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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ρουλεµάν αποτελούν ουσιώδες τµήµα των µηχανικών υποσυστηµάτων των
γεωργικών µηχανηµάτων και τα σφάλµατά τους είναι µία από τις ποιο συχνές αιτίες
βλαβών στις µηχανές. Εποµένως, προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και να µειωθεί
η απώλεια της παραγωγής, η παρακολούθηση της κατάστασης των ρουλεµάν έχει γίνει
όλο και πιο σηµαντική τα τελευταία χρόνια. Η ανάλυση των δονήσεων βασίζεται στις
µετρήσεις που λαµβάνονται από επιταχυνσιόµετρα σε ρουλεµάν προκειµένου να
εκτιµηθεί η κατάσταση τους. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα διαγνωστικό
σύστηµα βασισµένο σε ένα νευρωνικό δίκτυο για τον έλεγχο της τοπολογίας των
εκτεταµένων σφαλµάτων στα ρουλεµάν. Ένα πολυστρωµατικό νευρωνικό δίκτυο
(MLP-ARD), χρησιµοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση συντηγµένων δεδοµένων τα
οποία ελήφθησαν από επιταχυνσιόµετρα.
Λέξεις κλειδιά: ρουλεµάν, δονήσεις, νευρωνικά δίκτυα, σύντηξη αισθητήρων.

CONDITION MONITORING OF MECHANICAL SUBSYSTEMS
OF AGRICULTURAL VEHICLES BASED ON FUSION OF
VIBRATION FEATURES
D. Kateris1, D. Moshou1, I. Gravalos2, Ν. Sawalhi3, Th. Gialamas2,
P. Xyradakis2, Z. Tsiropoulos2
1

Department of Hydraulics Soil Science and Agricultural Engineering, School of Agriculture,
Aristotle University, 54124, Thessaloniki, dkateris@agro.auth.gr
2
Technological Educational Institute of Larissa, School of Agricultural Technology,
Department of Biosystems Engineering, Larissa 41110, Greece
3
School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South
Wales, Sydney 2052, Australia.

ABSTRACT
Bearings form an essential part of the mechanical subsystems of agricultural machinery
and their failure is one of the most common causes of machine breakdowns.
Accordingly, in order to increase reliability and reduce loss of production, condition
monitoring of bearings has become more and more important in recent years. The use of
vibration signals is quite common in the field of condition monitoring and fault
diagnosis of bearings. Vibration analysis is based on the use of acceleration
measurements from bearings in order to assess their health status. The presented work
presents a neural network based diagnostic system for monitoring the topology of
extended faults in bearings. A Multilayer Perceptron (MLP-ARD) has been used to map
time series of feature data produced by acceleration sensors.
Key words: bearings, vibrations, neural networks, sensor fusion.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήµερα στην βιοµηχανία χρησιµοποιούνται εξαιρετικά περίπλοκες περιστροφικές
µηχανές, µερικές εκ των οποίων διαθέτουν υψηλά κριτήρια επιδόσεων. Συνεπώς, η
αύξηση της αξιοπιστίας και η µείωση των απωλειών της παραγωγής µε τη χρήση
συστηµάτων ελέγχου κατάστασης των ρουλεµάν, γίνονται όλο και πιο σηµαντικές τα
τελευταία χρόνια.
Τα ρουλεµάν αποτελούν τα πιο βασικά στοιχεία των περιστροφικών
µηχανηµάτων και παίζουν τον πιο σηµαντικό ρόλο στις βιοµηχανικές εφαρµογές. Η
εµφάνιση σφαλµάτων κατά τη διάρκεια λειτουργία τους, µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη
ολόκληρης της µηχανής, µε συνέπεια απρογραµµάτιστες διακοπές της παραγωγής και
κατ’ επέκταση οικονοµικές ζηµιές.
Τα ρουλεµάν συχνά εµφανίζουν σφάλµατα λόγω των σηµειακών και εκτεταµένων
αλλοιώσεων τόσο στις σφαίρες τους όσο και στον εσωτερικό ή εξωτερικό δακτύλιο. Η
διάγνωση σφαλµάτων σε αυτά τα συστήµατα είναι συνήθως δύσκολο και επίπονο έργο
τόσο για τους χειριστές όσο και για τους συντηρητές τους. Η µηχανική βλάβη µπορεί
να οδηγήσει σε οικονοµικές απώλειες και προβλήµατα ασφάλειας καθώς και σε
απρόσµενες και ξαφνικές διακοπές της παραγωγής. Στις περιστροφικές µηχανές η κύρια
αιτία σφαλµάτων είναι συχνά τα ελαττωµατικά ρουλεµάν. Ένας τρόπος για να αυξηθεί
η λειτουργική αξιοπιστία και συνεπώς η διαθεσιµότητα του µηχανήµατος είναι ο
έλεγχος κατάστασης αυτών των ρουλεµάν.
Ως εκ τούτου, για να αυξηθεί η αξιοπιστία και να µειωθεί η απώλεια της
παραγωγής, ο έλεγχος κατάστασης στα ρουλεµάν γίνεται όλο και πιο σηµαντική
παράµετρος τα τελευταία χρόνια. Η χρήση σηµάτων δόνησης είναι αρκετά
καθιερωµένη στα πεδία τόσο του ελέγχου κατάστασης όσο και της διάγνωση
σφαλµάτων στα ρουλεµάν (Xu et al., 2009). Προκειµένου να διερευνηθούν πρωτογενή
σήµατα δονήσεων µια µεγάλη ποικιλία από τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί, οι οποίες
µπορούν να ταξινοµούν σε δυο βασικές οµάδες: στην κλασική επεξεργασία σήµατος
(McFadden and Smith, 1984) και στα ευφυή συστήµατα (Paya et al., 1997).
Η χρήση των σηµάτων δόνησης είναι αρκετά κοινή στο πεδίο του ελέγχου
κατάστασης των περιστροφικών µηχανών. Συγκρίνοντας τα σήµατα που ελήφθησαν
κατά τη διάρκεια λειτουργίας µιας µηχανής κάτω από φυσιολογικές και ελαττωµατικές
συνθήκες, ανιχνεύτηκαν σφάλµατα όπως, προβλήµατα ζυγοστάθµισης, αλλοιώσεις του
ρότορα λόγω τριβής, αξονική µετατόπιση, σφάλµατα γραναζιών και ελαττωµατικά
ρουλεµάν (Samanta et al., 2003). Αυτά τα σήµατα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν
για τη ανίχνευση σφαλµάτων στα στοιχεία των µηχανών µε την χρήση συστηµάτων
ελέγχου κατάστασης σε πραγµατικό χρόνο. Η χρήση αυτή µειώνει την πιθανότητα
καταστροφικών βλαβών λόγω έγκαιρης επέµβασης και συνεπώς την απώλεια χρόνου
εξαιτίας αυτών.

Σχήµα 1. Παράδειγµα εκτεταµένης φθοράς στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεµάν.
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Η διαδικασία διάγνωσης της βλάβης ξεκινάει µε τη λήψη των δεδοµένων,
ακολουθεί η εξαγωγή των χαρακτηριστικών, η ανίχνευσή της βλάβης και η
ταυτοποίηση αυτής. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι ένα κρίσιµο σηµείο για την
επιτυχία της διαδικασίας διάγνωσης. Εκτεταµένες αλλοιώσεις στον εσωτερικό και
εξωτερικό δακτύλιο είναι αρκετά συχνές σε ρουλεµάν (Σχήµα1).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διαγνωστικού
συστήµατος βασισµένο σε ένα νευρωνικό δίκτυο για τον έλεγχο της τοπολογίας των
εκτεταµένων σφαλµάτων στα ρουλεµάν. Ένα πολυστρωµατικό νευρωνικό δίκτυο
(MLP-ARD), χρησιµοποιείται για τη χαρτογράφηση συντηγµένων δεδοµένων τα οποία
λαµβάνονται από επιταχυνσιόµετρα.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ένα εργαστηριακό κιβώτιο στο οποίο
ελήφθησαν σήµατα προσοµοιώνοντας διαφορετικού τύπου βλάβες. Στο Σχήµα 2
παρουσιάζονται οι θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν τα επαχυνσιόµετρα και το
σύστηµα καταγραφής των στροφών στον άξονα εξόδου. Πραγµατοποιήθηκε συλλογή
σηµάτων από δύο µονοαξονικά επιταχυνσιόµετρα τα οποία ήταν τοποθετηµένα στο
περίβληµα του κιβωτίου, επάνω από το ελαττωµατικό ρουλεµάν (κατακόρυφο
επιταχυνσιόµετρο) και στο πλάγιο µέρος αντίστοιχα (οριζόντιο επιταχυνσιόµετρο).
∆οκιµάστηκαν δύο τύποι σφαλµάτων στο ρουλεµάν στο οποίο ελήφθησαν οι µετρήσεις.
Προσοµοιώθηκε ρωγµή στον εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεµάν µε
φορτίο στον άξονα εξόδου 50 Nm και µε ταχύτητα περιστροφής 10 Hz (600 rpm).
Ελήφθησαν σήµατα διάρκειας 1,35 δευτερολέπτων (65536 σηµεία) µε συχνότητα
δειγµατοληψίας 48 kHz. Ένας φωτοανακλαστικός αισθητήρας ήταν τοποθετηµένος
κοντά στο άξονα εξόδου του κιβωτίου για την µέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του
παρέχοντας ένα σήµα ταχοµέτρου. Η ροπή στρέψης για κάθε περίπτωση µετρήθηκε
στον άξονα εισόδου του κιβωτίου (Sawalhi, 2007).

Σχήµα 2. Η εργαστηριακή πειραµατική διάταξη στις οποία ελήφθησαν οι µετρήσεις.
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Για τα πειράµατα της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε ένα πολυστρωµατικό
νευρωνικό δίκτυο (MLP-ARD) µε ένα κρυφό επίπεδο το οποίο είχε 20 νευρώνες. Ένα
µέρος των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ως επαλήθευση για τον έλεγχο της απόδοσης
του νευρωνικού δικτύου. Συγκεκριµένα για να δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητα του
MLP-ARD, το 75% των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε για την εκπαίδευση του, ενώ το
25% για να δοκιµαστεί η απόδοση του. Στην εφαρµογή χρησιµοποίησε το Neural Net
Matlab Toolbox (MathWorks). Ο αριθµός των νευρώνων στο επίπεδο εισόδου ήταν
ίσος µε τον αριθµό των χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν.
2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Ένα σήµα δόνησης αποτελείται από τρία µέρη, τη στάσιµη δόνηση, την τυχαία
δόνηση και τον θόρυβο. Για να διερευνηθούν τα πρωτεύοντα σήµατα δονήσεων, µια
µεγάλη ποικιλία από τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί. Οι τεχνικές αυτές θα µπορούσαν
να ταξινοµηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: α) στην κλασική επεξεργασία σήµατος και
β) στα ευφυή συστήµατα. Στην κατηγορία των κλασσικών µεθόδων επεξεργασίας
σήµατος ανήκει ο µετασχηµατισµός Fourier (FFT), η κατανοµή Wigner–Ville, η
µέθοδος των κυµατιδίων (wavelets), η µέθοδος του τυφλού διαχωρισµού πηγής (blind
source separation), η στατιστική ανάλυση του σήµατος (statistical signal analysis)
καθώς και ο συνδυασµός τους. Στην κατηγορία των ευφυών συστηµάτων ανήκουν τα
Νευρωνικά ∆ίκτυα (Neural Networks), οι γενετικοί αλγόριθµοι (Genetic algorithms), η
ασαφής λογική (Fuzzy logic), έµπειρα συστήµατα (Expert systems) και οι υβριδικοί
αλγόριθµοι (Hybrid algorithms). Στις µέρες µας οι βιοµηχανικές εφαρµογές των
ευφυών συστηµάτων παρακολούθησης έχουν αυξηθεί λόγω της προόδου των ευφυών
συστηµάτων.
Η εξαγωγή χαρακτηριστικών πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας επτά
χαρακτηριστικές. Οι πρώτες έξι χαρακτηριστικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί και
από τους Lei et al., (2009) είναι: Kurtosis, Skewness, Crest, Clearance, Shape και
Impulse Indicators. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και µια νέα χαρακτηριστική
η οποία προκύπτει από το γραµµικό ολοκλήρωµα του σήµατος που ελήφθη από τα
επιταχυνσιόµετρα. Όλες οι χρησιµοποιούµενες χαρακτηριστικές παρέχουν στατιστικές
πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των δεδοµένων, και διαπιστώθηκε ότι ήταν αρκετά
καλές για την ανίχνευση σφαλµάτων.
Οι πρώτες έξι χαρακτηριστικές δίνονται από τις εξισώσεις που ακολουθούν:
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όπου µ X και σ X η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα.
Η νέα χαρακτηριστική Line Ιntegral για το κινούµενο παράθυρο των Ν σηµείων
του σήµατος δίνεται από την σχέση (7):
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όπου: N είναι ο αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας (ίσος µε το 500) στο παράθυρο
που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Kurtosis, των άλλων χαρακτηριστικών και
της νέας προτεινόµενης χαρακτηριστικής Line Integral ενώ Ts είναι το διάστηµα της
δειγµατοληψίας. ∆εδοµένης της υψηλής συχνότητας δειγµατοληψίας των 48 kHz και
της κυριαρχίας του σήµατος από υψηλές συχνότητες (κυρίως λόγω της παρουσίας των
βλαβών), η τελική προσέγγιση περιέχει µόνο τιµές επιτάχυνσης. Στη συνέχεια τα
διανύσµατα των χαρακτηριστικών τροφοδοτούν το νευρωνικό δίκτυο MLP-ARD
(Μultilayer Perceptron Model σε συνδυασµό µε την µέθοδο Automatic Relevance
Determination) για εκπαίδευση.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα σενάρια που δοκιµάστηκαν περιλάµβαναν την εκτέλεση του νευρωνικού
δικτύου µε διαφορετικό αριθµό νευρώνων στο κρυφό επίπεδο, 14 εισόδους
(χαρακτηριστικές) και τρεις εξόδους (υγιής κατάσταση – σφάλµα στον εσωτερικό
δακτύλιο του ρουλεµάν – σφάλµα στον εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεµάν). Ο αριθµός
των νευρώνων κυµάνθηκε από 5 έως 25 ανά 5 (5,10,15,20,25 νευρώνες ανά σενάριο).
Καλύτερα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν στην περίπτωση που το κρυφό επίπεδο του
νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιούσε 20 νευρώνες.
Τα κρυµµένα επίπεδα και το επίπεδο εξόδου του MLP-ARD είχαν σιγµοειδή
νευρώνες. Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης έχει το πλεονέκτηµα να µην χρειάζεται
υπερβολική εκπαίδευση κάτι που βελτίωσε σηµαντικά την απόδοση του δικτύου. Η
προσθήκη περισσότερων νευρώνων στο κρυφό επίπεδο δεν βελτίωσε το αποτέλεσµα
χρησιµοποιώντας τον συγκεκριµένο αλγόριθµος εκπαίδευσης, επειδή τα βάρη που δεν
χρησιµοποιήθηκαν παρέµεναν µικρά µε αποτέλεσµα οι επιπλέον κρυφοί νευρώνες να
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καθίσταντο ανενεργοί. Ως εκ τούτου, η προτιµώµενη διαµόρφωση του νευρωνικού
δικτύου ήταν αυτή µε τη χαµηλότερη πολυπλοκότητα η οποία δεν έθετε σε κίνδυνο τις
επιδόσεις του δικτύου.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι επτά χαρακτηριστικές του ίδιου τύπου για κάθε
επιταχυνσιόµετρο, σύµφωνα µε σειρά παρουσίασης στο νευρωνικό δίκτυο MLP-ARD.
Η ίδια διάταξη χρησιµοποιήθηκε και για το οριζόντιο επιταχυνσιόµετρο, προκειµένου
να δηµιουργηθεί το διάνυσµα της σύντηξης. Η προσέγγιση µε τη µέθοδο της σύντηξης
δεδοµένων συνδυάζει δεδοµένα από πολλαπλούς αισθητήρες (και τις συναφείς βάσεις
δεδοµένων ανάλογα µε την περίπτωση) για να επιτευχθεί βελτίωση της ακρίβειάς τους
και πιο συγκεκριµένα για να εξαχθούν συµπεράσµατα που δεν µπορούσαν να εξαχθούν
µε τη χρήση ενός µόνο αισθητήρα (Hall, 1992).
Πίνακας 1. Οι επτά χαρακτηριστικές για κάθε επιταχυνσιόµετρο όπως παρουσιάστηκαν
στο νευρωνικό δίκτυο MLP-ARD.
1
2
3
4
5
6
7
Kurtosis Line integral
Crest
Clearance
Shape
Impact
Skewness
Η σύντηξης των 14 χαρακτηριστικών της δόνηση τόσο από το κατακόρυφο όσο
και από το οριζόντιο επιταχυνσιόµετρο, λόγω του συµπληρωµατικού χαρακτήρα της,
είχε ως αποτέλεσµα έναν πιο ακριβή διαχωρισµό των κλάσεων όσον αφορά το σηµείο
της βλάβης όπως αυτό φαίνεται στα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους πίνακες
2 έως 4 οι οποίοι δείχνουν την ανωτερότητα της σύντηξης.
Πίνακας 2. Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των σφαλµάτων ανάλογα µε τη θέση
τους, χρησιµοποιώντας κάθετο επιταχυνσιόµετρο.
(Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το 25% των δεδοµένων)
Κατακόρυφος άξονας
(% σωστή εκτίµηση κατηγορίας σφάλµατος από νευρωνικό δίκτυο )
Πραγµατική βλάβη
Υγιές ρουλεµάν
Εσωτερικός
Εξωτερικός
κατά
δακτύλιος κατά
δακτύλιος κατά
MLP-ARD
MLP-ARD
MLP-ARD
Yγιές ρουλεµάν
100
0
0
Eσωτερικός
0,3922
97,2549
2,3529
δακτύλιος
Εξωτερικός
0,3922
1,9608
97,6471
δακτύλιος
Πίνακας 3. Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των σφαλµάτων ανάλογα µε τη θέση
τους, χρησιµοποιώντας το οριζόντιο επιταχυνσιόµετρο.
(Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το 25% των δεδοµένων)
Οριζόντιος άξονας (% σωστή εκτίµηση κατηγορίας σφάλµατος από νευρωνικό δίκτυο)
Πραγµατική βλάβη
Υγιές ρουλεµάν
Εσωτερικός
Εξωτερικός
κατά
δακτύλιος κατά
δακτύλιος κατά
MLP-ARD
MLP-ARD
MLP-ARD
Yγιές ρουλεµάν
85,8824
13,7255
0,3922
Eσωτερικός
10,1961
89,0196
0,7843
δακτύλιος
Εξωτερικός
0,3922
0,7843
98,8235
δακτύλιος
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Πίνακας 4. Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των σφαλµάτων ανάλογα µε τη θέση
τους χρησιµοποιώντας το κατακόρυφο και το οριζόντιο επιταχυνσιόµετρο.
(Για τον έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το 25% των δεδοµένων)
Σύντηξη (% σωστή εκτίµηση κατηγορίας σφάλµατος από νευρωνικό δίκτυο)
Πραγµατική βλάβη
Υγιές ρουλεµάν
Εσωτερικός
Εξωτερικός
κατά
δακτύλιος κατά
δακτύλιος κατά
MLP-ARD
MLP-ARD
MLP-ARD
Yγιές ρουλεµάν
100
0
0
Eσωτερικός
0,3922
99,6078
0
δακτύλιος
Εξωτερικός
0
0
100
δακτύλιος

Σχήµα 3. Το διάγραµµα Hinton δείχνει τις τιµές των βαρών τα οποία συνδέουν τις
χαρακτηριστικές των δονήσεων και τους κριµένους νευρώνες. Με λευκό χρώµα
αποτυπώνεται το θετικό βάρος ενώ µε µαύρο το αρνητικό.
Η σηµασία της κάθε χαρακτηριστικής µπορεί να προσδιοριστεί ποιοτικά µε τη
βοήθεια ενός διαγράµµατος Hinton στο οποίο παρουσιάζονται οι τιµές των βαρών
(Σχήµα 3). Η συνεισφορά της Kurtosis και του Line Ιntegral για το κατακόρυφο
επιταχυνσιόµετρο (χαρακτηριστικές 1 and 2) και του Line Ιntegral για το οριζόντιο
(χαρακτηριστική 9) είναι σηµαντική σε σύγκριση µε τις άλλες χαρακτηριστικές.
Επίσης, η Shape Indicator και η Skewness και των δύο επιταχυνσιοµέτρων
(χαρακτηριστικές 5, 7, και 12, 14) συµβάλουν στη διέγερση των κρυφών νευρώνων και
στη συνέχεια στην προκύπτουσα ταξινόµηση. Συνολικά, η Line Ιntegral δείχνει την
µεγαλύτερη συµβολή και για τα δύο επιταχυνσιόµετρα ενώ το είδος της συµβολής είναι
διαφορετικό για κάθε επιταχυνσιόµετρο δείχνοντας ένα συµπληρωµατικό στοιχείο
δόνησης για κάθε διεύθυνση.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχει αποδειχθεί ότι το νευρωνικό δίκτυο MLP-ARD µπορεί να εκτελέσει
δεδοµένα επιταχυνσιοµέτρων µετά από σύντηξη, συνδυάζοντας τις χαρακτηριστικές
των δονήσεων. Οι χαρακτηριστικές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την
ανίχνευσή σφαλµάτων σε ρουλεµάν όσο και για τον προσδιορισµό του σηµείου στο
οποίο εµφανίζεται το σφάλµα. Συνεπώς µπορούν να αποβούν ένα ισχυρό εργαλείο για
την παρακολούθησης της κατάστασης των ρουλεµάν. ∆ιαφορετικά σφάλµατα σε
ρουλεµάν µπορούν να ανιχνευτούν µε µεγάλη ακρίβεια, είτε χρησιµοποιώντας τις
πληροφορίες που προσφέρουν συλλογικά αρκετές χαρακτηριστικές είτε µε την σύντηξη
των δεδοµένων από διαφορετικούς αισθητήρες πράγµα που µπορεί να µην είναι εφικτό
επεξεργάζοντας τα δεδοµένα µε τη βοήθεια άλλων τεχνικών. Η χρήση της Kurtosis και
της νέο-προτεινοµένης χαρακτηριστικής Line Integral δίνει υποσχόµενα αποτελέσµατα
στην ανίχνευσή της θέσεως των σφαλµάτων σε ρουλεµάν. Η εξαγωγή των
χαρακτηριστικών µετά από την σύντηξη των σηµάτων που λαµβάνονται από τα
επιταχυνσιόµετρα στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο άξονα αυξάνει την ακρίβεια της
ανίχνευσης του σφάλµατος φτάνοντας σε ποσοστό 99% για διαφορετικούς τύπους
βλαβών. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί µια σηµαντική αύξηση της απόδοσης του
συστήµατος τουλάχιστον κατά 10% σε ορισµένα τύπους βλαβών. Έχει
προγραµµατιστεί η έρευνα επάνω στο αντικείµενο αυτό να επεκταθεί ούτως ώστε να
περιλαµβάνει περισσότερα δεδοµένα από διαφορετικούς αισθητήρες, διαφορετικές
χαρακτηριστικές και µεγέθη σφαλµάτων σε ρουλεµάν κιβωτίων σχέσεων ή σε άλλους
µηχανισµούς.
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