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Κύρια Ιδέα του Έργου - Στοιχεία Καινοτομίας

Κύρια ιδέα – στοιχεία καινοτομίας: ανάπτυξη γνωστικών μοντέλων (αυτόματα επικαιροποιούμενων)
βασισμένων σε συναρτήσεις κατάλληλες για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση-έλεγχο της
παραγωγικής διαδικασίας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, με βάση πολυδιάστατα δεδομένα
(υπάρχοντα και υπό συλλογή)

Πεδίο εφαρμογής: παραγωγή τσιμέντου με πιλοτική εφαρμογή σε εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ της Θεσσαλονίκης
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Αρχιτεκτονική ΣΙΡΟΚΟ - διάγραμμα
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Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Στόχοι έρευνας και ανάπτυξης

• γνωστικές λειτουργίες λήψη αποφάσεων βελτιστοποίηση διεργασιών του εργοστασίου
o γνωστικές μέθοδοι (π.χ. ενισχυτικής μάθησης) και τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας
o αυτόματες συστάσεις για τις ενέργειες βελτιστοποίησης των μεταποιητικών σταδίων
o δεδομένα εισόδου (input) από σύστημα Industrial IoT και υποσύστημα AI
o εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο
o αυτόματη επανεκπαίδευση/προσαρμογή γνωστικών μοντέλων βάσει νέων συνθηκών
o δυνατότητα αλληλεπίδρασης χρήστη με τα αντίστοιχα dashboards οπτικοποίησης
o βελτιστοποίηση ανά διεργασία και συνολικά
o αντικειμενικές συναρτήσεις βασισμένες σε πολλαπλά ποσοτικά κριτήρια (οικονομία, περιβάλλον, ποιότητα)
o εκτίμηση τρέχουσας κατάστασης για δυνατότητα μελλοντικής αποτίμησης της επίδρασης του αλγορίθμου
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Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Αρχιτεκτονική του συστήματος



Κύριοι στόχοι της διαδικασίας βελτιστοποίησης:

1. Εξοικονόμηση Ενέργειας
2. Βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του

μύλου τσιμέντου (π.χ. μείωση
ανεπιθύμητων δονήσεων)

3. Βελτίωση του παραγόμενου υλικού

Μεταβλητές χειρισμού:

1. Τροφοδοσία του μύλου (Mill feed)
2. Ταχύτητα του διαχωριστή (Separator Speed)

3. Πίεση σύνθλιψης του υλικού τροφοδοσίας
(Grinding Pressure)

4. Ροή του νερού (Water Flow)
5. Πίεση στην είσοδο του μύλου (Mill inlet

Pressure)

6. Πίεση στο εξωτερικό του μύλου (Mill outlet
Pressure)

7. Εσωτερική θερμοκρασία του μύλου (Mill inlet
Temperature)
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Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Στόχοι βελτιστοποίησης και μεταβλητές χειρισμού



• Αντικειμενική Συνάρτηση 1 – Βελτιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

 Αποτελείται από 3 components
1. Από την ενέργεια που καταναλώνει ο μύλος τσιμέντου με περιορισμό την ποσότητα τροφοδοσίας

υλικού στο μύλο.

2. Από την ενέργεια που καταναλώνεται από το διαχωριστή (Separator) με περιορισμό το υπόλειμμα
του ακατέργαστου υλικού (Residue).

3. Από την ενέργεια που καταναλώνεται από τους ανεμιστήρες του μύλου με περιορισμό τη συσχέτιση
μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.

Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Διαδικασία βελτιστοποίησης (1)
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• Αντικειμενική Συνάρτηση 2 – Μοντέλο βελτιστοποίησης φόρτωσης υλικών στο μύλο (ασβεστόλιθος,
τέφρα άνθρακα, φυσική ποζολάνη) με σκοπό την αποφυγή υψηλής και χαμηλής φόρτωσης του μύλου
αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιορισμοί της αντικειμενικής συνάρτησης 2 

1. Η διαφορική πίεση του μύλου (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷, Differential pressure), που είναι η διαφορά μεταξύ της 
πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο του μύλου 

2. Η τιμή πρόβλεψης της διαφορικής πίεσης του μύλου. 

3. Οι τρέχουσες τιμές των δονήσεων. 
4. Οι μελλοντικές προβλέψεις των δονήσεων του μύλου.

5. Τα ποσοστά των υλικών στο μύλο (πρέπει να μένουν σταθερά).
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Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Διαδικασία βελτιστοποίησης (2)



• Αντικειμενική Συνάρτηση 3 – Ελαχιστοποίηση των δονήσεων στο μύλο.

Περιορισμοί της αντικειμενικής συνάρτησης 3 
1. Το συνολικό φορτίο των υλικών στο σύστημα.

2. Τα ποσοστά των υλικών στο μύλο (πρέπει να μένουν σταθερά).

3. Η ποσότητα του νερού μέσα στο μύλο.

• Αντικειμενική Συνάρτηση 4 – Βελτιστοποίηση της λεπτότητας (fineness) του παραγόμενου τσιμέντου.

Η βελτιστοποίηση της λεπτότητας του παραγόμενου υλικού από το μύλο οδηγεί στην αύξηση της
ποιότητας του τσιμέντου.

Περιορισμοί της αντικειμενικής συνάρτησης 4 

1. Η αναλογία τέφρας (fly ash) και ασβεστόλιθου στην επεξεργασία ωμού υλικού.
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Έξυπνο Σύστημα Λήψης Αποφάσεων ΕΣΛΑ
Διαδικασία βελτιστοποίησης (3)



Υποσύστημα ΑΙ
Στόχοι έρευνας και ανάπτυξης

• έρευνα βιομηχανικών ΑΙ γνωστικών αλγορίθμων και απαιτήσεών τους
o συνδυάζονται outlier detection (Isolation Forest) και Dynamic Time

Warping για αυτόματο συγχρονισμό

• χρήση προηγούμενης γνώσης ΤΙΤΑΝ για τα προβλήματα των
διεργασιών του εργοστασίου

• ανάπτυξη, παραμετροποίηση και εκπαίδευση AI αλγορίθμων βάσει
ιστορικών δεδομένων ΤΙΤΑΝ
o πρόβλεψη μεταβλητών προς βελτιστοποίηση από μεταβλητές χειρισμού
o στατιστική ανάλυση τάσεων και (βαθιά) μηχανική μάθηση για

ανίχνευση ανωμαλιών και πρόβλεψη βλαβών

• εφαρμογή εκπαιδευμένων μοντέλων σε δεδομένα πραγματικού
χρόνου

• αυτόματη επανεκπαίδευση/προσαρμογή γνωστικών μοντέλων βάσει
νέων συνθηκών
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διαφορική πίεση

τροφοδοσία μύλου



Στόχοι του Έργου
και αντίστοιχα Αποτελέσματα-Δείκτες
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Στόχος Αποτελέσματα-Δείκτες
σύστημα IoT αυτόματης παρακολούθησης διεργασιών και 

εφαρμογή ανά διεργασία και σε σύνολο 
αλληλεξαρτώμενων διεργασιών

• βελτίωση ποιότητας προϊόντων κατά 5-15 ποσοστιαίες μονάδες
• μείωση κόστους συντήρησης κατά 10%
• διαθεσιμότητα εργοστασίου >95%

ηλεκτρονικό εργαστήριο δεδομένων (data lab) για 
παρακολούθηση διεργασιών και υλοποίηση αλγορίθμων

εξοικονόμηση χρόνου μέσω άμεσης αξιολόγησης των μοντέλων 
από ιστορικά δεδομένα

αλγόριθμοι στατιστικής ανάλυσης και (βαθιάς) μηχανικής 
μάθησης για ανίχνευση ανωμαλιών και πρόβλεψη 

βλαβών

• 1 αλγόριθμος reinforcement learning (γνωστικός)
• 2 αλγόριθμοι semi-supervised learning (γνωστικοί)
• 2 αλγόριθμοι supervised learning (μη γνωστικοί - benchmark)
• αξιολόγηση αλγορίθμων πρόβλεψης με συνήθεις δείκτες

γνωστικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης βασισμένοι σε 
ενισχυτική μάθηση για λήψη αποφάσεων

• 1 αλγόριθμος reinforcement learning (γνωστικός)
• 1 αλγόριθμος βασισμένος σε άλλη γνωστική μέθοδο
• εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9-15%
• μείωση κόστους παραγωγής κατά 4-8%

πρωτότυπο σύστημα για την αξιολόγηση και επίδειξη της 
καλής λειτουργίας του συστήματος

πιλοτική εφαρμογή σε 2 διεργασίες του ΤΙΤΑΝ (μύλος τσιμέντου, 
κλίβανος), των οποίων τα στάδια θα παρακολουθούνται από την 

IoT πλατφόρμα



Άλλα Αναμενόμενα Αποτελέσματα (1)

Στρατηγικά αποτελέσματα:

• επεκτασιμότητα σε βιομηχανικές μονάδες επίδραση στην ελληνική βιομηχανία και οικονομία
• ανάπτυξη υποδομών υψηλών προδιαγραφών, προώθηση εξαγωγών, νέα προϊόντα και υπηρεσίες

• εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρηματικότητα και ενίσχυση ΤΙΤΑΝ
Συνέπειες στους εταίρους:
• βελτιστοποίηση ενέργειας, πόρων και απόδοσης παραγωγής και σε εργοστάσια ΤΙΤΑΝ στο εξωτερικό

• ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διευκόλυνση παρακολούθησης των διεργασιών
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Άλλα Αναμενόμενα Αποτελέσματα (2)

Συνέπειες στην απασχόληση:

• 2 νέοι βοηθοί έρευνας στο ΕΚΕΤΑ για το έργο
• δημοσίευση αποτελεσμάτων του έργου σε 4 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 8 διεθνή συνέδρια

• ενίσχυση δεσμών εταίρων μελλοντικές κοινές δράσεις καινοτομίας και έρευνας
Συνεισφορά στην αριστεία και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας:
• ταχύτερη ενσωμάτωση εξατομικευμένων απαιτήσεων πελατών στην παραγωγή

• αυτοματοποίηση διαδικασιών

Περιβαλλοντικές συνέπειες:

• μεγιστοποίηση χρήσης δευτερογενών καυσίμων μείωση αερίων θερμοκηπίου και φυσικών πόρων

• μείωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των μύλων μείωση έμμεσων εκπομπών CO2

• τεχνητή νοημοσύνη (AI) σταθερή παραγωγή βέλτιστη λειτουργία εντός αποδεκτών ορίων
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