα τυχαίο σήμα από τη υγιή κατάσταση (πάνω: BIC για τάξεις μοντέλου AR 20-400 με μεγεθυμένη την περιοχή 
επιλογής τάξης, κάτω RSS/SSS με μεγεθυμένη την περιοχή επιλογής τάξης). 
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Εικόνα 20. BIC και RSS/SSS για ένα τυχαίο σήμα από τη υγιή κατάσταση (πάνω: BIC για τάξεις μοντέλου AR 20-400 με μεγεθυμένη την περιοχή 
επιλογής τάξης, κάτω RSS/SSS με μεγεθυμένη την περιοχή επιλογής τάξης). 

Στην  Εικόνα 19 παρατίθενται οι τιμές του BIC για τάξεις μοντέλων από 20 έως 400. Όπως φαίνεται, υπάρχει μικρή 
μεταβολή μεταξύ των τιμών BIC για τάξεις >180, με ακόμα μικρότερη μεταβολή να υπάρχει για τάξεις >260. Για έλεγχο 
της ευστάθειας των μοντέλων παρατίθεται και το RSS/SSS στην Εικόνα 20, το οποίο δείχνει και αυτό παρόμοια 
συμπεριφορά με το BIC. Σημειώνεται πως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν PCA θέτουν ως περιορισμό η τάξη του 
μοντέλου AR να είναι αρκετά μικρότερη του αριθμού σημάτων που χρησιμοποιούνται στην φάση εκπαίδευσης. 
Επόμενα, γνωρίζοντας πως η τάξη 200 δεν είναι η βέλτιστη, επιλέγεται εκείνη ως τάξη μοντελοποίησης, εφόσον στην 
φάση εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται 200 σήματα. Επίσης, τόσο στην σύγκριση του μη παραμετρικού με το 
παραμετρικό φάσμα, όσο και στον έλεγχο λευκότητας των υπολοίπων, διακρίνεται η μη ικανοποιητική 
μοντελοποίηση. Στην Εικόνα 21, ενώ προσεγγίζεται η μορφή, λόγω του έντονου στοχαστικού χαρακτήρα της 
εκτίμησης του φάσματος ισχύος προφανώς δεν δύναται να ειπωθεί πως η δυναμική της κατασκευής προσεγγίζεται 
ικανοποιητικά. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως λευκά. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 
22 τιμές που δίνει η συνάρτηση αυτοσυμμεταβλητότητάς τους είναι μικρές (<0.04). 

 

Εικόνα 21. Σύγκριση παραμετρικού/μη παραμετρικού φάσματος ισχύος για ένα τυχαίο σήμα της υγιούς κατάστασης του επιταχυνσιομέτρου Νο 
12 (τάξη μοντέλου AR για το παραμετρικό φάσμα: 200). 
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Εικόνα 22. Έλεγχος λευκότητας υπολοίπων μέσω της συνάρτησης αυτοσυμμεταβλητότας (τάξη μοντέλου AR: 200). 

Όμως η μικρή διασπορά των υπολοίπων δίνει αρκετά χαμηλότερη τιμή στον έλεγχο λευκότητας για ποσοστό 
σφάλματος 5%. Ακόμα και για μεγάλες τάξεις μοντέλων AR, τα υπόλοιπα δεν χαρακτηρίζονται ως επαρκώς λευκά. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίνεται ο έλεγχος λευκότητας των υπολοίπων για τάξη 400 όπου δείχνεται πως, ακόμα και για μια 
μεγάλη τάξη, τα υπόλοιπα δεν χαρακτηρίζονται επαρκώς λευκά. Η τάξη 200 είναι αρκετά οριακή για την μέθοδο με 
χρήση PCA. Το πρόβλημα, όμως, ξεπερνιέται μέσω της κανονικοποίησης του πίνακα συνδιασποράς, όπως 
αναφέρεται στην ενότητα 4.1.5. Δεν χρησιμοποιείται μικρότερη τάξη μοντέλου AR, καθώς η μοντελοποίηση 
χειροτερεύει, οπότε ορίζεται ως τάξη AR, η οριακή 200. 

Ο Πίνακας 10 δείχνει τα χαρακτηριστικά των μοντέλων AR(200), για κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Η τάξη 200 δεν είναι 
η βέλτιστη, όμως ο περιορισμός για την εφαρμογή της μεθόδου U-PCA-MM-AR, δεν επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση 
της τάξης. Σημειώνεται, πως στόχος της εργασίας δεν είναι η βέλτιστη μοντελοποίηση της κατασκευής, καθώς 
πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο χρήζει ξεχωριστής μελέτης. 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά της μοντελοποίησης των σημάτων με μοντέλο AR(n) για τις τέσσερεις καταστάσεις υγείας. 

Κατάσταση BIC Condition Number 

Υγιής -24.9241 2.7 ⋅ 1013 

Βλάβη 15cm -25.0206 1.9 ⋅ 1013 

Βλάβη 30cm -24.9752 1.4 ⋅ 1013 

Βλάβη 45cm -24.9526 1.6 ⋅ 1013 

Μέθοδος εκτίμησης AR: Least squares (LS)  εκτίμηση  

Τάξη μοντέλου AR (για κάθε κατάσταση): 200 

Μήκος σήματος που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση: 61 440 samples  
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7. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση βλάβης 

7.1 Πειραματικά αποτελέσματα – εφαρμογή των μεθόδων ανίχνευσης 

Ακολουθεί η εφαρμογή των μεθόδων U-MM-PSD, U-MM-AR και U-PCA-MM-AR των οποίων η περιγραφή 
πραγματοποιείται στο κεφάλαιο 4. Στην εφαρμογή όλων των παραμετρικών μεθόδων, επιλέγεται τάξη μοντέλου 200 
για όλα τα σήματα εκπαίδευσης και ελέγχου, με βάση την ανάλυση της ενότητας 6.5. Για τον έλεγχο ευρωστίας τους, 
πραγματοποιούνται 20 περιστροφές, για κάθε σήμα προς έλεγχο, δηλαδή 20 εναλλαγές μεταξύ των σημάτων της 
φάσης εκπαίδευσης με της φάσης ελέγχου. Στις μεθόδους MM, η εναλλαγή δημιουργεί 20 σετ MM που θα 
συγκρίνονται με τα σήματα της φάσης ελέγχου. Η μέθοδος U-PCA-MM-AR με τις παραμέτρους που επιλέγονται για 
την εφαρμογή της, ανήκει στην κατηγορία Large p – small M, όπου p η τάξη AR και M ο αριθμός των σημάτων 
εκπαίδευσης. Επόμενα, εφαρμόζεται κανονικοποίηση στον πίνακα συνδιασποράς. Επιλέγεται 𝛿=0.99985 καθώς η 
συγκεκριμένη τιμή παράγει αξιόπιστο πίνακα και παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Το ποσοστό γ για την 
εφαρμογή της μεθόδου U-PCA-MM-AR ορίζεται γ=99%. Ο Πίνακας 11 δίνει τις αναλυτικές πληροφορίες για τις 
παραμέτρους εφαρμογής των μεθόδων. 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου U-MM-PSD δεν παρουσιάζεται στο κυρίως κείμενο, αλλά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
καθώς πρόκειται για μια πλήρως αναποτελεσματική μέθοδο και δεν πραγματοποιεί κανένα διαχωρισμό  μεταξύ των 
καταστάσεων. Παρουσιάζει την χειρότερη απόδοση και πρακτικά μηδενικό ποσοστό ανίχνευσης για τα τρία σενάρια 
βλαβών. 

Για πλήρη εικόνα, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου U-MM-AR παρουσιάζεται μέσω τριών εικόνων. Στην πρώτη 
εικόνα προβάλλονται οι τιμές της στατιστικής ποσότητας της μεθόδου, όπου οπτικά δείχνεται ο διαχωρισμός των 
καταστάσεων που επιτυγχάνει η μέθοδος. Στην δεύτερη εικόνα παρουσιάζονται οι καμπύλες ROC για τα τρία σενάρια 
βλάβης, ενώ στην τρίτη οι τιμές AUC που προκύπτουν από τις καμπύλες. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 23 η μέθοδος 
πραγματοποιεί αρκετά ικανοποιητικό διαχωρισμό των δύο καταστάσεων βλάβης, της ρωγμής των 30 και 45 
εκατοστών, ενώ υστερεί στον διαχωρισμό της ρωγμής των 15 εκατοστών. Οι καμπύλες ROC στην Εικόνα 24 
επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό, αφού το χειρότερο ποσοστό ανίχνευσης κατέχει η μικρότερη ρωγμή. Οι δύο 
μεγαλύτερες ανιχνεύονται ικανοποιητικά. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.1.8, όσο πιο κοντά στον κατακόρυφο 
άξονα βρίσκονται οι καμπύλες ROC τόσο πιο αποδοτική είναι ανίχνευση της εκάστοτε βλάβης. Σημειώνεται επίσης, 
πως είναι επιθυμητό για χαμηλό ποσοστό FPR να υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό TPR για να εξασφαλιστεί χαμηλό 
ποσοστό ψευδοσυναγερμών σε συνδυασμό με υψηλό ποσοστό ανίχνευσης. Αναφορικά, συνίσταται η ικανότητα της 
ανίχνευσης, το ποσοστό TPR για την περίπτωση των καμπυλών ROC, να είναι άνω του 95% για ποσοστό 
ψευδοσυναγερμών <2% (Fouskitakis & Fassois, 1996). Αντίστοιχα οι τιμές AUC, όπως φαίνονται στην Εικόνα 25 είναι 
υψηλές ακόμα και για την ρωγμή των 15 εκατοστών. Όμως, λόγω του γεγονότος πως δεν πληρεί το παραπάνω 
κριτήριο ανίχνευσης δεν θεωρείται αξιόπιστα ανιχνεύσιμη. U-MM-AR, σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά 
αποτελεσματικότητας, θεωρείται αξιόπιστη μέθοδος όσον αφορά την ανίχνευση των βλαβών 30 και 45 εκατοστών. 

Πίνακας 11. Συγκεντρωτικές πληροφορίες για την εφαρμογή των τριών μεθόδων ελέγχου δομικής ακεραιότητας. 

Μέθοδος Αριθμός παραμέτρων Στατιστική ποσότητα ελέγχου 𝛿 𝛾 (%) 

U-MM-PSD 250 (τιμές φάσματος) ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση - - 

U-MM-AR 200 (παράμετροι μοντέλου AR) ελάχιστη Kullback-Leibler απόκλιση - - 

U-PCA-MM-AR 200 (παράμετροι μοντέλου AR) ελάχιστη Kullback-Leibler απόκλιση 0.99985 97.95 

Αριθμός περιστροφών για κάθε μέθοδο: 20 

Διάσταση MM: 200 

Αριθμός σημάτων για την φάση εκπαίδευσης: 200 

Αριθμός σημάτων για την φάση ελέγχου/κατάσταση: 20 

Συνολικός αριθμός ελέγχων/κατάσταση: 1 000 (50 σήματα ελέγχου × 20 περιστροφές) 



 

 

30 

 

 

Εικόνα 23. Τιμές της στατιστικής ποσότητας ελέγχου για την μέθοδο U-MM-AR. Τα χρώματα αντιστοιχούν στην κατάσταση υγείας που 
αναγράφεται στο υπόμνημα. 

 

Εικόνα 24. Καμπύλες ROC που προκύπτουν, για την μέθοδο U-MM-AR, για τα τρία σενάρια βλάβης (σε μεγέθυνση φαίνονται οι καμπύλες για 
ποσοστό FPR 0-2%). 

 

Εικόνα 25. Τιμές AUC, για τη μέθοδο U-MM-AR, για τα τρία σενάρια βλάβης, όπως προκύπτουν από τις καμπύλες ROC. 
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Εικόνα 26. Τιμές της στατιστικής ποσότητας ελέγχου για την μέθοδο U-PCA-MM-AR. Τα χρώματα αντιστοιχούν στην κατάσταση υγείας που 
αναγράφεται στο υπόμνημα. 

Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο, παρουσιάζεται και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου U-PCA-MM-AR, η οποία 
χρησιμοποιεί σε συνδυασμό, τα πολλαπλά μοντέλα (MM) και την ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA). Αναμένεται η 
συγκεκριμένη να είναι η πιο αποδοτική μέθοδος, αφού χρησιμοποιεί δύο τρόπους περιορισμού της αβεβαιότητας. 
Μέσω των MM το άγνωστο σήμα, ελέγχεται με έναν μεγάλο αριθμό σημάτων που εκφράζουν μια κατάσταση και όχι 
με ένα, στην προκειμένη περίπτωση με 200 όσα και η διάσταση MM, ενώ μέσω του ποσοστού 𝛾 δεν λαμβάνονται 
υπόψιν οι παράμετροι που παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά μεταξύ τους. 

Στην Εικόνα 26 δείχνονται οι αντίστοιχες τιμές της στατιστικής ποσότητας της μεθόδου U-PCA-MM-AR, η οποία σε 
σχέση με την U-MM-AR, φαίνεται να επιτυγχάνει πιο σαφή διαχωρισμό των καταστάσεων βλάβης από την υγιή 
κατάσταση. Συγκεκριμένα γίνεται αντιληπτό πως οι ρωγμές των 30 και 45 εκατοστών, διαχωρίζονται σχεδόν πλήρως, 
με την ρωγμή των 30 εκατοστών να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές από αυτές της ρωγμής των 45 εκατοστών. 
Ειδικότερα όσον αφορά τον διαχωρισμό της κατάστασης βλάβης των 15 εκατοστών τα αποτελέσματα διακρίνονται 
σαφώς βελτιωμένα σε σύγκριση με την U-MM-AR. Οι καμπύλες ROC της μεθόδου που διαγράφονται στην Εικόνα 27 
δείχνουν πως έχει βελτιωθεί η ανίχνευση των δύο μεγαλύτερων ρωγμών, όπως επίσης είναι αρκετά βελτιωμένη η 
απόδοση, όσον αφορά την η ανίχνευση της μικρότερης ρωγμής. Όσον αφορά τις τιμές AUC που παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 28 επιτυγχάνονται εξαιρετικά υψηλές τιμές, με την τιμή της ρωγμής των 30 εκατοστών να αγγίζει την μονάδα. 

 

Εικόνα 27. Καμπύλες ROC που προκύπτουν, για την μέθοδο U-PCA-MM-AR, για τα τρία σενάρια βλάβης (σε μεγέθυνση φαίνονται οι καμπύλες 
για ποσοστό FPR 0-2%). 
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Εικόνα 28. Τιμές AUC, για τη μέθοδο U-PCA-MM-AR, για τα τρία σενάρια βλάβης, όπως προκύπτουν από τις καμπύλες ROC. 

Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η ικανότητα ανίχνευσης των μεθόδων στην συνολική ανίχνευση 
βλαβών, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τρία σενάρια βλάβης, αλλά ένα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεται, πως 
η ρωγμή με το μικρότερο ποσοστό ανίχνευσης επηρεάζει την συνολική ανίχνευση των τριών ρωγμών, εάν δεν 
διαχωρίζεται το μήκος τους. Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 29, το ποσοστό ανίχνευσης πέφτει και για τις δύο 
μεθόδους, με περισσότερο να επηρεάζεται η μέθοδος U-MM-AR. Στην περίπτωση την U-PCA-MM-AR η ανίχνευση 
αξιολογείται, ακόμα ικανοποιητική, με ποσοστό TPR>95% για ποσοστό FPR 2%. Όμως στην περίπτωση της μεθόδου 
U-MM-AR η ανίχνευση κρίνεται πλέον αναποτελεσματική, αφού ακόμα και για ποσοστό FPR 5% το αντίστοιχο TPR 
είναι μικρότερο του 90%. Σημειώνεται, πως όπως δείχνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω καμπυλών ROC 
από τις προηγούμενες εικόνες αποτελεσματικότητας των μεθόδων, η ρωγμή των 15 εκατοστών είναι η δυσκολότερη 
προς ανίχνευση με επιτυχία. 

 

Εικόνα 29. Σύγκριση των μεθόδων U-MM-AR και U-PCA-MM-AR υποθέτοντας ένα σενάριο βλάβης, δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψιν το μήκος 
της εκάστοτε ρωγμής. 
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7.2 Συζήτηση και κριτική ανάλυση αποτελεσμάτων 

Το αποτέλεσμα για την μέθοδο U-MM-PSD, δείχνει πως είναι πλήρως αναποτελεσματική αφού πρακτικά δεν 
πραγματοποιεί κανέναν διαχωρισμό, όπως φαίνεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Οι μετρήσεις από το συγκεκριμένο 
πείραμα εμπεριέχουν μεγάλη αβεβαιότητα λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, αφού το πείραμα διεξήχθη υπό 
πραγματικές συνθήκες και είναι αναμενόμενο μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν κάποιον τρόπο για εξουδετέρωση της 
αβεβαιότητας να μην είναι αξιόπιστες. Το γεγονός πως το πείραμα διήρκησε περίπου τρεις μήνες, δικαιολογεί τον 
παραπάνω ισχυρισμό. Συγκεκριμένα για την U-MM-PSD η οποία χρησιμοποιεί τις τιμές του εκτιμημένου κατά Welch 
μη παραμετρικού φάσματος, στο εύρος συχνοτήτων που επιλέγεται για την εφαρμογή της, η αμφιβολία της επιτυχίας 
της, υπήρχε από την απεικόνιση των φασμάτων ισχύος όλων των καταστάσεων. Υπάρχει, σχεδόν, πλήρης επικάλυψη 
των φασμάτων των καταστάσεων βλάβης, από αυτά της υγιούς λόγω του μεγάλου εύρους DB που καταλαμβάνουν. 

Οι εναπομένουσες MM μέθοδοι, αποδίδουν με ικανοποιητικό ποσοστό για την ανίχνευση των βλαβών 30 και 45 
εκατοστών. Από τα διαγράμματα τιμών των στατιστικών ποσοτήτων και τα αντίστοιχα διαγράμματα καμπυλών ROC, 
οι μέθοδοι επιτυγχάνουν 100% ανίχνευση των ρωγμών 30 και 45 εκατοστών για αρκετά χαμηλό ποσοστό 
ψευδοσυναγερμών. Για την ρωγμή των 15 εκατοστών τα ποσοστά σωστής κατηγοριοποίησης της κατάστασης, TPR, 
για ποσοστά FPR<2% είναι κάτω του 40%, όσον αφορά την μέθοδο U-MM-AR, ενώ για FPR=5% το TPR αγγίζει το 80%. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η U-MM-AR δεν ανιχνεύει αξιόπιστα την βλάβη των 15 εκατοστών. Αντίθετα με την 
προηγούμενη, η μέθοδος U-PCA-MM-AR, επιτυγχάνει ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανίχνευσης της βλάβης των 15 
εκατοστών, μεγαλύτερο του 95% για ποσοστό ψευδοσυναγερμών 5% και οριακά μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
επιτυχής. Παρόλα αυτά χρησιμοποιώντας αυστηρότερο όριο ψευδοσυναγερμών στο 2%, το αντίστοιχο ποσοστό TPR 
λίγο μεγαλύτερο του 90%. 

Η αποδοτικότερη μέθοδος για την ανίχνευση της ρωγμής των 30 εκατοστών είναι η U-PCA-MM-AR με ποσοστό FPR 
μικρότερο το 0.5% για πλήρη ανίχνευση, ενώ η U-MM-AR την ανιχνεύει πλήρως για ποσοστό FPR 1.8%. Για την 
ανίχνευση της ρωγμής των 45 εκατοστών, αποδοτικότερη είναι, και πάλι, η U-PCA-MM-AR, με ποσοστό FPR μικρότερο 
του 1% για πλήρη ανίχνευση. Η ρωγμή των 15 εκατοστών, όπως αναφέρεται, ανιχνεύεται οριακά αξιόπιστα, επίσης 
από την μέθοδο U-PCA-MM-AR. 

7.3 Σύγκριση αποδοτικότητας - χρήση κρουστικής απόκρισης 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της εργασίας (Panagiotopoulos A. I., 2018), παρουσιάζεται η απόδοση των μεθόδων 
στην ανίχνευση των τριών ρωγμών με και χωρίς χρήση του ενεργοποιητή στην Εικόνα 30. Η σύγκριση 
πραγματοποιείται για να δειχθεί αν η χρήση της κρουστικής απόκρισης βελτιώνει τα αποτελέσματα ανίχνευσης, και 
αν γίνεται αυτό, σε τι ποσοστό τα βελτιώνει. 

 

Εικόνα 30. Σύγκριση αποδοτικότητας των μεθόδων U-MM-AR και U-PCA-MM-AR με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν τον 
ενεργοποιητη  μέσω καμπυλών ROC (αριστερά: ανίχνευση της βλάβης των 15 εκατοστών, μέση: ανίχνευση της βλάβης των 30 εκατοστών, δεξιά: 
ανίχνευση της βλάβης των 45 εκατοστών). Με αστερίσκο (*) υποδεικνύεται πως η μέθοδος χρησιμοποιεί τον ενεργοποιητή. 
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Ενώ αναμενόταν σε όλες τις περιπτώσεις βλαβών καλύτερη ανιχνευτική ικανότητα στην περίπτωση χρήσης της 
κρουστικής απόκρισης, τα ποσοστά ανίχνευσης είναι αρκετά κοντά με χρήση και χωρίς χρήση ενεργοποιητή, πράγμα 
ενθαρρυντικό για την περεταίρω μελέτη του προβλήματος, που αντιμετωπίζεται στην παρούσα εργασία. Μάλιστα οι 
μέθοδοι με χρήση του ενεργοποιητή, προσφέρουν καλύτερα ποσοστά ανίχνευσης όσον αφορά την ανίχνευση της 
μεγαλύτερης βλάβης, των 45 εκατοστών, ενώ τα αποτελέσματα για τις εναπομένουσες ρωγμές είναι καλύτερα χωρίς 
την χρήση του. Η βελτιωμένη επίδοση όταν δεν χρησιμοποιείται ο ενεργοποιητής για την βλάβη των 15 και 30 
εκατοστών, πιθανώς οφείλεται στις διαφορετικές παράμετρους στο στάδιο της προ-επεξεργασίας, και στο στάδιο της 
μοντελοποίησης, με αποτέλεσμα να παρέχεται περισσότερη πληροφορία στις μεθόδους σε αυτή την περίπτωση. 

Αναφορικά, η τάξη του μοντέλου, αλλά και ο αριθμός των δειγμάτων των τελικών σημάτων στην περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιείται ο ενεργοποιητής, είναι αρκετά υψηλότερα από την περίπτωση χρήσης της κρουστικής απόκρισης. 
Επίσης χρησιμοποιείται διαφορετικό εύρος συχνοτήτων που πιθανά να είναι πιο ευαίσθητο σε μεταβολές λόγω 
βλαβών. Ο Πίνακας 12 δείχνει την διαφορά μεταξύ χρήσης και μη χρήσης της κρουστικής απόκρισης, όσον αφορά 
τον αριθμό δειγμάτων, το συχνοτικό εύρος και την τάξη μοντέλου AR. Συμπερασματικά για την μη χρήση της 
κρουστικής απόκρισης, ο μεγάλος αριθμός δειγμάτων των σημάτων η διαφορετική συχνοτική περιοχή και η 
υψηλότερη τάξη μοντέλου AR, είναι κάποιοι από τους πιθανούς παράγοντες που συμβάλουν στην καλύτερη επίδοση 
των μεθόδων χωρίς χρήση ενεργοποιητή, για τις βλάβες των 15 και 30 εκατοστών. 

7.3 Σύγκριση με εναλλακτικές στοχαστικές μεθόδους 

Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση των δύο αποτελεσματικών μεθόδων ΜΜ με μία πιο απλή στοχαστική παραμετρική 
μέθοδο, την U-PCA-AR, η οποία είναι κατά κύριο λόγο πιο απλή σε σχέση με τις μεθόδους MM. Η συγκεκριμένη 
μέθοδος, χρησιμοποιεί την PCA με όμοια τρόπο που την χρησιμοποιεί και η U-PCA-MM-AR. Η διαφορά τους έγκειται 
στον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιεί η κάθε μία, για κάθε άγνωστο σήμα ώστε να παρθεί η απόφαση αν 
πρόκειται για κατάσταση υγείας ή βλάβης. Όπως αναφέρεται, η U-PCA-MM-AR ελέγχει το κάθε άγνωστο σήμα με 
όλα τα σήματα εκπαίδευσης, ή αλλιώς με ολόκληρη την αναπαράσταση MM. Η απλή U-PCA-AR πραγματοποιεί έναν 
έλεγχο για κάθε άγνωστο σήμα, με ένα τυχαίο της φάσης εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της μεθόδου χωρίς την χρήση 
ενεργοποιητή στο συγκεκριμένο πτερύγιο ανεμογεννήτριας, περιγράφεται και πραγματοποιείται από τον (Tsikouras, 
2020). Μάλιστα, η εργασία είναι άξια σύγκρισης, και λόγω του γεγονότος πως χρησιμοποιεί ίδιες παραμέτρους 
εφαρμογής με την παρούσα εργασία, επομένως πρόκειται για μια ιδανική περίπτωση σύγκρισης μεθόδων. Πιο 
συγκεκριμένα και στις δύο εργασίες, επιλέγονται ίδια, ο αριθμός των δειγμάτων του κάθε σήματος το συχνοτικό 
εύρος φιλτραρίσματος και η τάξη μοντέλου AR. 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα της U-PCA-AR, φαίνεται στην Εικόνα 31, μέσω καμπυλών ROC για 
τα τρία σενάρια βλάβης. Όπως γίνεται αντιληπτό, η απλή παραμετρική μέθοδος, παρουσιάζει για την ανίχνευση των 
ρωγμών 15 και 30 εκατοστών αποτελεσματικότητα ανάμεσα στις δύο ΜΜ μεθόδους. Ειδικότερα για την βλάβη των 
30 εκατοστών, η απόδοση της είναι αρκετά κοντά στην πιο αποδοτική ΜΜ μέθοδο, την U-PCA-MM-AR. Συγκεκριμένα, 
υστερεί στο ποσοστό ψευδοσυναγερμών για πλήρη ανίχνευση της, λίγο περισσότερο από 0.5%. Όσον αφορά την 
ανίχνευση της ρωγμής των 45 εκατοστών η απλή μέθοδος, παρουσιάζει όμοια απόδοση και πάλι με την πιο 
αποτελεσματική ΜΜ μέθοδο, αυτή τη φορά με ελάχιστη διαφορά στο ποσοστό ψευδοσυναγερμών για 100% 
ανίχνευση της βλάβης. 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου U-PCA-AR, έναντι των ΜΜ είναι η διαφορά στην πολυπλοκότητα τους. Η U-PCA-AR 
λόγω του γεγονότος πως πρόκειται για αρκετά πιο απλή μέθοδο σε σχέση με τις MM μεθόδους, είναι ταχύτερη στον 
έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα έχει και μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Η μέθοδος είναι ταχύτερη κυρίως χάρη στον 
μικρότερο αριθμό ελέγχων που καλείται να πραγματοποιήσει για κάθε άγνωστο σήμα προς κατηγοριοποίηση, 
συγκεκριμένα έναν, έναντι της διάστασης MM. 

Πίνακας 12. Σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών των μοντελοποιημένων σημάτων με και χωρίς την χρήση της κρουστικής απόκρισης. 

Χρήση κρουστικής 
απόκρισης 

Αριθμός δειγμάτων σήματος 
(samples) 

Συχνοτική περιοχή 
(Hz) 

Τάξη μοντέλου 
AR 

Όχι 61 440 1 000 - 1 500 200 

Ναι 1 000 850 - 1 500 51 
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Εικόνα 31. Σύγκριση των μεθόδων ΜΜ, με την μέθοδο U-PCA-AR για τα τρία σενάρια βλάβης μέσω καμπυλών ROC (αριστερά: ανίχνευση της 
βλάβης των 15 εκατοστών, μέση: ανίχνευση της βλάβης των 30 εκατοστών, δεξιά: ανίχνευση της βλάβης των 45 εκατοστών). 
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8. Τελικά Συμπεράσματα & Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας, λειτουργεί ικανοποιητικά για την 
περίπτωση δύο εκ των τριών βλαβών, με τις δύο ΜΜ μεθόδους που χρησιμοποιούν τον απλό μοντέλο AR να 
αποδίδουν ικανοποιητικά και η μέθοδος που χρησιμοποιεί τα φάσματα ισχύος να είναι πλήρως αναξιόπιστη. Τα 
ποσοστά ψευδοσυναγερμών για την πλήρη ανίχνευση των βλαβών 30 και 45 εκατοστών, είναι εξαιρετικά χαμηλά με 
αποτέλεσμα οι μέθοδοι να είναι αποδοτικές, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με χρήση ενός μόνο αισθητηρίου 
και χωρίς την χρήση ενεργοποιητή. Από την σύγκριση με τον (Panagiotopoulos A. I., 2018), τα αποτελέσματα της 
ανίχνευσης της βλάβης των 45 εκατοστών με χρήση της κρουστικής απόκρισης είναι καλύτερα, αφού επιτυγχάνει 
άριστη ανίχνευση της βλάβης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χωρίς χρήση του ενεργοποιητή οι μέθοδοι είναι 
αναποτελεσματικές. Αντιθέτως παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά, με βελτιωμένα αποτελέσματα ανίχνευσης 
στις δύο μικρότερες βλάβες, των 15 και 30 εκατοστών, από αυτά με χρήση του ενεργοποιητή και ικανοποιητική 
ανίχνευση της βλάβης των 45 εκατοστών. Οι μέθοδοι MM που προτείνονται παρουσιάζουν υψηλή ανίχνευση των 
βλαβών 30 και 45 εκατοστών με πολύ χαμηλά ποσοστά ψευδοσυναγερμών. Ειδικότερα, η μέθοδος U-PCA-MM-AR 
ανιχνεύει 100% τις ρωγμές με ποσοστό ψευδοσυναγερμών <0.5% και <1% αντίστοιχα.  Η βλάβη των 15 εκατοστών 
δεν ανιχνεύεται ικανοποιητικά από καμία μέθοδο και μόνο στην περίπτωση της μέθόδου U-PCA-MM-AR, τα ποσοστά 
σωστής κατηγοριοποίησης είναι >95% για ποσοστό ψευδοσυναγερμών 5%. Πιο αυστηρό όριο, όμως, ορίζεται ως 
>95% σωστή κατηγοριοποίηση για ποσοστό ψευδοσυναγερμών 2%. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψιν πως 
δεδομένου του μήκος του πτερυγίου (13 μέτρα), η βλάβη των 15 εκατοστών αποτελεί μόλις το 1.1% του συνολικού 
μήκους του πτερυγίου. Η βλάβη των 30 εκατοστών το 2.2%  και η βλάβη των 45 εκατοστών το 3.5% του πτερυγίου. 
Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για πολύ μικρές βλάβες. 

Από την σύγκριση και με μια πιο απλή μέθοδο, την U-PCA-AR, φαίνεται πως και η συγκεκριμένη πρόκειται για 
αποδοτική μέθοδο. Όσον αφορά την αξιολόγηση των μεθόδων μεταξύ τους, στην σύγκριση δεν περιλαμβάνεται με 
σιγουριά η U-MM-PSD. Από τις U-MM-AR και U-PCA-MM-AR, λόγω της ομοιότητας τους σε υπολογιστικό κόστος 
επιλέγεται η δεύτερη λόγω της αρκετά βελτιωμένης απόδοσης στην ανίχνευση και των τριών βλαβών. Θέτοντας στο 
προσκήνιο και την συγκρινόμενη μέθοδο U-PCA-AR, αν είναι επιθυμητή η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τότε 
η MM μέθοδος είναι η πιο αποτελεσματική, με μικρή διαφορά. Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η απλότητα 
ολόκληρου του συστήματος και η ταχύτητα τότε η απλή U-PCA-AR επιτυγχάνει οριακά χειρότερη απόδοση σε σχέση 
με την ΜΜ μέθοδο με μικρότερο υπολογιστικό κόστος. 

Η ικανοποιητική ανίχνευση των ρωγμών 30 και 45 εκατοστών και η οριακά ικανοποιητική ανίχνευση της ρωγμής των 
15 εκατοστών υπό κανονικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες, δείχνει πως η προτεινόμενη μεθοδολογία 
δύναται να εφαρμοστεί σε πραγματική βιομηχανική κλίμακα. Όμως, οφείλεται να γίνει διερεύνηση και σε 
διαφορετικά σενάρια βλάβης, εκτός των ρωγμών. Ενώ στην περίπτωση του συγκεκριμένου πτερυγίου ο 
ενεργοποιητής μπορεί και δεν χρησιμοποιείται, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως πρόκειται για ένα 
παρωχημένο εξάρτημα στην ανίχνευση βλαβών. Σε άλλες περιπτώσεις βλαβών, που δεν μελετώνται στην παρούσα 
εργασία, πιθανώς να είναι απαραίτητος. Αυτό το οποίο επίσης γίνεται φανερό είναι πως η χρήση ενός αισθητηρίου 
είναι πραγματοποιήσιμη, στην περίπτωση που η βλάβη βρίσκεται κοντά σε αυτό, αφού στην εργασία δεν γίνεται 
διερεύνηση ανίχνευσης με άλλα αισθητήρια. Για την μοντελοποίηση μέσω μοντέλων AR, τα αποτελέσματα ήταν 
ικανοποιητικά για το μήκος σήματος και εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται χωρίς, όμως να είναι 
πραγματοποιείται κατάλληλη μοντελοποίηση. 

Συνοπτικά παρατίθενται τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται, την επίτευξη 
των στόχων και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων. 

1) Η εφαρμογή της μεθοδολογίας με χρήση ενός επιταχυνσιομέτρου κοντά στην βλάβη, χωρίς χρήση 
ενεργοποιητή είναι υλοποιήσιμη για δύο από τις τρεις βλάβες με μεθόδους MM που χρησιμοποιούν το 
μοντέλο AR. 

2) Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποδίδει ικανοποιητικά υπό κανονικές λειτουργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες για τις βλάβες άνω των 30 εκατοστών, ρωγμές <2.5% του συνολικού μήκους του πτερυγίου. 

3) Η μοντελοποίηση AR δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική, αφού απαιτεί υψηλές τάξεις μοντέλου για ακριβή 
μοντελοποίηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του πτερυγίου και, κατ’ επέκταση, μεγάλο αριθμό σημάτων 
εκπαίδευσης όσον αφορά μεθόδους που κάνουν χρήση PCA. 

4) Η αβεβαιότητα επηρεάζει σημαντικά την μέθοδο U-MM-PSD κρίνοντας τις αναξιόπιστες. 
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Τέλος κρίνεται σκόπιμο να γίνουν ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο ίδιο αντικείμενο. 
Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής. 

a) Διερεύνηση ανίχνευσης βλαβών χωρίς την χρήση της κρουστικής απόκρισης με βάσει τα υπόλοιπα 
αισθητήρια, ώστε να εξεταστεί αν είναι δυνατό με ένα αισθητήριο σε οποιαδήποτε θέση η ανίχνευση των 
βλαβών ή να βρεθεί η μέγιστη απόσταση του αισθητηρίου από την βλάβη για ικανοποιητική ανίχνευση. 

b) Χρήση μοντέλων συναρτησιακών μοντέλων (Functionally Pooled) για την δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου 
και ενιαίας μεθοδολογίας για όλες τις λειτουργικές καταστάσεις (ανεμογεννήτρια ακίνητη, περιστροφή στις 
34 RPM, περιστροφή στις 43 RPM). 

c) Διερεύνηση ανίχνευσης βλαβών με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων, με πιθανώς 
βελτιωμένα αποτελέσματα στην ανίχνευση/κατηγοριοποίηση των βλαβών αλλά και για πιθανή γενίκευση της 
μεθοδολογίας για όλες τις λειτουργικές καταστάσεις . 
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Εικόνα 33. Απόκριση επιταχυνσιομέτρου Νο10 υπόδειξης της ταλάντωσης του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας της υγιούς κατάστασης. 

Δίνεται ο έλεγχος λευκότητας υπολοίπων, μέσω της συνάρτησης αυτοσυμμεταβλητότητας, για τάξη AR την 
επιλεγμένη (200) και για μεγαλύτερη (400). Δείχνεται πως ακόμα και για πολύ υψηλές τάξεις μοντέλου τα υπόλοιπα 
δεν χαρακτηρίζονται ως επαρκώς λευκά. 

 

Εικόνα 34. Έλεγχος λευκότητας υπολοίπων μέσω της συνάρτησης αυτοσυμμεταβλητότας (τάξη μοντέλου AR: 400). 

Δίνονται τα διαγράμματα των τιμών των στατιστικών ποσοτήτων και των αντίστοιχων καμπυλών ROC για την 
αναποτελεσματική μέθοδο U-MM-PSD. 
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Εικόνα 35. Εξέταση αποτελεσματικότητας μεθόδου U-MM-PSD (αριστερά: τιμές στατιστικής ποσότητας για τις τέσσερεις καταστάσεις, δεξιά: 
καμπύλες ROC για τις τρεις καταστάσεις βλάβης). 


