
 
 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΑΤΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΑΡΑΣΕΛΙ ΧΕΛΙΝΤΟΝ  ΑΕΜ 1587 

 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κοζάνη, 2018 



 2 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ....................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 5 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ................................................................................................................... 6 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................. 7 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ................................................ 9 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ..................................................................... 9 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ .................................................................................10 

3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ....................................................................13 

3.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ................................................................................13 

3.2 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ...........................................13 

3.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΚΑΝΕΡ ...........................................................................14 

3.3.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ...........................................16 

3.3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ..............................................................17 

3.4 ΑΝΑΠΤΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ 3D ΣΧΕΔΙΩΝ ...................................................................20 

4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .............................................................26 

4.1 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ....................................................................28 

4.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΥ ..............................................................................32 

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ .........................................................32 

4.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ...............................................................36 

4.4.1 ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ...............................36 

4.4.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.................................................................37 

4.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΥ ............39 

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ .......................41 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ................41 

5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ............................43 

5.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ...........................................46 

6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ...................................52 



 3 

7 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ........................................................................57 

7.1 ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΟΜΟΥ ....................................................................57 

7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ....................................................59 

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................................62 

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .........................................................................................................64 

 

  



 4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μοντελοποίηση και δυναμική 

ανάλυση άκρου τύπου TRIDEC TP-O, ρυμουλκούμενης πλατφόρμας. Το άκρο παρουσιάζει 

ρωγμές σε συγκεκριμένα σημεία της γεωμετρίας του. Η μελέτη αυτή γίνεται με χρήση 

αριθμητικών και πειραματικών μεθόδων. 

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας, γίνεται η ψηφιοποίηση του μοντέλου με τα 

λογισμικά Geomagic Wrap και Solidworks, χρησιμοποιώντας 3D σκάνερ. Στη συνέχεια 

γίνεται η διακριτοποίηση του άκρου με χωρικά πεπερασμένα στοιχεία. Για την 

μοντελοποίηση χρησιμοποιείται το λογισμικό Ansa και για την αριθμητική επίλυση 

(ιδιομορφική ανάλυση) χρησιμοποιείται το υπολογιστικό πακέτο Dynamis. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων (ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές) που προκύπτουν από το υπολογιστικό 

πακέτο, πραγματοποιείται  και απεικονίζονται από το λογισμικό μΕΤΑ.  

Το δεύτερο στάδιο, αφορά πειραματικό προσδιορισμό της συνάρτησης μετάδοσης 

(FRF:Frequency Response Function), για να εξαχθούν οι χαρακτηριστικές τιμές των 

βασικών τμημάτων του μοντέλου. Η συνάρτηση μετάδοσης προσδιορίζεται στο λογισμικό 

MATLAB με την εισαγωγή των δεδομένων από της πειραματικές μετρήσεις επιτάχυνσης και 

δύναμης διέγερσης. Στις πειραματικές μετρήσεις, καταγράφεται η ταλαντωτική 

συμπεριφορά του μοντέλου μέσα από επιταχυνσιόμετρα όταν το μοντέλο είναι σε ελεύθερη 

κατάσταση και εφαρμοστεί σε αυτό κρουστική διέγερση. Με χρήση της συνάρτησης 

μετάδοσης και της μεθόδου ευστάθειας (Stabilization), γίνεται η αναγνώριση των μορφικών 

παραμέτρων. Από τη σύγκριση των αριθμητικών και των πειραματικών ιδιοσυχνοτήτων 

υπολογίζεται μέσο ποσοστιαίο σφάλμα των χαρακτηριστικών  για το άνω και κάτω εξάρτημα 

του γονάτου αντίστοιχα. Στη συνέχεια, γίνεται βελτιστοποίηση του αρχικού μοντέλου 

(ελαχιστοποίηση του μέσου ποσοστιαίου σφάλματος των ιδιοσυχνοτήτων). Τέλος, 

αναπτύσσεται το συνολικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του άκρου, το οποίο επιλύεται 

δυναμικά με διέγερση εδάφους που προκύπτει μέσω κανονισμού ISO με σκοπό τον 

προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων της κατασκευής. 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is the modeling and dynamic analysis in a suspension 

knee joint of the front axle of a truck trailer. More specifically, the joint crack in specific points 

of its geometry. This study is done using numerical and experimental methods.  

In first step of the thesis, the model is scanned with a 3D Laser Scanner and trough 

Geomagic Wrap and Solidworks software. Then, the edge is distinguished by spatially finite 

elements. Ansa software is used for modeling and computational package Dynamis is used 

for numerical solution (specific analysis) of the model. The analysis of the results 

(eigenfrequencies and eigenvalues) resulting from the computational package, is performed 

and illustrated by the μΕΤΑ software. 

 The second step concerns FRF (Frequency Response Function), in order to extract 

the characteristic values and modal natural frequencies of the basic parts of the model. The 

FRF (Frequency Response Function), is determined in MATLAB software by entering data 

from experimental acceleration and excitation force measurements of physical models. In 

the experimental measurements, the vibration behavior of model is recorded by 

accelerometers when the model is in free state and applied to it impact excitation. Using the 

transfer FRF function and the Stabilization method, the morphological parameters are 

identified. Next, through the comparison of the arithmetic and experimental phages, an 

average percentage error of characteristic values, for the upper and lower knee 

components, is calculated. 

 Then optimization of original model (minimization of the average error rate of natural 

frequencies) is made. Finally, the total finite element model of the suspension knee joint is 

developed, which is dynamically solved with road excitation, resulting from an ISO 

regulation, in order to identify the critical points of the structure. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αστοχία των υλικών πριν τον προκαθορισμένο κύκλο ζωής τους είναι ένα φαινόμενο 

που απασχολεί τους μηχανικούς. Στην επιστήμη των υλικών, η κόπωση είναι η 

αποδυνάμωση ενός υλικού που προκαλείται από επαναλαμβανόμενα φορτία. Πρόκειται για 

εντοπισμένη δομική βλάβη που συμβαίνει, όταν ένα υλικό υπόκειται σε κυκλική φόρτιση 

πάνω από έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Οι ονομαστικές μέγιστες τιμές τάσης 

που προκαλούν τέτοια βλάβη μπορεί να είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την αντοχή του 

υλικού, που συνήθως αναφέρεται ως το όριο εφελκυστικής τάσης. Η κόπωση εμφανίζεται 

όταν ένα υλικό υποβάλλεται σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση. Εάν τα φορτία είναι πάνω από 

ένα καθορισμένο όριο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται μικροσκοπικές ρωγμές. Οι ρωγμές 

αυτές συνήθως εμφανίζονται στις επιφάνειες διασύνδεσης των συστατικών στην 

περίπτωση των σύνθετων υλικών και διασυνδέσεις κόκκων στην περίπτωση των μετάλλων. 

Τελικά μια ρωγμή θα φτάσει σε ένα κρίσιμο μέγεθος, η ρωγμή θα διαδοθεί ξαφνικά και το 

εξάρτημα θα σπάσει. Το σχήμα του εξαρτήματος θα επηρεάσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής 

της κόπωσης, τετραγωνικές τρύπες ή αιχμηρές γωνίες θα οδηγήσουν σε αυξημένες τοπικές 

καταπονήσεις από τις οποίες μπορούν να ξεκινήσουν οι ρωγμές κόπωσης. Οι στρογγυλές 

τρύπες και οι ομαλές μεταβάσεις ή φιλέτα θα αυξήσουν την αντοχή στην κόπωση του 

εξαρτήματος [1]. 

Για ορισμένα υλικά, κυρίως χάλυβα και τιτάνιο, υπάρχει μια θεωρητική τιμή για το 

πλάτος τάσης κάτω από το οποίο το υλικό δεν θα αποτύχει για οποιονδήποτε αριθμό 

κύκλων, που ονομάζεται όριο κόπωσης (fatigue limit), όριο αντοχής (endurance limit) ή 

αντοχή στην κόπωση (fatigue strength) [2]. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μοντελοποίηση και δυναμική ανάλυση 

άκρου ρυμουλκούμενης πλατφόρμας, το οποίο παρουσιάζει ρωγμές σε συγκεκριμένα 

σημεία της γεωμετρίας πριν τον επιθυμητό κύκλο ζωής του εξαρτήματος. Έτσι, η μελέτη θα 

επικεντρωθεί στην ψηφιακή μοντελοποίηση του άκρου και στην δυναμική ανάλυσή του. Η 

μελέτη γίνεται με την διαδικασία της ολοκληρωμένης αντίστροφης μηχανικής σε ένα ήδη 

υπάρχον άκρο που έχει εμφανίσει ρωγμές. Το άκρο, αποσυναρμολογήθηκε από την 

πλατφόρμα και μεταφέρθηκε στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για 

να γίνει η ψηφιοποίηση του, μέσα από λογισμικά CAD (Computer-aided design) και έπειτα 

να γίνει η ανάλυση του σε λογισμικά CAE (Computer-aided engineering). Η διαδικασία αυτή 

είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο οικονομική σε σχέση με την παλιά μέθοδο (πειραματικές 

δοκιμές), όμως ενδέχεται να έχει σφάλμα μοντελοποίησης (model error). Έτσι, 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι αριθμητικής βελτιστοποίησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν τις 

μορφικές παραμέτρους. Οι μορφικές παράμετροι είναι οι ιδιοσυχνότητες, τα μέτρα 

απόσβεσης και οι ιδιομορφές ενός μοντέλου. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών, 
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γίνεται με πείραμα μορφικής αναγνώρισης στο φυσικό υπάρχον μοντέλο. Έπειτα, οι 

παράμετροι αυτοί χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του μοντέλου πεπερασμένων 

στοιχείων.  

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος είναι: 

αποσυναρμολόγηση του άκρου, ψηφιοποίηση του σε λογισμικά CAD, ανάλυση της 

γεωμετρίας και των ιδιοτήτων σε λογισμικά CAE. Στη συνέχεια, γίνεται η σύγκριση των 

χαρακτηριστικών τιμών που λήφθηκαν από τις πειραματικές μετρήσεις με τις 

χαρακτηριστικές τιμές από τα λογισμικά CAE. Για την επίτευξη όμοιας γεωμετρίας και 

παρόμοιες ιδιότητες του υλικού (πραγματικό και ψηφιακό μοντέλο), θα πρέπει το μέσο 

ποσοστιαίο σφάλμα (τετραγωνική ρίζα των τετραγωνικών αθροισμάτων της διαφοράς των 

τιμών) να τείνει στο μηδέν.  

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, όπου σε κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο  

περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και το επιστημονικό 

υπόβαθρο. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το θέμα και ο σκοπός της μελέτης. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της πλατφόρμας και του άκρου της, στο οποίο θα 

γίνει η μελέτη. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία της 

ψηφιοποίησης του άκρου μέσα από λογισμικά CAD. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται 

περιγραφή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και οι απαραίτητες τροποποιήσεις 

για την ανάλυση του μοντέλου στα λογισμικά CAE. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή 

αναγνώρισης των μορφικών παραμέτρων του μοντέλου από τις πειραματικές μετρήσεις και 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τα αποτελέσματα από την αριθμητική 

επίλυση. Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή της βελτιστοποίησης για να ελαχιστοποιηθεί 

το μέσο ποσοστιαίο σφάλμα. Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται η δυναμική ανάλυση του 

βελτιστοποιημένου μοντέλου και  αναγνωρίζονται οι περιοχές που εμφανίζονται οι μέγιστες 

τάσεις. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, αναλύονται τα αποτελέσματα της μελέτης και τα 

συμπεράσματα για τυχόν τροποποιήσεις που ενδέχεται να είναι απαραίτητες στο άκρο της 

πλατφόρμας.  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η πλατφόρμα που φαίνεται στο σχήμα 2.1, είναι βαρέως τύπου και χρησιμοποιείται 

για μεταφορά φορτίων, μεγάλου όγκου και βάρους. Η πλατφόρμα έχει συνολικό μήκος 

14,65 μέτρα, πλάτος 3,7 μέτρα και βάρος μικτού φορτίου 100 τόνους. Το βάρος του φορτίου 

μοιράζεται σε τέσσερεις άξονες, οι οποίοι αποτελούνται συνολικά από οκτώ άκρα τύπου 

TRIDEC TP-O. Το κάθε άκρο, ενώνεται με άξονα τύπου BWP. Ό κάθε άξονας φέρει δυο 

διπλούς τροχούς, έτσι η πλατφόρμα φέρει συνολικά 32 τροχούς. Τα ελαστικά των τροχών 

είναι Continental 235/75/R17,5. Περαιτέρω χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, φαίνονται 

στον πίνακα 2.1. Το κάθε άκρο είναι σε μορφή  ‘’γονάτου’’  με στόχο να επιτευχθεί  μεταβολή 

στο ύψος της πλατφόρμας μέσω υδραυλικών εμβόλων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

φορτοεκφόρτωσης. Το κάθε άκρο, έχει επιτρεπόμενο φορτίο, βάρους 10 τόνων. Επίσης, τα 

έξι πίσω άκρα της πλατφόρμας, έχουν ελευθερία περιστροφής, δηλαδή στρίβουν με 

συγκεκριμένη γωνία τιμόνευσης με στόχο το μικρότερο κύκλο στροφής της πλατφόρμας για 

πιο άνετες ‘’μανούβρες’’. Η μέγιστη  ονομαστική ταχύτητα ανέρχεται στα 100km/h ενώ η 

συνιστώμενη ανέρχεται στα 50 km/h για ομαλό δρόμο. 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία 
πλατφόρμας 

Μήκος 14,65m 

Μήκος χώρου φόρτωσης 9,90m 

Πλάτος πλατφόρμας 3,70m 

Ύψος από το έδαφος 
μέχρι το χώρο φορτώσεως 

1,15m 

Βάρος πλατφόρμας 25.500kg 

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 76.000kg 

Μέγιστο μικτό βάρος 
ρυμουλκήσεως 

100.000kg 

Αριθμός τροχών 32 σε 8 άξονες 

Ρεζέρβες 2 

Διαστάσεις ελαστικών 235/75/R17,5 

Πίεση ελαστικών 125psi 
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Σχήμα 2.1: Πλατφόρμα που εφαρμόζει το άκρο. 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 

Το μπροστινό άκρο της πλατφόρμας που μελετάται, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 

είναι σε μορφή γονάτου με στόχο να παρέχει δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της 

πλατφόρμας. Όλα τα άκρα της πλατφόρμας, δεν διαφέρουν μεταξύ τους γεωμετρικά ή σε 

ιδιότητες υλικών, με μόνη διαφορά την έλλειψη ελευθερίας περιστροφής, δηλαδή δεν 

στρίβουν τα δύο μπροστινά άκρα που παρουσιάζουν ρωγμές σε σχέση με τα υπόλοιπα έξι 

πίσω. Το άκρο χωρίζεται σε δύο κυρίως τμήματα, τον άξονα και το γόνατο. Στον άξονα, που 

είναι τύπου BWP (σχήμα 2.6) εδράζονται οι τροχοί και κατάλληλο σύστημα πέδησης. Το 

γόνατο αποτελείται από το υδραυλικό έμβολο και από δύο εξαρτήματα, με το άνω εξάρτημα 

να εδράζεται στην πλατφόρμα και το κάτω εξάρτημα να ενώνεται με τον άξονα μέσω 

κυλινδρικού πείρου και ειδικού σινεμπλόκ. Ο κυλινδρικός πείρος δίνει τη δυνατότητα στον 

άξονα μικρής εγκάρσιας περιστροφής για την αντιμετώπιση μικρών ανωμαλιών του 

οδοστρώματος. Το υδραυλικό έμβολο συνδέεται μέσω πείρων με το άνω και κάτω εξάρτημα 

του γονάτου, ενώ οι πείροι δεν έχουν ελευθερία περιστροφής. Στην πλάτη του άνω 

εξαρτήματος (στις κόκκινες οπές που φαίνονται στο σχήμα 2.2) εδράζεται ένα εξάρτημα το 

οποίο αποσκοπεί στη σύνδεσή του με ένα “μπράτσο” για να περιοριστεί η κάθετη 

περιστροφή του άκρου (να μην στρίβει), καθώς το άκρο που μελετάται στην παρούσα 

εργασία είναι ένα από τα μπροστινά άκρα της πλατφόρμας, τα οποία δεν έχουν ελευθερία 

περιστροφής. Επιπλέον, στα σχήματα από 2.3 έως 2.5 παρουσιάζονται κάποιες όψεις του 

άκρου από την πλατφόρμα μαζί με την πλάγια όψη όλης της πλατφόρμας, για καλύτερη 

κατανόηση των εξαρτημάτων του [3]. 
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Σχήμα 2.2: Άκρο τύπου TRIDEC TP-0 

 

 

 

 
Σχήμα 2.3: Πλάγια όψη του άκρου με τις 

διαστάσεις του. 
 



 12 

 
Σχήμα 2.4: Όψη ενός άκρου που φαίνονται και οι 

τέσσερεις τροχοί. 

 

 

 
Σχήμα 2.5: Σκαρίφιμα πλάγιας όψης όλης της πλατφόρμας. 

 

 

 

 
Σχήμα 2.6: Άξονας τύπου BWP 
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3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

3.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Η αντίστροφη μηχανική (Reverse Engineering) είναι μια διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών (είτε σχεδιαστικά είτε για της χαρακτηριστικές τιμές) από ένα προϊόν όπου 

ήδη υπάρχει. 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν υπολογιστές και λογισμικά μεγάλης 

δυναμικότητας. Αυτό συνεπάγεται, ο σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή να είναι πιο 

αποδοτικός σε θέμα χρόνου. Έτσι η αντίστροφη μηχανική έχει γίνει μια αποτελεσματική 

μέθοδος για πολλές επιχειρήσεις και όχι μόνο. Η συλλογή πληροφοριών για την σχεδιαστική 

γεωμετρία ενός προϊόντος, ειδικά στην περίπτωση όπου κάποιες διαστάσεις δεν μπορούν 

να μετρηθούν λόγω περίπλοκης γεωμετρίας, χρησιμοποιούνται τρισδιάστατοι σαρωτές (3D 

scanners). Κύριος σκοπό είναι η καλύτερη απεικόνιση της πραγματικής γεωμετρίας και 

ελαχιστοποίηση του χρόνου σχεδίασης του μοντέλου. Οι τρισδιάστατοι σαρωτές έχουν την 

ικανότητα να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τη γεωμετρία του αντικειμένου ως νέφος 

σημείων (point cloud). Τα δεδομένα που συλλέγουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων μέσα από κατάλληλα λογισμικά CAD. Η 

χρήση των 3D Scanner είναι ευρέως διαδεδομένη, από τη βιομηχανία ψυχαγωγίας για την 

παραγωγή ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών μέχρι και τη ψηφιοποίηση πολιτιστικών 

αντικειμένων. 

Υπάρχουν διάφορα είδη τρισδιάστατων σαρωτών για την ψηφιακή απεικόνιση του 

σχήματος ενός τρισδιάστατου (3D) αντικειμένου. Η ταξινόμηση τους χωρίζεται σε δύο 

τύπους: επαφής και άνευ επαφής. Οι σαρωτές άνευ επαφής μπορούν να χωριστούν 

περαιτέρω σε δύο κύριες κατηγορίες, ενεργοί και παθητικοί. Οι κατηγορίες αυτές 

παρουσιάζονται παρακάτω [4]. 

1) ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ 

2) ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΟΙ 

a) Σαρωτής Laser με σύστημα χρόνου πτήσης (TOF: time of flight)  

b) Σαρωτές Laser με τριγωνισμό 

c) Σαρωτές δομημένου φωτός 

d) Σαρωτές διαμορφωμένου φωτός 

e) Αξονικός/μαγνητικός τομογράφος 

3) ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ 

a) Σαρωτές με στερεοσκοπικό σύστημα 

b) Σαρωτές με φωτομετρικό σύστημα  

c) Σαρωτές με τεχνικές σκιαγραφίας ή περιγράμματος (silhouette techniques) 

3.2 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 

Το άκρο της πλατφόρμας είναι ένας συνδυασμός πολλών επιμέρους εξαρτημάτων. 

Για να γίνει ψηφιοποίηση του θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, διότι η μέτρηση και 

διαστασιολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων δεν είναι εφικτή. Μερικά από αυτά τα 

εξαρτήματα έχουν εύκολη σχεδιαστική γεωμετρία και κάποια άλλα πιο περίπλοκη. Για την 

τελική ψηφιακή μορφή του άκρου, έγινε ψηφιοποίηση και σχεδιασμός των εξαρτημάτων σε 
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λογισμικά CAD. Σε σύνθετες γεωμετρίες όπου ήταν δύσκολη η σχεδίαση τους, μέσω 

μέτρησης των διαστάσεων τους, προτιμήθηκε η ψηφιοποίηση τους με το σκάνερ 

VicraSCAN της NDI. Οι απλούστερες γεωμετρίες σχεδιάστηκαν σε λογισμικά CAD μετά από 

μετρήσεις για την διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για 

να δημιουργηθεί το τελικό ψηφιακό μοντέλο του άκρου, παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1 [5]. 

 
Σχήμα 3.1: Διάγραμα ροής της διαδικασίας ψηφιοποίησης του τελικού 

μοντέλου. 

3.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΚΑΝΕΡ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε για την σάρωση των 

εξαρτημάτων, σαρωτής laser με τριγωνισμό NDI Vicra Scan (μη επαφής) που διαθέτει το 

εργαστήριο του τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του σαρωτή φαίνονται στην σχήμα 3.2 και στον πίνακα 3.1. 

Για την ορθή λειτουργία του σαρωτή του εργαστηρίου, είναι απαραίτητη η χρήση 

αντανακλαστικών στόχων (targets), οι οποίοι επικολλώνται στην επιφάνεια του 

εξαρτήματος, αφού πρώτα γίνει καθαρισμός των επιφανειών προς σάρωση για τυχόν 

διάφορες επικαθίσεις, όπως σκόνη και ακαθαρσίες του δρόμου ή γυαλιστερών επιφανειών 

όπου δεν αντανακλάται η δέσμη του λέιζερ πίσω στο σκάνερ. Στη συνέχεια, λαμβάνεται 
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νέφος σημείων (point clouds), όπου μέσω του λογισμικού προγράμματος Geοmαgic Wrap 

απεικονίζεται η επιφάνεια του μοντέλου.  

 

 

Σχήμα 3.2: Κύριες διαστάσεις του σκάνερ  NDI Vicra Scan. 

 

Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά του σαρωτή. 

Dimensions (LxWxH) 190mm x70mm x300mm 

Weight 854g 

Profile density 486 points/line 

Update frequency 30 Hz 

Scan rate 14,580 points/second 

Accuracy Up to 40µm 

Stand-off 150 mm 

Depth of field 300 mm 

Near-field width 120 mm 

Far-field width 360 mm 

Safety Class 2, 635 nm laser 
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3.3.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Για την ψηφιοποίηση του κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά αποσυναρμολογήθηκε ένα 

εκ των μπροστινών άκρων της πλατφόρμας. Τα εξαρτήματα με τη δυσκολότερη γεωμετρία, 

ήταν το άνω και κάτω εξάρτημα του γονάτου. Έτσι για την ψηφιοποίηση τους έγινε χρήση 

του σκάνερ.   

Για την ψηφιοποίηση τους χρειάστηκε η ανύψωση των εξαρτημάτων με τον γερανό, 

για να υπάρχει πλήρης πρόσβαση του σκάνερ γύρω από το εξάρτημα. Έπειτα, 

τοποθετήθηκαν οι αντανακλαστικοί στόχοι του σκάνερ στις μεταλλικές επιφάνειες των 

εξαρτημάτων όπου σαρώθηκαν, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την 

αναγνώριση των επιφανειών. Στο σχήμα 3.3 φαίνεται το άνω εξάρτημα του γονάτου με 

επικολλημένους τους αντανακλαστικούς στόχους αιωρούμενο από το γερανό.  

  
Σχήμα 3.3: Άνω εξάρτημα του γονάτου με επικολλημένα τους αντανακλαστικούς 

στόχους. 

 Για την τελική απεικόνιση της γεωμετρίας του κάθε εξαρτήματος ήταν απαραίτητο 

να εφαρμοστεί σκανάρισμα σε διαφορετικά στάδια, καθώς τα εξαρτήματα ήταν αρκετά 

μεγάλα και η περιφορά γύρω από αυτά είχε σαν συνέπεια να χάνεται η επαφή τόσο στις 

ακμές όσο και σε άλλες ασυνέχειες του εξαρτήματος. Κατά τη διάρκεια του σκαναρίσματος, 

το σκάνερ ήταν συνδεδεμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για ταυτόχρονη απεικόνιση της 
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επιφάνειας όπου γινόταν η καταγραφή. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε και για το κάτω 

εξάρτημα του γονάτου. Στο σχήμα 3.4 φαίνεται το κάτω μέρος του γονάτου να είναι έτοιμο 

για τη διαδικασία σκαναρίσματος. 

  
Σχήμα 3.4: Κάτω εξάρτημα του γονάτου. 

3.3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής με σκάνερ όλων των 

εξαρτημάτων όπου είχαν σύνθετη γεωμετρία, έπρεπε να γίνει επεξεργασία των αρχείων. Το 

σκάνερ καταγράφει ένα νέφος σημείων και πρέπει μέσα από το νέφος αυτό να γίνει σωστή 

απεικόνιση της επιφάνειας του εξαρτήματος. Κατά την ένωση των επιφανειών απαιτείται οι 

δύο επιφάνειες που υπόκεινται σε ένωση να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά 

σημεία, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5. Για την επίτευξη ένωσης με όσο το δυνατόν λιγότερες 

ατέλειες, θα πρέπει να ορίζονται στις επιφάνειες πάνω από τρία κοινά σημεία και αυτά να 

βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους. Συνήθως, δίνεται προτεραιότητα στα 

χαρακτηριστικά σημεία του εξαρτήματος. Όμως αυτή η παραδοχή οδηγεί στο πρόβλημα της 

πιθανής δημιουργίας τομών μεταξύ των επιφανειών, κάτι που αναγνωρίζεται ως 

σχεδιαστικό σφάλμα από τα λογισμικά CAD. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η 

επεξεργασία των επιφανειών αυτών με διάφορα βοηθητικά εργαλεία του λογισμικού 

Geomagic Wrap, που αποσκοπούν στη βελτίωση της τελικής επιφάνειας. Ένα σύνηθες 
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πρόβλημα κατά τη σάρωση με σκάνερ, είναι η δημιουργία οπών στην επιφάνεια εξαιτίας 

των αντανακλαστικών στόχων, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.5. Επιπροσθέτως, 

στο άνω εξάρτημα ήταν αδύνατο το σκανάρισμα τόσο στην εσωτερική εσοχή του, όσο και 

στην οπή που βρίσκονται τα έδρανα σύνδεσης του άκρου με την πλατφόρμα. Για τις ατέλειες 

και τις ασυνέχειες χρειάστηκε να γίνει η σχεδίαση τους σε άλλο λογισμικό CAD. 

Αδυναμία σκαναρίσματος υπήρξε επίσης και στο κάτω εξάρτημα του γονάτου. Το 

πρόβλημα εντοπίζονταν στον πείρο του εξαρτήματος, που χρησιμεύει για την ένωση του 

γονάτου με τον άξονα, καθώς έχει γυαλιστερή επιφάνεια και δε αντανακλά με σωστό τρόπο 

τις ακτίνες του λέιζερ. Ακόμη, υπήρχε αδυναμία του σκάνερ στην καταγραφή των 

επιφανειών στα “ποδαράκια” του κάτω εξαρτήματος, όπου βρίσκονται τα έδρανα ένωσης 

των δύο εξαρτημάτων με τους πείρους. Έτσι η σχεδίαση του πείρου και των οπών, έγινε 

στο λογισμικό Solidworks, ενώ η πλήρης σύνδεσή τους ολοκληρώθηκε με τη χρήση του 

λογισμικού Ansa. 

 
Σχήμα 3.5: Ένωση επιφανειών του άνου εξαρτήματος στο λογισμικό 

Geomagic 

Οι σχεδιαστικές ατέλειες που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση με χρήση του 

σκάνερ, μπορεί να είναι διαφόρων ειδών όπως έχει προαναφερθεί, όπως ατέλειες από 

έλλειψη επιφανειών που δεν κατέγραψε το σκάνερ, επιφάνειες από γειτονικά αντικείμενα 

που καταγράφηκαν, οπές από τους αντανακλαστικούς στόχους κ.α.. Η  διόρθωση των 
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παραπάνω αστοχιών πραγματοποιείται στο λογισμικό Geomagic Wrap. Κατά τη διόρθωση 

αυτών των αστοχιών, ενδέχεται η κλίση της επιφάνειας και οι ακμές να αποκλίνουν. Το 

λογισμικό Geomagic Wrap διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για να παρέχει μια εκτίμηση στις 

τυχόν μικρές αποκλίσεις του εξαρτήματος. Στο σχήμα 3.7 φαίνονται τα εξαρτήματα με τις 

τυχόν μικρές αποκλίσεις. Έτσι, μετά από της κατάλληλες επιδιορθώσεις στο λογισμικό, 

εξαλείφθηκαν όλες οι ατέλειες που προαναφέρθηκαν και στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται, η 

τελική μορφή του άνω εξαρτήματος.   

  
Σχήμα 3.6:Τελική απεικόνιση του άνου εξαρτήματος μετά την ένωση όλων των 

επιφανειών. 

 

  
(i) (ii) 

Σχήμα 3.7: Σχεδιαστική απόκλιση στο άνω εξάρτημα (i) και σχεδιαστική 
απόκλιση στο κάτω εξάρτημα (ii). 
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3.4 ΑΝΑΠΤΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ 3D ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το άκρο της πλατφόρμας, αποσυναρμολογήθηκε σε επτά βασικά εξαρτήματα. Τα 

εξαρτήματα αυτά είναι το άνω και κάτω μέρος του γονάτου, η υδραυλική μπουκάλα διπλής 

ενεργείας (double action), ο άξονας μαζί με τα φρένα, οι τροχοί, το σινεμπλόκ σύνδεσης του 

γονάτου με τον άξονα και το μικρό εξάρτημα που εδράζεται το ‘’μπράτσο’’ για τον 

περιορισμό της περιστροφής του άκρου. Για τη σχεδίαση του άνω και κάτω μέρους του 

γονάτου χρησιμοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε το σκάνερ. Ο σχεδιασμός των 

υπόλοιπων εξαρτημάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Solidworks μετά 

την καταγραφή των διαστάσεων. Επίσης, στα εξαρτήματα αυτά δε σχεδιάστηκαν μικρές 

λεπτομέρειες, όπως βίδες και ελατήρια για απλοποίηση του σχήματος.  

Αρχικά σχεδιάζεται το άνω μέρος του γονάτου. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το 

τμήμα που εφαρμόζει στην πλατφόρμα. Η εσωτερική εσοχή που έχει το εξάρτημα αυτό, 

ήταν αδύνατο να εντοπιστεί από το σαρωτή. Έτσι για το άνω μέρος του γονάτου δεν ήταν 

επαρκές μόνο το σκανάρισμα και η επεξεργασία του στο λογισμικό Geomagic Wrap. Για τα 

δύσκολα σημεία του, όπως προαναφέρθηκε, όπου δεν ήταν εφικτή η πρόσβαση από το 

σκάνερ, έγινε χρήση και άλλων λογισμικών CAD για την επίτευξη της τελική του γεωμετρίας. 

Ο σχεδιασμός της οπής όπου στηρίζονται τα ρουλεμάν για την ένωση του άκρου με την 

πλατφόρμα, έγινε στο λογισμικό Solidworks μετά από μέτρηση των εσωτερικών 

διαστάσεων. Η επεξεργασία της εσωτερικής εσοχής για τις ασυνέχειες που είχε το σκάνερ, 

πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Ansa καθώς έχει καλύτερα εργαλεία για το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Μετέπειτα όλα τα επιμέρους σχέδια του άνω εξαρτήματος συγκεντρώθηκαν στο 

λογισμικό Ansa, για να γίνει η τελική συναρμολόγηση τους. Στο σχήμα 3.8 φαίνονται τα 

επιμέρους σχέδια του άνω εξαρτήματος του γονάτου. 

 

 

 
(i) (ii) (iii) 

Σχήμα 3.8: (i) Άνω εξάρτημα γονάτου με ελλιπείς επιφάνειες, (ii) Κύλινδρος που 
εδράζονται τα ρουλεμάν στο άνω εξάρτημα, (iii) Τελικό μοντέλο άνω εξαρτήματος μετά 

την ένωση των επιφανειών  
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Το δεύτερο εξάρτημα που σχεδιάστηκε ήταν το κάτω μέρος του γονάτου. Έλλειψη 

επιφανειών από αδυναμία σάρωσης του σκάνερ υπήρχε και σε αυτό το κομμάτι. Για την 

επίλυση αυτού του προβλήματος ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, δηλαδή η σχεδίαση των 

επιμέρους επιφανειών που παραλείφθηκαν από το σκάνερ, στο λογισμικό Solidworks. Η 

ένωση των επιμέρους σχεδίων, πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Ansa (σχήμα 3.9).   

 

  
(i) (ii) 

Σχήμα 3.9 : (i) Κάτω εξάρτημα γονάτου με ελλιπείς επιφάνειες, (ii) 
Τελικό μοντέλο μετά την ένωση των επιφανειών. 

Για τα υπόλοιπα εξαρτήματα δεν ήταν απαραίτητη η χρήση του σκάνερ, καθώς 

προτιμήθηκε να σχεδιαστούν κατευθείαν στο λογισμικό Solidworks μετά τη μέτρηση των 

κύριων διαστάσεων.  

Η υδραυλική μπουκάλα που φαίνεται στο σχήμα 3.10, είναι διπλής ενεργείας και 

κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας. Μέσω του 

υδραυλικού συστήματος της μπουκάλας κατορθώνεται η ανύψωση και η καθύψωση της 

πλατφόρμας, με σκοπό τη διευκόλυνση της φόρτωσης και εκφόρτωσης. Για τη σχεδίασή 

της δεν έγινε χρήση του σκάνερ, διότι η γεωμετρία δεν ήταν περίπλοκη. Έτσι, σχεδιάστηκε 

στο λογισμικό Solidworks μετά την μέτρηση των διαστάσεων του εσωτερικού εμβόλου και 

του εξωτερικού κελύφους, παραλείποντας τις μικρές λεπτομέρειες, όπως εξωτερικές 

σωλήνες λαδιού και βίδες.  
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Σχήμα 3.10 : Υδραυλική μπουκάλα διπλής ενέργειας. 

Παρατηρώντας αρχικά τον άξονα τύπου BWP με δυο διπλούς τροχούς, φαίνεται να 

έχει περίπλοκη γεωμετρία. Παρόλα αυτά αποφάνθηκε πως θα ήταν ευκολότερο να 

σχεδιαστεί στο Solidworks, παρά να σαρωθεί. Η δεύτερη διαδικασία θα ήταν πιο χρονοβόρα 

στη μετέπειτα επεξεργασία του στο λογισμικό Geomagic Wrap. Ο άξονας είναι συμμετρικός, 

έτσι σχεδιάστηκε μόνο το μισό κομμάτι και έγινε αντικατοπτρισμός (mirror) για το άλλο του 

μισό. Επίσης, παραλείφθηκαν κάποια εξαρτήματα του άξονα για απλοποίηση της 

γεωμετρίας, όπως η αερόφουσκα για τα φρένα, οι σιαγόνες των φρένων και τα ελατήρια με 

της βίδες, καθώς αυτά δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρούσα μελέτη. Στο σχήμα 3.11 

φαίνεται η τελική μορφή του σχεδιασμένου άξονα. 

 
Σχήμα 3.11: Μοντέλο άξονα άκρου τύπου BWP 

Οι τροχοί του άκρου σχεδιάστηκαν στο λογισμικό Solidworks μετά από την λήψη 

των διαστάσεων για τις συγκεκριμένες ζάντες και ελαστικά Continental 235/75/R17,5 

(σχήμα 3.12). Ένα μικρό αλλά όχι ασήμαντο εξάρτημα είναι αυτό του σχήματος 3.13. 

Ύστερα από την μέτρηση των διαστάσεων του, έγινε η σχεδίαση του στο λογισμικό 

Solidworks. Το εξάρτημα αυτό εδράζεται στην πλάτη του άνω εξαρτήματος όπως φαίνεται 

στο σχήμα 3.15, με απώτερο σκοπό στον περιορισμό της περιστροφής του μέσω σύνδεσής 

με την πλατφόρμα με τη βοήθεια “μπράτσου”. Σχεδίαση στο Solidworks έγινε και στο 

σινεμπλόκ από καουτσούκ που φαίνεται στο σχήμα 3.14, το όποιο εφαρμόζεται στον πείρο 
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του κάτω εξαρτήματος του γονάτου, για την πιο ομαλή σύνδεση του άξονα με το γόνατο, 

ώστε να δίνει την δυνατότητα περιστροφής. 

 
Σχήμα 3.12: Τροχός άκρου 

 

 
Σχήμα 3.13 : Μικρό εξάρτημα που εδράζεται το “μπράτσο” 

 

 
Σχήμα 3.14: Σινεμπλόκ ένωσης άξονα με το γόνατο. 
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Για την απλοποίηση της σχεδιαστικής γεωμετρίας γίνεται εσκεμμένη παράληψη 

μικρών συνδετικών εξαρτημάτων, τα οποία όμως θα ληφθούν υπόψη στην ανάλυση, 

συνυπολογίζοντας το βάρος τους στο τελικό βάρος του άκρου. Στο σχήμα 3.15 φαίνεται η 

τελική του μορφή του μοντέλου του άκρου. 

Μετά την ψηφιοποίηση και την απαραίτητη επεξεργασία κάθε εξάρτημα, έγινε η 

συγκέντρωση τους στο λογισμικό Ansa, για την διαδικασία συναρμολόγησης (assembly). Η 

τελική μορφή όλων των εξαρτημάτων, όπως φαίνονται παραπάνω και η συνδεσμολογία 

τους, δίνουν το τελικό μοντέλο του άκρου, όπως αυτό φαίνεται στο σχήμα 3.15. Στο σχήμα 

3.16 φαίνεται η αρχική μορφή του άκρου.  

 

Σχήμα 3.15 : Τελική μορφή άκρου μετά την συνδεσμολογία. 
 

 

Σχήμα 3.16: Υφιστάμενο άκρο της πλατφόρμας 



 25 

Στο σχήμα 3.15 παρατηρείται η ύπαρξη μικρής διαφοράς σε σχέση με το σχήμα 

3.16, εξ αιτίας της παράλειψης όλων των μικρών εξαρτημάτων που δε συνεισφέρουν στην 

προκειμένη μελέτη. Στο σχήμα 3.16 φαίνεται το άκρο της πλατφόρμας εφαρμοσμένο σε 

αυτή, για καλύτερη κατανόηση της συναρμολόγησης τους, καθώς και των εξαρτημάτων που 

έχουν  παραληφθεί στη σχεδίαση του τελικού μοντέλου. 
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4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (FEM: Finite Element Method) είναι μια 

αριθμητική μέθοδος για τον υπολογισμό προσεγγιστικών λύσεων μερικών διαφορικών 

εξισώσεων. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων πρωτοπαρουσιάστηκε περίπου το 

χίλια εννιακόσια πενήντα (1950) και η ανάπτυξη και επιτυχία της εξαρτήθηκε από τη 

διάδοση του ψηφιακού υπολογιστή, ωστόσο η ιδέα της τμηματικής προσέγγισης 

προϋπήρχε. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών καθιστούν σχεδόν αδύνατη την 

επίλυση φορέων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τις κλασικές μεθόδους ανάλυσης. Έτσι, ο 

σύγχρονος μελετητής μηχανικός, χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά, για την ανάλυση 

ακόμη και των πιο απλών φορέων, λογισμικά που βασίζονται στις μητρωικές μεθόδους 

ανάλυσης κατασκευών. Τα λογισμικά αυτά, γνωστά ως FEA (Finite Element Analysis) 

βασίζονται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, που αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο 

σύνθετα προβλήματα ανάλυσης φορέων οποιασδήποτε μορφής. 

Η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA) είναι η μοντελοποίηση προϊόντων σε ένα 

εικονικό περιβάλλον, με σκοπό την εξεύρεση και επίλυση πιθανών δομικών προβλημάτων. 

Έτσι κατά την φάση σχεδιασμού ενός προϊόντος, μπορεί να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί 

πριν την παραγωγή του, το τελικό προϊόν. Οι σχετικές τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στον 

καθορισμό του σχήματος (γεωμετρία) έτσι ώστε αυτό να είναι λειτουργικό, ανθεκτικό, 

ελαφρύ και στιβαρό, καθώς επίσης και στην επιλογή του υλικού (ενός ή περισσότερων) με 

τρόπον τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η δομική ακεραιότητα κατά τη λειτουργία του. Στο 

παρελθόν, για την επιβεβαίωση κάθε ιδέας έπρεπε να κατασκευασθούν αντίστοιχα 

πρωτότυπα μοντέλα και να υποβληθούν σε ανάλογες μηχανικές καταπονήσεις 

(πειραματικές δοκιμές) ενώ σήμερα η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα 

κατάλληλα λογισμικά FEA παρέχει ένα ισχυρότατο εναλλακτικό εργαλείο ανάλυσης [6, 7]. 

Ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων περιλαμβάνει ένα σύστημα σημείων που 

ονομάζονται "κόμβοι", που αποτελούν το σχήμα του σχεδίου. Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ 

τους με στοιχεία (Elements), που σχηματίζουν το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων και 

περιέχουν τις υλικές και δομικές ιδιότητες του μοντέλου, καθορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο αυτό θα αντιδράσει σε ορισμένες συνθήκες. Η πραγματική μεταβολή της μεταβλητής 

όπως για παράδειγμα η μετατόπιση, η καταπόνηση, η θερμοκρασία, η πίεση ή η ταχύτητα 

δεν είναι απολύτως γνωστά μέσα στο σύνολο της γεωμετρίας. Για αυτό γίνεται η υπόθεση 

ότι η διακύμανση της εντός ενός πεπερασμένου στοιχείου μπορεί να προσεγγιστεί από μια 

απλή συνάρτηση. Τα μοντέλα παρεμβολής (που είναι οι προσεγγιστικές συναρτήσεις) 

ορίζονται σε σχέση με τις τιμές των μεταβλητών στους κόμβους. Έτσι, όταν οι εξισώσεις για 

το σύνολο του συνεχούς είναι γνωστές, οι νέοι άγνωστοι θα είναι οι κομβικές τιμές και η 
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μεταβλητή που διερευνάται. Με την επίλυση των εξισώσεων, οι οποίες έχουν γενική μορφή 

μητρώων, οι κομβικές τιμές της μεταβλητής που διερευνάται είναι πλέον γνωστές. 

Μετέπειτα, οι προσεγγιστικές συναρτήσεις καθορίζουν τη μεταβλητή σε όλη την κατασκευή. 

Ακόμη, η πυκνότητα του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να ποικίλει σε όλο το 

υλικό, ανάλογα με την αναμενόμενη μεταβολή των επιπέδων τάσης μιας συγκεκριμένης 

περιοχής. Οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεγάλες μεταβολές της τάσης συνήθως 

απαιτούν μεγαλύτερη πυκνότητα πλέγματος από αυτές που παρουσιάζουν μικρή ή 

καθόλου μεταβολή της τάσης. Τα σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να περιλαμβάνουν σημεία 

θραύσης του υλικού όπως γωνίες, σύνθετες περιοχές και περιοχές υψηλής τάσης 

Η λύση ενός γενικότερου συνεχούς προβλήματος, με τη μέθοδο πεπερασμένων 

στοιχείων, ακολουθεί μία συγκεκριμένη ακολουθία βημάτων. Με αναφορά στα στατικά 

προβλήματα η ακολουθία αυτή είναι: 

A. Διακριτοποίηση της δομής 

Το πρώτο βήμα στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων είναι να διαιρεθεί η γεωμετρία 

της κατασκευής σε στοιχεία (elements), με κατάλληλες αποφάσεις για τον τύπο, διάταξη, 

μέγεθος και τον συνολικό αριθμό των στοιχείων. 

B. Επιλογή κατάλληλου μοντέλου παρεμβολής ή μετατόπισης 
 

Η επίλυση της μετατόπισης μιας περίπλοκης γεωμετρίας κάτω από οποιεσδήποτε 

καθορισμένες συνθήκες φόρτισης δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς. Έτσι θα πρέπει να 

γίνει μια υπόθεση για κάποια απλή λύση μέσα σε ένα στοιχείο που να προσεγγίζει την 

άγνωστη, με την προϋπόθεση ότι συγκλίνει. Σε γενικές γραμμές, η λύση που λαμβάνεται 

είναι πολυωνυμικής μορφής.  

 
C. Παραγωγή μητρώων στιβαρότητας και διανυσμάτων φορτίου του στοιχείου. 
 

Από το θεωρητικό μοντέλο μετατοπίσεως, το μητρώο στιβαρότητας [𝐾ⅇ] και το διάνυσμα 

φορτίου  �⃗� ⅇ του στοιχείου e, υπολογίζονται είτε με τη χρήση των συνθηκών ισορροπίας, 

είτε από μια κατάλληλη μεταβλητή αρχή.  

 
D. Λήψη ολικών εξισώσεων ισορροπίας από τη συνάθροιση των εξισώσεων των 

στοιχείων. 

 

Δεδομένου ότι η κατασκευή αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό στοιχείων, τα μητρώα 

στιβαρότητας και τα διανύσματα φορτίου πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά, και το 

σύνολο των εξισώσεων ισορροπίας να είναι διαμορφωμένο ως:  

[𝐾] ∗ �⃗⃗� = �⃗�  
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Όπου [𝐾] είναι ο πίνακας στιβαρότητας, �⃗⃗�  το διάνυσμα κομβικών μετατοπίσεων και P⃗⃗  το 

διάνυσμα κομβικών φορτίων για ολόκληρη τη κατασκευή. 

E. Επίλυση ως προς τις άγνωστες μετατοπίσεις κόμβων 

Κάνοντας εφαρμογή των οριακών συνθηκών για όλες τις εξισώσεις ισορροπίας αυτές 

μπορούν να εκφραστούν ως: 

[K]*U⃗⃗ =P⃗⃗  

Το διάνυσμα U⃗⃗  μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα για γραμμικά προβλήματα. Ωστόσο, για μη 

γραμμικά προβλήματα ακολουθείται μια αλληλουχία βημάτων με μεταβολή του μητρώου 

στιβαρότητας [K] ή/και του διανύσματος φορτίου P⃗⃗ . 

F. Υπολογισμός καταπονήσεων και παραμορφώσεων των στοιχείων 

Από τις γνωστές κομβικές μετατοπίσεις U⃗⃗  , είναι εφικτό να υπολογιστούν οι καταπονήσεις 

και οι παραμορφώσεις των στοιχείων, με χρήση των απαραίτητων εξισώσεων των στερεών 

ή της μηχανικής των κατασκευών. 

Τα έξη βήματα όπου προαναφέρθηκαν ακολουθούνται για την επίλυση όλων των 

προβλημάτων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Στα πλαίσια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας τα βήματα αυτά θα προσαρμοστούν, καθώς επικεντρώνεται στην 

εύρεση των ιδιοσυχνοτήτων και του μέτρου απόσβεσης της κατασκευής και σύγκρισης 

αυτών με πειραματικές μετρήσεις, με γενικό στόχο να βρεθούν οι περιοχές μέγιστης 

φόρτισης.  

4.1 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, είναι η διακριτοποίηση της 

γεωμετρίας με απώτερο σκοπό την διαίρεση της περιοχής σε μικρότερες, γνωστά ως 

πεπερασμένα στοιχεία. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να μειωθούν οι βαθμοί 

ελευθερίας του συστήματος, σε ένα πιο διαχειρίσιμο πεπερασμένο εύρος. Υπάρχει μια 

ποικιλία μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση πεπερασμένων 

στοιχείων, με την κάθε μέθοδο διαίρεσης του χώρου συνεπάγεται διαφορετικός χρόνος 

υπολογισμού και διαφορετικές προσεγγίσεις της λύσης του προβλήματος. 

Η επιλογή για το σχήμα, το μέγεθος και για τις διαμορφώσεις των στοιχείων είναι μια 

πολύ σημαντική παραδοχή, καθώς από την επιλογή αυτή κρίνεται εάν το αρχικό μοντέλο 

θα προσομοιώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και πόσο θα είναι ο απαιτούμενος 

υπολογιστικός χρόνος για τη λύση. Η εμπειρία που έχει ο μελετητής μηχανικός, παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ορθή επιλογή. Ωστόσο, η επιλογή του τύπου του στοιχείου εξαρτάτε 
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κυρίως από τη γεωμετρία του μοντέλου και τον αριθμό των ανεξάρτητων συντεταγμένων 

που χρειάζονται για την περιγραφή του μοντέλου. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες και η 

μεταβλητή πεδίου ενός μοντέλο μπορούν να περιγραφούν με όρους μόνο μίας χωρικής 

συντεταγμένης, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονοδιάστατα ή γραμμικά στοιχεία. Στα 

μονοδιάστατα στοιχεία υπάρχουν δύο κόμβοι, ένα σε κάθε άκρο. Με την μεταβλητή πεδίου 

να επιλέγεται ως άγνωστος (βαθμός ελευθερίας). 

Στην περίπτωση που για την περιγραφή τους χρειάζονται δύο όροι ανεξάρτητων 

χωρικών συντεταγμένων, χρησιμοποιούνται δισδιάστατα στοιχεία. Με βασικό στοιχείο που 

χρησιμοποιείται στη δισδιάστατη ανάλυση να είναι το τριγωνικό στοιχείο. Ωστόσο, ένα 

τετράπλευρο στοιχείο σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζει πλεονεκτήματα παρά το 

γεγονός ότι μπορεί να ληφθεί από την ένωση δύο ή τεσσάρων τριγωνικών στοιχείων. Στην 

περίπτωση που για την περιγραφή της γεωμετρίας, ιδιότητες των υλικών, καθώς και άλλων 

παραμέτρων του μοντέλου χρειάζονται τρεις ανεξάρτητες χωρικές μεταβλητές, 

χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα στοιχεία. Βασικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι το 

τετραεδρικό στοιχείο. Ωστόσο, η χρήση εξαεδρικού στοιχείου, που προκύπτει από τη 

συναρμολόγηση πέντε τετράεδρων σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει πλεονεκτήματα. 

Για την διακριτοποίηση ενός μοντέλου, πέραν από τις ανεξάρτητες χωρικές 

μεταβλητές θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι καμπύλες που έχει το μοντέλο. Έτσι, σε 

γεωμετρίες με καμπυλωτές επιφάνειες θα πρέπει να γίνει η χρήση πεπερασμένων 

στοιχείων με καμπυλωμένες επιφάνειες. Για την μοντελοποίηση  καμπύλων ορίων έγινε η 

προσθήκη κόμβων στο εσωτερικό των πλευρών. Στο σχήμα 4.1 φαίνονται  τα στοιχεία όλων 

των ειδών. 

Μετά από την επιλογή του βασικού στοιχείου, πρέπει να γίνει το πλέγμα (το δίκτυο των 

στοιχείων και κόμβων σε μια περιοχή που διακριτοποιείται). Το πόσο πυκνό πλέγμα θα έχει 

μια περιοχή εξαρτάται από τη γεωμετρία (αν είναι οπή, ακμή κ.α.) και την επιθυμητή 

ακρίβεια της λύσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση του λογισμικού επίλυσης, καθώς 

η ακρίβεια της λύσης δεν αυξάνει σημαντικά μετά από ένα συγκεκριμένο πλήθος στοιχείων. 

 Με βάση το σύνολο των στοιχείων που θα τοποθετηθούν ανά περιοχή, γίνεται 

αναθεώρηση του πλέγματος για να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Βελτίωση των 

αποτελεσμάτων υπάρχει όταν δημιουργείται πυκνό πλέγμα στις περιοχές με υψηλή 

μεταβολή των παραμέτρων που αναζητούνται (ιδιοσυχνότητες, μέτρα απόσβεσης, 

θερμοκρασία κτλ) και όταν οι περιοχές πλεγματοποιούνται πιο ομαλά. Με συνεχή 

τροποποίηση του πλέγματος κατορθώνεται να υπάρχει ακριβής λύση μέσα από τα 

λογισμικά FEA. Η εξακρίβωση της σύγκλισης σε μια λύση, μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν στις 

περιοχές με υψηλή τάση τροποποιηθεί το πλέγμα έτσι ώστε να γίνει πιο πυκνό και η 

μεταβολή της τάσης σε σχέση με το προηγούμενο να είναι μικρή. Οι κύριοι τρόποι 
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παραγωγής πλέγματος είναι τρείς: Χειροκίνητη δημιουργία πλέγματος (Manually), 

Ημιαυτόματη δημιουργία πλέγματος και Πλήρως αυτοματοποιημένη δημιουργία πλέγματος. 

 

 

 

  

 

 

 
Σχήμα 4.1 : Πεπερασμένα στοιχεία. 
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1. Χειροκίνητη δημιουργία πλέγματος (Manually) 

Ο χειροκίνητος τρόπος δημιουργίας πλέγματος, είναι μια παλιότερη μέθοδος που 

χρησιμοποιούνταν για την ανάλυση FEA. Η μέθοδος αυτή είναι κοπιαστική και 

χρησιμοποιείται πολύ σπάνια εκτός από την περίπτωση κάποιων ειδικών περιοχών της 

κατασκευής που χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια. 

2. Ημιαυτόματη δημιουργία πλέγματος 

Στα σύγχρονα λογισμικά υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πλέγματος αφού 

πρώτα ο μελετητής έχει ορίσει κάποιες αυστηρά ορισμένες οριακές συνθήκες. Επειδή είναι 

αναγκαίος ο ορισμός των οριακών συνθηκών από το μελετητή, η τεχνική αυτή θεωρείται 

ημιαυτόματη.  

3. Πλήρως αυτοματοποιημένη δημιουργία πλέγματος 

  Τα περισσότερα λογισμικά FEA που υπάρχουν στην αγορά, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να έχουν την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πλέγματος και αυτοπροσαρμοζόμενη 

τελειοποίηση του πλέγματος (mesh refinement). Με τα λογισμικά αυτά επιτυγχάνεται να 

μειωθεί σημαντικά ο προ-επεξεργαστικός χρόνος και να υπάρχει ένα καλό τελικό δομημένο 

πλέγμα FEA. 

Παρόλο που τα λογισμικά FEA έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, η επέμβαση του 

μελετητή στην δημιουργία πλέγματος είναι απαραίτητη, ειδικά στην περίπτωση που 

υπάρχουν οπές, στρογγυλέματα και αιχμηρές ακμές. Επίσης, όπως έχει προαναφερθεί η 

εμπειρία του μελετητή παίζει σημαντικό ρόλο για την γρηγορότερη επίλυση του 

προβλήματος και στην ελαχιστοποίηση του σφάλματος μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

Ακόμη, για την ολοκλήρωση της δημιουργίας πλέγματος θα πρέπει να γίνει επιλογή  του 

τύπου, το μέγεθος και ο αριθμός των στοιχείων, καθώς και η θέση των κόμβων. 

1. ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η επιλογή του τύπου των στοιχείων συχνά είναι εμφανής από την γεωμετρία του 

εξαρτήματος, αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα. Ορισμένα εξαρτήματα δεν μπορούν να 

αναπαρασταθούν ως ένα σύνολο ενός μόνο στοιχείου, έτσι μπορεί να είναι απαραίτητη η 

χρήση δύο ή περισσότερων ειδών στοιχεία. 

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το μέγεθος των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθεί παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς 

σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια της λύσης και των υπολογιστικό χρόνο. Όσο μικρότερο 

είναι το μέγεθος των στοιχείων τόσο μεγαλύτερη η ακρίβεια στη λύση. 
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3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων σημαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια στην λύση. Όμως μετά από 

έναν ορισμένο αριθμό στοιχείων η ακρίβεια δεν παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Ακόμη, ο 

αριθμός των στοιχείων καθορίζει τους βαθμούς ελευθερίας και τα μητρώα του 

προβλήματος. Εάν αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος τότε υπάρχει δυσκολία στην 

πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υπολογιστικών πράξεων με τόσο μεγάλα 

μητρώα. 

4. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

Οι κόμβοι ξεκινούν από κάποια εξωτερικά σημεία και ανάλογα με το μέγεθος των στοιχείων 

(μπαίνουν πριν και μετά το στοιχείο) μοιράζονται σε όλο το μοντέλο. Στην περίπτωση που 

το εξάρτημα δεν έχει απότομες αλλαγές στην γεωμετρία, στις ιδιότητες των υλικών και στις 

εξωτερικές συνθήκες (όπως πίεση, θερμοκρασία) οι κόμβοι μπορούν να μοιραστούν 

ομοιόμορφα με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυνέχεια στο 

εξάρτημα, οι κόμβοι θα πρέπει να μπουν στις ασυνέχειες αυτές. 

4.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΥ 

Η μοντελοποίηση  μιας κατασκευής γίνεται σε λογισμικά CAE μετά από την 

ψηφιοποίηση τους σε λογισμικά CAD. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, τα λογισμικά 

CAD που χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφιοποίηση του άκρου ήταν το Geomagic Wrap και 

το Solidworks. Για την μοντελοποίηση του άκρου, το λογισμικό CAE που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν το Ansa της BETA CAE Systems S.A. 

Μετά από την ψηφιοποίηση του άκρου, με τις μεθόδους που περιγράφονται στο 

δεύτερο κεφάλαιο, έγινε εισαγωγή των αρχείων στο λογισμικό Ansa για τροποποιήσεις του 

μοντέλου και μοντελοποίηση του με χωρικά τετραεδρικά στοιχεία. Η διακριτοποίηση του 

άκρου περιγράφεται παρακάτω όπου σε κάθε επιμέρους εξάρτημα τοποθετείται και 

διαφορετικό σύνολο στοιχείων. 

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η δημιουργία πλέγματος σε ένα μοντέλο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 

ανάλογα με την εμπειρία του μελετητή έχει τον αντίστοιχο βαθμό δυσκολίας. Στην 

προκειμένη περίπτωση το μοντέλο είναι μεγάλο με περίπλοκη γεωμετρία καθώς αποτελείται 

από πολλά επιμέρους εξαρτήματα, οπότε η διαδικασία δημιουργίας πλέγματος (επιλογή 

στοιχείων κ.α.) χαρακτηρίζεται δύσκολη. 

Για όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν χωρικά 

τρισδιάστατα στοιχεία, τετραεδρικά χωρικά, διότι όλα τα επιμέρους εξαρτήματα είναι 
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συμπαγή. Παρακάτω παρατίθενται τα σχήματα με όλα τα εξαρτήματα σε πεπερασμένα 

στοιχεία. 

 

 
Σχήμα 4.2-1: Άνω εξάρτημα σε 

πεπερασμένα στοιχεία. 
Σχήμα 4.2-2: Άνω εξάρτημα σε 

πεπερασμένα στοιχεία και τομή. 

 

 

 

Σχήμα 4.3-1: Κάτω εξάρτημα σε 
πεπερασμένα στοιχεία. 

Σχήμα 4.3-2: Κάτω εξάρτημα σε 
πεπερασμένα στοιχεία και τομή. 

 

 

 
Σχήμα 4.4-1: Υδραυλική μπουκάλα 

σε πεπερασμένα στοιχεία 
Σχήμα 4.4-2: Υδραυλική μπουκάλα σε 

πεπερασμένα στοιχεία και τομή. 
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Σχήμα 4.5-1: Άξονας τύπου BWP σε 
πεπερασμένα στοιχεία 

Σχήμα 4.5-2: Άξονας τύπου BWP σε 
πεπερασμένα στοιχεία και τομή. 

 

  
Σχήμα 4.6-1: Σινεμπλόκ σε 
πεπερασμένα στοιχεία 

Σχήμα 4.6-2: Σινεμπλόκ σε 
πεπερασμένα στοιχεία και τομή 

 

  
Σχήμα 4.7-1: Ζάντα του τροχού σε 

πεπερασμένα στοιχεία. 
Σχήμα 4.7-2: Ζάντα του τροχού σε 
πεπερασμένα στοιχεία σε τομή 
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Σχήμα 4.8-1: Λάστιχο του τροχού 

σε πεπερασμένα στοιχεία. 
Σχήμα 4.8-2: Λάστιχο του τροχού σε 
πεπερασμένα στοιχεία και τομή. 

 

  

(i) (ii) 

 

(iii) 
 

Σχήμα 4.9: (i) Τελικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων σε πρόοψη τομή, (ii) 
Τελικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων σε τομή, (iii) Τελικό μοντέλο 

πεπερασμένων στοιχείων ολόκληρου του άκρου. 
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Στον πίνακα (4.1) αναφέρονται τα πεπερασμένα στοιχεία για κάθε επιμέρους εξάρτημα και 

τα συνολικά στοιχεία ολόκληρου του άκρου. 

Πίνακας 4.1: Πεπερασμένα στοιχεία σε κάθε εξάρτημα. 

Επιμέρους εξαρτήματα Τύπος στοιχείου Πλήθος στοιχείων 

Άνω εξάρτημα γονάτου Τετραεδρικά στοιχεία 667195 

Κάτω εξάρτημα γονάτου Τετραεδρικά στοιχεία 336039 

Υδραυλική μπουκάλα  Τετραεδρικά στοιχεία 69409 

Άξονας με τα δισκόφρενα Τετραεδρικά στοιχεία 344672 

Σινεμπλόκ Τετραεδρικά στοιχεία 48407 

Μικρό εξάρτημα Τετραεδρικά στοιχεία 35710 

Ζάντες (και οι τέσσερεις) Τετραεδρικά στοιχεία 144792 

Λάστιχα (και τα τέσσερα) Τετραεδρικά στοιχεία 244720 

Τελικό μοντέλο  Τετραεδρικά στοιχεία 1890944 

4.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η αριθμητική επίλυση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων του άκρου 

πραγματοποιείται σε λογισμικά επίλυσης  πεπερασμένων στοιχείων (solver), όπως τα 

Dynamis και Epilysis. Τα δεδομένα εισάγονται στο λογισμικό επίλυσης, το οποίο μετά την 

επίλυση εξάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα (ιδιομορφές, ιδιοσυχνότητες). Τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση των ιδιομορφών παρουσιάζονται, αφού πρώτα γίνει μια 

σύντομη αναφορά για το μαθηματικό υπόβαθρο της ανάλυσης ιδιομορφών. 

4.4.1 ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η ακριβής μελέτη της ταλαντωτικής απόκρισης πολλών μηχανικών συστημάτων 

απαιτεί την ανάπτυξη και ανάλυση της συμπεριφοράς δυναμικών μοντέλων με 

περισσότερους από έναν βαθμούς ελευθερίας. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη 

περιγραφή στην μέθοδο ανάλυσης ιδιομορφών για τον προσδιορισμό των ιδιοσυχνοτήτων, 

ιδιομορφών και μέτρα απόσβεσης.  

Η γενική μορφή της εξίσωσης κίνησης ενός ταλαντωτικού συστήματος με 

περισσότερους από έναν βαθμούς ελευθερίας σε μητρωική μορφή δίνεται από τη σχέση:  

[𝛭]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = 𝑓(𝑡)                                         (4.1)                  

Όπου [Μ] είναι το μητρώο μάζας, [C] το μητρώο απόσβεσης, [k] το μητρώο στιβαρότητας, 

x το διάνυσμα αποκρίσεων και f το διάνυσμα διέγερσης του συστήματος. Όταν δεν ασκείται 
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εξωτερική διέγερση στο ταλαντωτικό σύστημα, τότε ισχύει η περίπτωση της ελεύθερης 

ταλάντωσης και η εξίσωση (3.1) παίρνει τη μορφή : 

[𝛭]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = 0                                            (4.2) 

Για την εύρεση των ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών της παραπάνω εξίσωσης απαιτείται η 

επίλυση ενός ιδιοπροβλήματος, το οποίο αποτελεί τη βάση στη μέθοδο της μορφικής 

ανάλυσης.  

4.4.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Επειδή η μητρωική εξίσωση κίνησης 4.2 αποτελεί ένα σύστημα γραμμικών 

διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές, οι λύσεις της εκφράζονται σε εκθετική 

μορφή. Επιπλέων, επειδή αναμένεται ταλαντωτική απόκριση του εξεταζόμενου 

συστήματος, γίνεται αρχική υπόθεση ότι η λύση  έχει μορφή: 

𝑥(𝑡) = 𝑥 cos(𝜔𝑡 − 𝜃)                                                (4.3) 

Με αντικατάσταση την εξίσωση 4.3 στην 4.2 προκύπτει: 

(𝐾 − 𝜔2𝛭)�̂� cos(𝜔𝑡 − 𝜃) = 0                                    (4.4) 

Επομένως, για να αποτελεί η εξίσωση 4.3 λύση της 4.2, πρέπει να ικανοποιείται το ομογενές 

αλγεβρικό σύστημα:  

(𝐾 − 𝜔𝑛
2𝛭)𝑥𝑛 = 0                                                     (4.5) 

Το οποίο αντιπροσωπεύει το ιδιοπρόβλημα, που αντιστοιχεί στις εξισώσεις κίνησης 4.1.. 

Για να έχει το πρόβλημα αυτό μη μηδενική λύση θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη: 

 |𝐾 − 𝜔2𝑀| = 0                                                         (4.6) 

 Με την επίλυση της ορίζουσας 3.6 προκύπτει το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ως προς ω2 

στην μορφή:  

∑ (𝑎𝑖 ∗ (𝜔2)𝑖)𝑁
𝑖=0 = 0                                                 (4.7) 

 Επομένως, οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου είναι οι ιδιοτιμές του προβλήματος. 

Επίσης, για κάθε ιδιοτιμή ωn υπολογίζεται από την εξίσωση (4.5) ένα αντίστοιχο 

ιδιοδιάνυσμα  𝑥𝑛. Επιπλέων, στην ορολογία των ταλαντώσεων, οι σταθερές ωn  ονομάζονται 

ιδιοσυχνότητες και τα διανύσματα 𝑥𝑛 ονομάζονται ιδιομορφές του δυναμικού συστήματος.    

Τα οποία μπορούν να γραφούν με μητρωική μορφή ως εξής: 

𝑋 = (

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛1 ⋯ 𝑥𝑛𝑛

)         και       𝛺2 = (
𝜔11

2 ⋯ 𝜔1𝑛
2

⋮ ⋱ ⋮
𝜔𝑛1

2 ⋯ 𝜔𝑛𝑛
2

) 

Επίσης, με τις συνθήκες ορθογωνικότητας των ιδιομορφών: 
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𝑥𝑟
𝑇𝑀𝑥𝑠 = �̂�𝑟𝛿𝑟𝑠      και       𝑥𝑟

𝑇𝛫𝑥𝑠 = �̂�𝑟𝛿𝑟𝑠                                         (4.8) 

Όπου το δrs  είναι το δέλτα του Kronecker. Επιπλέων, με ορισμό του πίνακα ιδιομορφών 

ως τον πίνακα εκείνο, του οποίου οι στήλες κατέχονται από τις ιδιομορφές του συστήματος, 

πιο συγκεκριμένα: 

𝑋 = [𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑁] 

Οι συνθήκες αυτές εκφράζονται σε συμπαγή μορφή:  

𝑋𝑇𝑀𝑋 = �̂�           και            𝑋𝑇𝛫𝑋 = �̂�                                     (4.9) 

Όπου �̂� και �̂� είναι διαγώνιοι πίνακες με στοιχεία διαγωνίου  �̂�𝑟 και �̂�𝑟 αντίστοιχα. Για 

ευκολία, το μέτρο των ιδιομορφών επιλέγεται συνήθως έτσι ώστε να έχει μοναδιαία τιμή, 

δηλαδή:   �̂�𝑟 = 1. 

Οι προκύπτουσες ιδιομορφές συμβολίζονται με �̂�𝑁 και ονομάζονται ορθοκανονικές, όπου 

σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα ιδιομορφών:   

𝛷 = [�̂�1 �̂�2
… �̂�𝑁]                                            (4.10) 

Οι ιδιότητες ορθογωνικότητας εκφράζονται στη μορφή :   

𝛷𝑇𝑀𝛷 = 𝛪 = [
1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1

]        και        𝛷𝑇𝛫𝛷 = 𝛬 = [
𝜔1

2 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜔𝑁

2
]                    (4.11) 

Όμως, στην πλειοψηφία των πρακτικών περιπτώσεων δεν είναι δυνατός ο 

αναλυτικός υπολογισμός των στοιχείων του πίνακα απόσβεσης C. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

μια πρώτη ανάλυση της ταλαντωτικής συμπεριφοράς γίνεται με κατάλληλη επιλογή του 

πίνακα C, με την οποία το σύστημα διατηρεί τις ιδιομορφές που έχει όταν η απόσβεση είναι 

αμελητέα. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως μέθοδος Caughey. Με την επίλυση του 

συστήματος χωρίς απόσβεση προκύπτει ο πίνακας ιδιομορφών Φ (4.10) και τις συνθήκες 

ορθογωνικότητας (4.11), γράφεται η απόκριση του συστήματος μετά από μετασχηματισμό 

συντεταγμένων στην μορφή :  

 𝑥(𝑡) = 𝛷𝜏(𝑡)                                                       (4.12) 

Οι εξισώσεις 4.1 μπορούν να τεθούν στη μορφή : 

�̈� + 𝛧�̇� + 𝛬𝜏 = 𝑝(𝑡)                                              (4.13) 

Με                 𝑝(𝑡) = 𝛷𝛵𝑓(𝑡)        και          𝛧 = 𝛷𝑇𝐶𝛷 = [
2𝜁1𝜔1 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 2𝜁𝑁𝜔𝑁

]              (4.14) 

Από τις σχέσεις 4.14 και 4.11 προκύπτει ότι  

𝐶 = 𝑀𝛷𝛧𝛷𝑇𝑀                                                      (4.15) 



 39 

Με την παραπάνω σχέση υπολογίζονται τα στοιχεία του πίνακα C. Ένας άλλος τρόπος 

υπολογισμού των στοιχείων του πίνακα απόσβεσης είναι :  

𝐶 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾                                                      (4.16) 

Όπου τα α, β είναι βαθμωτές σταθερές. Η επιλογή αυτή είναι ειδική περίπτωση του πίνακα 

απόσβεσης που προκύπτει από τη μέθοδο του Caughey εάν γίνει αντικατάσταση της 4.16 

στην 4.14 με ταυτόχρονη εφαρμογή των συνθηκών ορθογωνικότητας : 

2𝜁𝑛𝜔𝑛 = 𝑎 + 𝛽𝜔𝑛
2 

Η παραπάνω μέθοδος επιλογής του πίνακα απόσβεσης είναι γνωστή ως μέθοδος Rayleigh 

[8].                   

4.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης 

(ιδιομορφές, ιδιοσυχνότητες) από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Μετά την 

επίλυση του συστήματος από το λογισμικό Dynamis, γίνεται ανάγνωση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης στο λογισμικό μΕΤΑ post-processor της BETA CAE Systems 

S.A. Η ανάλυση του άκρου γίνεται σε ελεύθερη κατάσταση (free-free), δηλαδή χωρίς καμία 

συνοριακή συνθήκη (το σώμα μπορεί να μετακινηθεί-περιστρέφεται ως προς οποιαδήποτε 

διεύθυνση). Στον πίνακα 4.2 φαίνονται οι πρώτες πέντε ιδιοσυχνότητες του άνω και κάτω 

εξαρτήματος, ενώ στα σχήματα 4.10 και 4.11 παρουσιάζονται ενδεικτικές ιδιομορφές των 

δύο βασικών τμημάτων του άκρου.  

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα μορφικής ανάλυσης των 
μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων του άνω και κάτω 
εξαρτήματος.  

Mode 

Nominal FE 
Predicted Modal 
Frequency Upper 

part 

Nominal FE Predicted 
Modal Frequency 

Lower part 

1 350.88 383.32 

2 655.79 447.09 

3 953.59 720.69 

4 999.06 773.63 

5 1088.4 996.92 
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Σχήμα 4.10: Ενδεικτικές ελαστικές ιδομορφές άνω εξαρτήματος. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.11: Ενδεικτικές ελαστικές ιδομορφές κάτω εξαρτήματος. 
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5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 

Στο παρών κεφάλαιο υπολογίζονται οι μορφικοί παράμετροι μέσω πειραματικών 

μετρήσεων. Ο πειραματικός προσδιορισμός των μορφικών παραμέτρων (ιδιοσυχνότητες, 

αποσβέσεις, ιδιομορφές) των εξαρτημάτων του γονάτου, γίνεται με απώτερο σκοπό τα 

αποτελέσματα της πειραματικής αναγνώρισης να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, για να υπάρχει μια εκτίμηση της μοντελοποίησης του 

φυσικού μοντέλου. Αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στο μαθηματικό υπόβαθρο για τον 

υπολογισμό της συνάρτησης μετάδοσης, περιγράφεται πως από την συνάρτησης 

μετάδοσης γίνεται η αναγνώριση των μορφικών παραμέτρων. Έπειτα, γίνετε σύγκριση των 

τιμών στις πέντε πρώτες ιδιοσυχνότητες από τα πειραματικά δεδομένα με τις αντίστοιχες 

τιμές από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Η συνάρτηση μετάδοσης υπολογίζεται στο πεδίο των συχνοτήτων εάν γίνει 

μετασχηματισμός Fourier των διανυσμάτων κίνησης και δύναμης. Η σχέση που δίνει την 

συνάρτηση μετάδοσης είναι: 

𝐻(𝜔) = 𝑋(𝜔) 𝐹(𝜔)⁄                                                           (5.1) 

Στην παραπάνω εξίσωση, ο όρος Η(ω) ονομάζεται συνάρτηση μετάδοσης του συστήματος 

και οι συναρτήσεις Χ(ω), F(ω) αποτελούν το μετασχηματισμό Fourier της απόκρισης και της 

διέγερσης αντίστοιχα. Οι μετασχηματισμοί Fourier υπολογίζονται από τα παρακάτω 

ολοκληρώματα: 

0

( ) ( ) i tX x t e dt


              και             

0

( ) ( ) i tF f t e dt


                      (5.2) 

Η συνάρτηση μετάδοσης δεν εξαρτάται από την μορφή της  διέγερσης (αρμονική, περιοδική, 

κρουστική κ.α.), αλλά μόνο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος. 

Ο πειραματικός προσδιορισμός των συναρτήσεων μετάδοσης ταλαντωτικών 

συστημάτων γίνεται με βάση τη φυσική ερμηνεία που προκύπτει από τον ορισμό τους. Έτσι, 

το στοιχείο Hmn του πίνακα μετάδοσης παριστάνει το μετασχηματισμό Fourier της 

μετατόπισης του βαθμού ελευθερίας m, που προκαλείται από το μοναδιαίο κρουστικό 

φορτίο στο βαθμό ελευθερίας n. Στον υπολογισμό της συνάρτησης μετάδοσης από 

πειραματικές μετρήσεις, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του θορύβου στις μετρήσεις με 

συνέπεια η κατασκευή να παρουσιάζει μη γραμμική συμπεριφορά. Για να μειωθούν αυτά 
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τα προβλήματα αναπτύχθηκαν διάφορες μεθοδολογίες για την εκτίμηση της συχνότητας 

μετάδοσης. Στη συνέχεια αναλύεται η πιο ευρέως διαδεδομένη. 

 
Σχήμα 5.1: Μοντέλο μιας εισόδου-μιας εξόδου γραμμικού δυναμικού συστήματος. 

όπου:  Η(ω): συχνότητα μετάδοσης (FRF) 

            u(t): πραγματικό σήμα εισόδου 

            f(t): μετρούμενο σήμα εισόδου που ισούται με το άθροισμα των u(t) και m(t) 

            v(t): πραγματικό σήμα εξόδου 

            x(t): μετρούμενο σήμα εξόδου που ισούται με το άθροισμα των v(t) και n(t) 

Αφού μετρηθούν το σήμα διέγερσης f(t) και η απόκριση x(t) της κατασκευής, 

υπολογίζεται ο μετασχηματισμός Fourier για το σήμα εισόδου και σήμα εξόδου όπου σήμα 

εισόδου είναι η διέγερση και σήμα εξόδου είναι η απόκριση. Έπειτα υπολογίζονται οι 

φασματικές πυκνότητες και η διαφασματική πυκνότητα για τα δύο σήματα με τύπους: 

𝑆𝑋𝑋(𝜔) = lim
𝑇→∞

[
1

2𝜋𝑇
𝑋𝑇(𝜔)𝑋∗(𝜔)]  = X(𝜔) 𝑋∗(𝜔)                        (5.3) 

𝑆𝐹𝐹(𝜔) = lim
𝑇→∞

[
1

2𝜋𝑇
𝐹𝑇(𝜔)𝐹∗(𝜔)]  = F(𝜔) 𝐹∗(𝜔)                           (5.4) 

𝑆𝑋𝐹(𝜔) = lim
𝑇→∞

[
1

2𝜋𝑇
𝑋𝑇(𝜔)𝐹∗(𝜔)]  = X(𝜔) 𝐹∗(𝜔)                          (5.5) 

Εάν ο κυρίαρχος θόρυβος εμφανίζεται στο σήμα εισόδου, τότε η συνάρτηση μετάδοσης 

υπολογίζεται από το λόγο: 

𝐻1(𝜔) =
𝑆𝑋𝐹(𝜔)

𝑆𝐹𝐹(𝜔)
                                                               (5.6) 

Ενώ αν εμφανίζεται στο σήμα εξόδου, η σχέση υπολογισμού της συνάρτησης μετάδοσης 

είναι η: 

 

𝐻2(𝜔) =
𝑆𝑋𝑋(𝜔)

𝑆𝑋𝐹(𝜔)
                                                               (5.7) 

Γενικά όμως, αν υπάρχει θόρυβος και στο σήμα εισόδου και στο σήμα εξόδου, τότε το 

διάστημα εμπιστοσύνης της συχνότητας μετάδοσης (FRF) είναι 𝐻1 ≤ 𝐻 ≤ 𝐻2. 

Ένα μέγεθος που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της γραμμικότητας των σημάτων 

εισόδου και εξόδου, είναι ο συντελεστής ομοιότητας γ2(ω) και δίνεται από την εξίσωση: 
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𝛾2(𝜔) =
𝑆𝑋𝐹(𝜔)𝑆𝑋𝐹

∗ (𝜔)

𝑆𝐹𝐹(𝜔)𝑆𝐹𝐹
∗ (𝜔)

                                                      (5.8) 

Όπου 0 ≤ 𝛾2(𝜔) ≤ 1 

Ο συντελεστής ομοιότητας κυμαίνεται εντός των ορίων 0 και 1. Ο συντελεστής αυτός δείχνει 

για κάθε συχνότητα 𝜔, το βαθμό της γραμμικής σχέσης ανάμεσα στα μετρούμενα σήματα 

εισόδου και εξόδου. Όσο πιο κοντά στην μονάδα είναι ο συντελεστής ομοιότητας, τόσο 

μεγαλύτερη ακρίβεια υπάρχει και για τέλεια μέτρηση σε γραμμικό ταλαντωτή ισχύει   

𝛾2(𝜔) ≤ 1 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τον υπολογισμό των Hmn στοιχείων του πίνακα 

μετάδοσης συχνότητας. Μετά τον υπολογισμό των συναρτήσεων μετάδοσης, ακολουθεί ο 

υπολογισμός μορφικών παραμέτρων του ταλαντωτικού συστήματος [8]. 

5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 

Για τον υπολογισμό των μορφικών παραμέτρων υπάρχουν πολλοί μέθοδοι. Σε κάθε 

μέθοδο υπολογίζεται η συνάρτηση  μετάδοσης (FRF: Frequency Response Function) στο 

πεδίο των συχνοτήτων, ως ο λόγος της απόκρισης με την διέγερση (εξίσωση 5.1) όπως 

αυτά λήφθηκαν από τις μετρήσεις. Έπειτα, η κάθε μέθοδος έχει διαφορετική προσέγγιση 

των μορφικών παραμέτρων μέσα από την συνάρτηση μετάδοσης. Η πιο γνωστή μέθοδος 

είναι η RFPM (Rational Fraction Polynomial Method).Η εξίσωση της συνάρτησης μετάδοσης 

μπορεί να γραφεί και με τη μορφή πινάκων: 

  

(

𝑋1(𝜔)
𝑋2(𝜔)

⋮
𝑋𝑛(𝜔)

) = [

𝐻11(𝜔)
𝐻21(𝜔)

⋮
𝐻𝑛1(𝜔)

𝐻12(𝜔)
𝐻22(𝜔)

⋮
𝐻𝑛2(𝜔)

⋯
⋯
⋱
⋯

𝐻1𝑚(𝜔)
𝐻2𝑚(𝜔)

⋮
𝐻𝑛𝑚(𝜔)

](

𝐹1(𝜔)
𝐹2(𝜔)

⋮
𝐹𝑚(𝜔)

)                         (5.11) 

Η  (4-11) γράφεται σε συμπαγή μορφή: 

X(ω) = H(ω)F(ω)                                                           (5.12) 

όπου 𝛨(𝜔) είναι ο πίνακας μετάδοσης του συστήματος. Με κάθε επιμέρους στοιχείο του 

πίνακα 𝛨(𝜔 ) να αποτελούν τις επιμέρους συναρτήσεις μετάδοσης, τα οποία μπορούν να 

εκφραστούν σε κλασματική μορφή (Partial Fraction Form): 

𝛨(𝜔) = ∑ [
𝑟𝑟

𝑖𝜔−𝑝𝑟
+

𝑟𝑟
∗

𝑖𝜔−𝑝𝑟
∗]

𝑁
𝑟=1                                                  (5.13) 

αλλά και σε ρητή κλασματική μορφή (Rational Fraction Form): 

𝛨(𝜔) = ∑ 𝑎𝑟(𝑖𝜔)𝑟2𝑁−1
𝑟=0 ∑ 𝑏𝑟(𝑖𝜔)𝑟2𝑁

𝑟=0⁄                                         (5.14) 

Όπου: 

𝑝𝑟: o r-οστός πόλος 
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𝑟𝑟: το υπόλοιπο στον r-οστό πόλο 

Ν : αριθμός βαθμών ελευθερίας του μοντέλου 

𝑎𝑟:ο σταθερός συντελεστής του πολυωνύμου του αριθμητή 

  𝑏𝑟: ο συντελεστής του πολυωνύμου του παρανομαστή 

Η έκφραση υπολογισμού του r-οστού πόλου 𝑝𝑟 είναι : 

𝑝𝑟 = −𝜔𝑟𝜁𝑟 + 𝑖𝜔𝑟√1 − 𝜁𝑟
2                                             (5.15) 

Για ένα μοντέλο Ν βαθμών ελευθερίας, η συνάρτηση μετάδοσης περιέχει Ν ζεύγη πόλων. 

Οι θέσεις των πόλων καθορίζονται από τους παραμετρικούς όρους της Εξίσωσης (5.13). 

Σε αυτή τη μορφή της συνάρτησης, ο αριθμητής παρουσιάζεται με ένα ζεύγος σταθερών 

μιγαδικών συζυγών, που ονομάζονται υπόλοιπα. Κάθε πόλος έχει διαφορετικό υπόλοιπο. 

Όταν η συνάρτηση μετάδοσης γράφεται στην κλασματική της μορφή οι άγνωστοι 

παράμετροι είναι οι πόλοι και τα υπόλοιπα. 

Η εξίσωση (5.14) εκφράζει τη συνάρτηση μετάδοσης ως ένα κλάσμα δύο 

πολυωνύμων, όπου το κάθε πολυώνυμο είναι ανεξαρτήτου βαθμού. Οι ρίζες του αριθμητή 

αποτελούν τα μηδενικά (zeros) της συνάρτησης μετάδοσης και οι ρίζες του πολυωνύμου 

του παρονομαστή, το οποίο αποκαλείται χαρακτηριστικό πολυώνυμο, αποτελούν τους 

πόλους αυτής. Για αυτή τη μορφή συνάρτησης οι άγνωστοι είναι οι πόλοι και οι μηδενιστές. 

Στη μορφική αναγνώριση παραμέτρων, όσον αφορά και τις δύο μορφές της 

συνάρτησης μετάδοσης, εμπεριέχουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες και σχετίζονται μεταξύ 

τους. Το πρόβλημα εστιάζεται στην εύρεση των σταθερών συντελεστών 𝑎𝑟 και 𝑏𝑟 , με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάμεσα στην αναλυτική έκφραση της συνάρτησης 

μετάδοσης (5.14) και στην πειραματικά εκτιμώμενη. Έτσι, ορίζεται η συνάρτηση λάθους en 

που είναι η διαφορά ανάμεσα στην αναλυτική συνάρτηση μετάδοσης H(ω) και στην 

πειραματική Ηe(ω) συνάρτηση της συχνότητας ω.  

2 1

0

( )
N

r

n r n

r

e i 




 
2

0

( ) ( )
N

r

r n e n

r

b i H i 



                              (5.16) 

Εναλλακτικά η συνάρτηση λάθους θα μπορούσε να γραφεί και στη μορφή: 

2 1 2 1
2

0 0

(i ) ( ) ( ) ( )
N N

r r N

n r n e n r n n

r r

e a H b i i   
 

 

 
    

 
 

                                 (5.17) 

με 𝑏2𝑁 = 1 . 

Στη συνέχεια ορίζεται ένα διάνυσμα σφάλματος για όλες τις μετρούμενες συχνότητες, έστω 

L σε αριθμό, ως : 
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1(e e 
    2e

   …..  Le
 
)T

                                            (5.18) 

Άρα η εξίσωση (5.17) σε μητρωική μορφή γίνεται: 

𝑒′ =

[
 
 
 
1 (𝑖𝜔1) (𝑖𝜔1)

2 ⋯ (𝑖𝜔1)
2𝑁−1

1 (𝑖𝜔2) (𝑖𝜔2)
2 ⋯ (𝑖𝜔2)

2𝑁−1

 ⋮ ⋮      ⋮         ⋱             ⋮         
1 (𝑖𝜔𝐿) (𝑖𝜔𝐿)

2 ⋯ (𝑖𝜔𝐿)
2𝑁−1 ]

 
 
 
(

𝑎0
𝑎1

⋮
𝑎2𝑁−1

) −

(

 

𝐻ⅇ(𝜔1)(𝑖𝜔1)
2𝑁

𝐻ⅇ(𝜔2)(𝑖𝜔2)
2𝑁

⋮
𝐻ⅇ(𝜔𝐿)(𝑖𝜔𝐿)

2𝑁)

             (5.19)                                                                                                            

−

[
 
 
 
𝐻ⅇ(𝜔1) 𝐻ⅇ(𝜔1)(𝑗𝜔1) ⋯ 𝐻ⅇ(𝜔1)(𝑖𝜔1)

2𝑁−1

𝐻ⅇ(𝜔2) 𝐻ⅇ(𝜔2)(𝑗𝜔2) ⋯ 𝐻ⅇ(𝜔2)(𝑖𝜔2)
2𝑁−1

⋮ ⋮ ⋱                 ⋮                
𝐻ⅇ(𝜔𝐿) 𝐻ⅇ(𝜔𝐿)(𝑗𝜔𝐿) ⋯ 𝐻ⅇ(𝜔𝐿)(𝑖𝜔𝐿)

2𝑁−1]
 
 
 

(

𝑏
𝑏1

⋮
𝑏2𝑁−1

) 

ή αλλιώς σε απλοποιημένη μορφή:   

e P b w                                                           (5.20) 

Η συνάρτηση η οποία τελικά πρέπει να ελαχιστοποιηθεί είναι η συνάρτηση κόστους J και 

δίνεται από τη σχέση: 

*T
J e e                                                                                   (5.21) 

Αντικαθιστώντας την (5.20)  στην (5.21) προκύπτει ότι: 

𝐽(𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑇𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑃)𝑎 + 𝑏𝑇𝑅𝑒(𝑇∗𝑇𝑇)𝑏 + 𝑤∗𝑇𝑤 

−2𝑎𝑇𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑃)𝑏 − 2𝑎𝑇𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑤) − 2𝑏𝑇𝑅𝑒(𝑇∗𝑇𝑤)                         (5.22) 

Η ιδανική περίπτωση αντιστοιχεί στις βέλτιστες τιμές των διανυσμάτων 𝑎 και 𝑏, για τις 

οποίες η συνάρτηση κόστους 𝐽 είναι ίση με το μηδέν. Στην πράξη αυτό που επιζητείται είναι 

η ελαχιστοποίηση της διαφοράς των πειραματικών από τα αναλυτικά αποτελέσματα. Η 

συνθήκη αυτή ικανοποιείται όταν τα στοιχεία των διανυσμάτων 𝑎 και 𝑏, προσδιοριστούν 

έτσι, ώστε να ισχύει ταυτόχρονα 

 𝜕𝐽

𝜕𝑎
= 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑃)𝑎 − 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑇)𝑏 − 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑤) = 0 (5.23) 

 𝜕𝐽

𝜕𝑏
= 𝑅𝑒(𝑇∗𝑇𝑇)𝑏 − 𝑅𝑒(𝑇∗𝑇𝑃)𝑎 − 𝑅𝑒(𝑇∗𝑇𝑤) = 0 (5.24) 

Εφαρμογή αυτών των συνθηκών οδηγεί στην κατάστρωση ενός συστήματος 

γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων ως προς 𝑎 και 𝑏, το οποίο μπορεί να επιλυθεί με 

κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους. Μετά την εύρεση των βέλτιστων τιμών των συντελεστών 

του αριθμητή και του παρανομαστή της συνάρτησης μετάδοσης στη μορφή της Εξίσωσης 

(5.14), καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός των μορφικών παραμέτρων του εξεταζόμενου 

συστήματος. 



 46 

 

 

5.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Οι πειραματικές μετρήσεις, έγιναν μόνο στο άνω και κάτω μέρος του γονάτου, καθώς 

στα εξαρτήματα δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα βέλτιστης μοντελοποίησης. Στην 

συγκεκριμένη πειραματική μέτρηση χρησιμοποιούνται τέσσερα τριαξονικά 

επιταχυνσιόμετρα σε κάθε εξάρτημα. Το κάθε επιταχυνσιόμετρο καταγράφει την απόκριση 

του συστήματος σε τρία κανάλια (x,y,z), οπότε για κάθε διέγερση (πείραμα) θα υπάρχουν 

δώδεκα κανάλια μέτρησης. Επίσης, χρησιμοποιούνται τέσσερα επιταχυνσιόμετρα σε 

διαφορετικά σημεία του εξαρτήματος, έτσι ώστε να μπορέσει να καταγραφεί το σύνολο των 

ιδιοτήτων του εξαρτήματος. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται κρουστική διέγερση σε 

συγκεκριμένο σημείο από σφυρί το οποίο φέρει δυναμοκυψέλη στην κεφαλή του για 

μέτρηση της δύναμης. Μέσω αυτών των μετρήσεων προσδιορίζονται οι συναρτήσεις 

μετάδοσης.  

Το άνω εξάρτημα του γονάτου αναρτήθηκε από τον γερανό με σχοινί το οποίο 

θεωρείται αβαρές για να μπορεί να μετακινηθεί και να ταλαντωθεί χωρίς περιορισμό. 

Τοποθετήθηκαν τέσσερα τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα σε διαφορετικά σημεία και 

εφαρμόστηκε κρουστική διέγερση σε δέκα διαφορετικά σημεία. Στο σχήμα 5.2 φαίνονται 

ενδεικτικά τα επιταχυνσιόμετρα σε δύο σημεία μέτρησης. Το υλικό που τοποθετείται στην 

κεφαλή του σφυριού επηρεάζει άμεσα την δύναμη κρούσης ενώ ανάλογα με την σκληρότητα 

της επιφάνειας του εξαρτήματος που μελετάται, τοποθετείται και αντίστοιχο υλικό στην 

κεφαλή. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στο κάτω εξάρτημα του γονάτου, από την 

προετοιμασία του, το σύνολο των τριαξονικών επιταχυνσιομέτρων που τοποθετήθηκαν 

μέχρι και το σύνολο των σημείων εφαρμογής της κρουστικής διέγερσης. Η κεφαλή στο 

σφυρί παρέμεινε η ίδια, καθώς τα δύο εξαρτήματα έχουν την ίδια σκληρότητα. Στο σχήμα 

5.3 φαίνεται το κάτω εξάρτημα του γονάτου να αιωρείται από τον γερανό και ενδεικτικά 

σημεία μέτρησης. Τα αρχεία των μετρήσεων επεξεργάστηκαν στο λογισμικό MATLAB, για 

να εξαχθούν οι μορφικές παράμετροι (ιδιοσυχνότητες και αποσβέσεις). 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά πειραματικά αποτελέσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, στα σχήματα 5.6 και 5.7 παρουσιάζεται το μέτρο των συναρτήσεων 

μετάδοσης και για τα τέσσερα επιταχυνσιόμετρα σε όλες τις διευθύνσεις (x,y,z) για το άνω 

και κάτω εξάρτημα αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των πειραματικών 

μετρήσεων.     
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(i) (ii) 

Σχήμα 5.2: Ενδεικτικά σημεία τοποθέτησης τριαξονικών επιταχυνσιομέτρων στο 
άνω εξάρτημα του γονάτου. 

 

 

  
(i) (ii) 

Σχήμα 5.3: Ενδεικτικά σημεία τοποθέτησης τριαξονικών επιταχυνσιομέτρων 
στο κάτω εξάρτημα του γονάτου. 
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Σχήμα 5.7: Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης, για όλες τα σημεία και διευθύνσεις 

μέτρησης στο άνω εξάρτημα. 

 

 
Σχήμα 5.7: Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης, για όλες τα σημεία και διευθύνσεις 

μέτρησης στο κάτω εξάρτημα. 

Στη συνέχεια, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου RFPM στο πεδίο των συχνοτήτων, με στόχο 

τη βέλτιστη αναγνώριση των μορφικών παραμέτρων του συστήματος και παρουσιάζονται 

τα διαγράμματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου. Στα σχήματα 5.8 και 5.9 

δίνονται για μία ενδεικτική συνάρτηση μετάδοσης του κάθε εξαρτήματος, τα διαγράμματα 

ευστάθειας με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή της τάξης του πολυωνύμου που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη προσέγγιση της συνάρτησης μετάδοσης.    
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Σχήμα 5.8: Διάγραμμα Ευστάθειας, άνω εξάρτημα. 

 

 

Σχήμα 5.9: Διάγραμμα ευστάθειας, κάτω εξάρτημα. 

Τέλος στα σχήματα 5.10 και 5.11 παρουσιάζεται για τα δύο εξαρτήματα αντίστοιχα, μία  

σύγκριση μεταξύ της συνάρτηση μετάδοσης που προέκυψε από το πείραμα μορφικής 

αναγνώρισης (μπλε συνεχής γραμμή), με τη προσέγγιση της συνάρτησης με την μέθοδο 

RFPM (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή).  

Τέλος, στον πίνακα 5.1 συγκεντρώνονται οι πρώτες πέντε ιδιοσυχνότητες που 

προκύπτουν και για τα δύο εξαρτήματα μετά την εφαρμογή της μεθόδου. 
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Σχήμα 5.10: Διαγράμματα ανακατασκευασμένης καμπύλης συνάρτησης 

μετάδοσης και για τα τέσσερα επιταχυνσιόμετρα, άνω εξάρτημα. 

 

Σχήμα 5.11: Διαγράμματα ανακατασκευασμένης καμπύλης συνάρτησης 
μετάδοσης και για τα τέσσερα επιταχυνσιόμετρα, κάτω εξάρτημα. 

 

Πίνακας 5.1: Πειραματικά προσδιοριζόμενες Ιδιοσυχνότητες για το άνω και κάτω 
εξάρτημα. 

Mode 
Identified Modal Frequency Upper 

part 

Identified Modal Frequency Lower 
part 

1 293.05 336.57 

2 604.08 400.63 

3 887.82 619.52 

4 939.97 709.41 

5 950.33 909.9 

Οι ιδιοσυχνότητες που υπολογίστηκαν στην ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων 

(πίνακας 4.2) συγκρίνονται με τις αντίστοιχες πειραματικές (πίνακας 5.1) και 
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παρουσιάζονται μαζί με τα μέτρα απόσβεσης στους πίνακες 5.2 και 5.3 αντίστοιχα για κάθε 

εξάρτημα. 

Πίνακας 5.2: Πίνακας σύγκρισης ιδιοσυχνοτήτων πειράματος και μορφικής 
ανάλυσης  για το άνω εξάρτημα 

Mode 
Identified 

Modal 
Frequency 

Nominal FE 
Predicted 

Modal 
Frequency 

Difference 
between 

Identified and 
FE Predicted 

Modal 
Frequencies 

Identified 
Modal 

Damping Ratio 

     

1 293.05 350.88 19.73% 0.04% 

2 604.08 655.79 8.56% 0.05% 

3 887.82 953.59 7.41% 0.12% 

4 939.97 999.06 6.29% 0.13% 

5 950.33 1088.4 14.53% 0.11% 

 

Πίνακας 5.3: Πίνακας σύγκρισης ιδιοσυχνοτήτων πειράματος και μορφικής 
ανάλυσης  για το κάτω εξάρτημα. 

Mode 
Identified 

Modal 
Frequency 

Nominal FE 
Predicted 

Modal 
Frequency 

Difference 
between 

Identified and 
FE Predicted 

Modal 
Frequencies 

Identified 
Modal 

Damping Ratio 

     

1 336.57 383.32 13.89% 0.78% 

2 400.63 447.09 11.60% 0.11% 

3 619.52 720.69 16.33% 1.22% 

4 709.41 773.63 9.05% 0.65% 

5 909.9 996.92 9.56% 0.47% 

 

Στους πίνακες 5.2 και 5.3 παρατηρούνται σφάλματα που κυμαίνονται μεταξύ 6.29% και 

19.73%. Είναι λογικό, όταν μία κατασκευή υπόκειται στην διαδικασία της αντίστροφης 

μηχανικής, το τελικό ψηφιοποιημένο μοντέλο να αποκλίνει, σε κάποιο βαθμό, από το φυσικό 

μοντέλο. Το σφάλμα που υπολογίζεται στην τρίτη στήλη των πινάκων, εμπεριέχει πολλούς 

παράγοντες αβεβαιότητας όπως τις παραδοχές που έγιναν κατά την σχεδίαση του 

μοντέλου, τον καθορισμό των υλικών, τα πάχη των διατομών, το μοντέλο πεπερασμένων 

στοιχείων, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φυσικό μοντέλο, αβεβαιότητες που 

προκύπτουν από την διαδικασία του πειράματος κ.α.  
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6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Παρατηρώντας τη σχετικά μεγάλη ποσοστιαία απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στις 

ιδιοσυχνότητες από την ανάλυση πεπερασμένων με τις πειραματικές, συμπεραίνεται ότι το 

μοντέλο δεν θεωρείται αξιόπιστο. Έτσι, το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων πρέπει να 

επέλθει σε τροποποίηση (βελτιστοποίηση) ως προς κάποιες παραμέτρους της κατασκευής. 

Στην προκειμένη περίπτωση η γεωμετρία των εξαρτημάτων δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε 

οι τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν είναι στις ιδιότητες του υλικού (πυκνότητα και 

μέτρο ελαστικότητας) με σκοπό την ελαχιστοποίηση αυτής της απόκλισης. 

Το μοντέλο πρέπει να βελτιστοποιηθεί μέχρι οι ιδιοσυχνότητες, να είναι ίδιες με τις 

πειραματικές μετρήσεις. Η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι απαραίτητο να περιορίζεται 

από κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί ορίζονται ως στόχος σχεδιασμού (design 

objective), μεταβλητές σχεδιασμού (design variables), περιορισμοί σχεδιασμού (design 

constraints) [9].  

Στην ανάλυση ευαισθησίας, ορίζεται μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης και οι περιορισμοί που δεν πρέπει να παραβιάζονται (δεν 

επιτρέπονται τιμές έξω από συγκεκριμένα όρια).  

Η ανάλυση ευαισθησίας στην προκειμένη περίπτωση, βασίζεται στην μεταβολή της 

απόκρισης, όταν μεταβάλλονται οι μεταβλητές σχεδιασμού. Οι μεταβλητές σχεδιασμού 

διαφέρουν αναλόγως την ανάλυση (πρόβλημα), μπορεί να είναι διαστάσεις του 

εξαρτήματος, ιδιότητες υλικών και ούτω καθεξής. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα οι 

μεταβλητές σχεδιασμού θα είναι οι ιδιότητες του υλικού (πυκνότητα και μέτρο 

ελαστικότητας). Οι συντελεστές που έχουν οι μεταβλητές σχεδιασμού καθορίζουν, τον 

ρυθμό μεταβολής που προκύπτει στην απόκριση όταν μεταβάλλεται(κατά μονάδα) η 

μεταβλητή σχεδιασμού. Σύμφωνα με τους συντελεστές και τους περιορισμούς γίνεται μελέτη 

της βέλτιστης λύσης (σημεία τομών από τους περιορισμούς). 

Η βελτιστοποίηση γίνεται με το υπολογιστικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών. Ο λύτης υπολογίζει αυτόματα την 

ευαισθησία των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τις μεταβλητές παραμέτρους. Οι 

παράμετροι βελτιστοποίησης θα είναι οι τιμές των πυκνοτήτων ρ και των μέτρων 

ελαστικότητας Ε. Για το κάτω εξάρτημα, στον πίνακα 6.1 αναφέρονται οι παράμετροι 

βελτιστοποίησης, με το κάτω και το άνω όριο (LB-UB) που μπορούν να μεταβληθούν, ενώ 

για το άνω εξάρτημα φαίνονται στον πίνακα 6.2. Οι περιορισμοί του σχεδίου, είναι οι 

ιδιοσυχνότητες που προέκυψαν από την μορφική αναγνώριση των πειραματικών 

μετρήσεων, με άνω και κάτω όριο όπως φαίνεται στον πίνακα 6.3 και για τα δύο εξαρτήματα 

(τα όρια για τις ιδιοσυχνότητες είναι αναγκαίο να περιορίζονται σε δεκαδικά ψηφία). Επίσης, 
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περιοριστικός παράγοντας είναι και το βάρος των εξαρτημάτων. Το κάθε εξάρτημα 

ζυγίστηκε με δυναμόμετρο. Το κάθε εξάρτημα αιωρείται με σκοινί το οποίο ενώνεται με 

δυναμόμετρο που βρίσκεται στο γερανό, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1. 

   
(i) (ii) (iii) 

Σχήμα 6.1: Ζύγισμα εξαρτημάτων με δυναμοκυψέλη, (i) άξονας, (ii) άνω 
εξάρτημα, (iii) κάτω εξάρτημα.  

Ο στόχος της αριθμητικής βελτιστοποίησης, είναι η ταύτιση των πέντε πρώτων 

ιδιοσυχνοτήτων μεταξύ των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων και των πειραματικά 

προσδιορισθέντων και για τα δύο εξαρτήματα. Το όριο των πέντε πρώτων ιδιοσυχνοτήτων 

καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο εύρος συχνοτήτων (1000Hz),  σε σχέση με τις διεγέρσεις που 

δέχεται το σύστημα. Για να επιτευχθεί ο στόχος, έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος της τετραγωνικής απόκλισης των 

ιδιοσυχνοτήτων, ελαχιστοποίηση της τιμής στην εξίσωσης 6.1 

𝑓(𝑥𝑖) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖,ⅇ𝑥𝑝)
2𝑁

𝑖=1                                                      (6.1) 

όπου xi  είναι οι ιδιοσυχνότητες που προκύπτουν από την αλλαγή των μεταβλητών 

σχεδίασης σε κάθε κύκλο και  𝑥𝑖,ⅇ𝑥𝑝  οι αντίστοιχες πειραματικές. Έτσι, με διερεύνηση του 

ολικού ελαχίστου της συνάρτησης f(xi) ενημερώνεται το μοντέλο. Με μηδενισμό της 

παραπάνω συνάρτησης σημαίνει και μηδενισμός τις διαφοράς των όρων μέσα στην 

παρένθεση. Επίσης, όσο μικρότερη η τιμή της συνάρτησης 6.1 τόσο μικρότερος είναι η μέση 

τιμή των απόλυτων σφαλμάτων μεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων. 

 Το κάθε εξάρτημα χωρίστηκε σε πέντε επιμέρους τμήματα για να είναι πιο εύκολη 

η ανεύρεση των ιδιοσυχνοτήτων. Στον πίνακα 6.1 φαίνονται οι τιμές του άνω και κάτω ορίου 

που μπορούν να μεταβληθούν η πυκνότητα και το μέτρο ελαστικότητας για το κάθε τμήμα 
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του κάτω εξαρτήματος. Στο σχήμα 6.2 παρουσιάζεται η παραμετροποίηση, βάση της 

αρίθμησης Ρ1-5 .   

Το ίδιο ακολουθήθηκε και στο άνω εξάρτημα του γονάτου. Στον πίνακα 6.2 

αναφέρονται οι τιμές του και στο σχήμα 6.4, φαίνεται η αντίστοιχη η παραμετροποίηση. 

Πίνακας 6.1: Άνω και κάτω όριο τιμών για την πυκνότητα και μέτρο ελαστικότητας 
για κάθε τμήμα του κάτω εξαρτήματος. 

Part 

Initial Density 

[kg/m3] 

Initial Young’s Modulus      
[GPa] 

                     
Move 
Limit 

Default 
value  

LB-UB 

 

Final 
value 

Default 
value  

LB-UB 

 

Final 
value  

P1 
7850 5495-10205 

 

7408.50 210 147-273 191.50 
1% 

P2 7850 5495-10205 10200.00 210 147-273 174.71 1% 

P3 7850 5495-10205 7575.10 210 147-273 161.07 1% 

P4 7850 5495-10205 9144.40 210 147-273 181.25 1% 

P5 7850 5495-10205 6209.20 210 147-273 199.93 1% 

 

 

 

Σχήμα 6.2: Παραμετροποίηση του κάτω εξαρτήματος. 
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Πίνακας 6.2: Άνω και κάτω όριο τιμών για την πυκνότητα και μέτρο ελαστικότητας 
για κάθε τμήμα του άνω εξαρτήματος 

                                          

Part 
Initial Density 

[kg/m3] 

Initial Young’s Modulus [GPa]                          
Move 
Limit 

Default 
value 

LB-UB 

 

Final 
value 

Default 
value 

LB-UB 

 

Final 
value 

P1 7850 5495-10205 10205.00 210 147-273 222.07 1% 

P2 7850 5495-10205 10195.00 210 147-273 209.19 1% 

P3 7850 5495-10205 5495.00 210 147-273 190.76 1% 

P4 7850 5495-10205 5495.00 210 147-273 193.90 1% 

P5 7850 5495-10205 9494.00 210 147-273 147.00 1% 

 

 

 

Σχήμα 6.3: Παραμετροποίηση του άνω εξαρτήματος. 

 

Επίσης οι περιορισμοί του σχεδιασμού, είναι οι ιδιοσυχνότητες που προέκυψαν από την 

μορφική ανάλυση των “πειραματικών" μοντέλων. Στον πίνακα 6.3, ορίζονται τα όρια αυτών 

των περιορισμών και για τα δύο εξαρτήματα. 
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Πίνακας 6.3 : Άνω και κάτω όρια για τις 
ιδιοσυχνότητες και στα δύο εξαρτήματα. 

 Upper part Lower part 

 LB UB LB UB 

1 336.37 336.77 292.85 293.25 

2 400.43 400.83 603.88 604.28 

3 619.32 619.72 887.62 887.62 

4 709.21 709.61 939.77 934.17 

5 909.70 910.00 950.13 950.53 

Μετά την ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση της 

διαφοράς ως προς τις ιδιοσυχνότητες. Στους πίνακες 6.4 και 6.5 παρατίθενται συγκριτικά 

αποτελέσματα μεταξύ των πειραματικών και των βέλτιστων τιμών των ιδιοσυχνοτήτων με 

το ποσοστιαίο σφάλμα, για το κάτω και άνω εξάρτημα.  

Πίνακας 6.4: Σύγκριση ιδιοσυχνοτήτων ενημερωμένου 
μοντέλου και φυσικού μοντέλου για το κάτω εξάρτημα. 

Mode 
Identified 

Modal 
Frequency 

Optimal FE 
Predicted 

Modal 
Frequency 

Difference 
between 

Identified and 
FE Predicted 

Modal 
Frequencies 

1 336.57 333.36 0.95% 

2 400.63 404.96 1.08% 

3 619.52 628.71 1.48% 

4 709.41 708.47 0.13% 

5 909.9 889.33 2.26% 

Πίνακας 6.5: Σύγκριση ιδιοσυχνοτήτων ενημερωμένου 
μοντέλου και φυσικού μοντέλου για το άνω εξάρτημα. 

Mode 
Identified 

Modal 
Frequency 

Optimal FE 
Predicted 

Modal 
Frequency 

Difference 
between 

Identified and 
FE Predicted 

Modal 
Frequencies 

1 293.05 291.07 0.68% 

2 604.08 603.77 0.05% 

3 887.82 885.99 0.21% 

4 939.97 942.20 0.24% 

5 950.33 954.20 0.41% 
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7 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

7.1 ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΟΜΟΥ 

Στη συνέχεια, το ενημερωμένο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων όλου του άκρου 

υπόκεινται σε διέγερση εδάφους και επιλύεται δυναμικά. Για το προσδιορισμό της διέγερσης 

αυτής ακολουθείται το πρότυπο διέγερσης οδοστρώματος ISO, όπου για συγκεκριμένη 

κλάση (ποιότητα δρόμου) υπολογίζεται το πλάτος της διέγερσης. Οι επιλογές για την μορφή 

του δρόμου έγιναν με βάση το πρότυπο ISO 8608. Αυτό το πρότυπο προτείνει την 

ταξινόμηση με βάση την τραχύτητα της οδού (κλάσεις Α έως Η), χρησιμοποιώντας την ισχύ 

φασματικής πυκνότητας (PSD) Sg(Ω) όπως φαίνεται στο σχήμα 7.1 και στον Πίνακα 7.1. Η 

φασματική πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται ανάλογα με τη χωρική συχνότητα Ω όπως 

φαίνεται παρακάτω.  

Για   Ω  Ωο = 1/2π  cycles / m,  

𝑆𝑔(𝛺) = 𝑆𝑔(𝛺𝜊)(𝛺 𝛺𝜊⁄ )−𝑁1 

Και για  Ω  Ωο = 1/2π  cycles / m, 

𝑆𝑔(𝛺) = 𝑆𝑔(𝛺𝜊)(𝛺 𝛺𝜊⁄ )−𝑁2 

Με   N1 = 2.0  και  N2 = 1.5  

Η σχέση μεταξύ της φασματικής πυκνότητας ισχύος του οδικού προφίλ, με τη χωρική 

συχνότητα ή  χρονική συχνότητα παρουσιάζεται στο σχήμα 7.1. 

 
Σχήμα 7.1: Ταξινόμηση κλάσεων οδικού προφίλ. 
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Πίνακας 7.1: Βαθμονόμηση της τραχύτητας  

Sg (Ωo), 10-6 m2 /cycles /m 

Road Class Range Geometric Mean 

A (Very Good) < 8 4 

B (Good) 8 – 32 16 

C (Average) 32 – 128 64 

D (Poor) 128 – 512 256 

E (Very Poor) 512 – 2048 1024 

F 2048 – 8192 4096 

G 8192 – 32768 16384 

H > 32768  

 

 
Σχήμα 7.2: Διάγραμμα σχέσης μεταξύ της φασματικής πυκνότητας ισχύος του 

οδικού προφίλ, με τη χωρική συχνότητα ή χρονική συχνότητα. 

Όπου 𝛺 =
2𝜋

𝑙
  και 𝜔 =

2𝜋

𝑙
𝑣𝑜 = 𝛺𝑣𝑜 

Το χρονικό ιστορικό του οδοστρώματος υπολογίστηκε ως άθροισμα αρμονικών, από την 

ακόλουθη εξίσωση:        

𝑋𝑔(𝑡) = ∑ 𝑋𝑛 sin(𝑛𝜔𝑜𝑡 + 𝜑𝑛)𝑁
𝑛=1                                            (7.1)                                                         

και το πλάτος Xn των αρμονικών που υπολογίζονται από την εξίσωση 7.2, όπου η φάση 

συμπεριλαμβάνεται ως ομοιόμορφη στοχαστική κατανομή από το 0 έως π. 
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            𝑋𝑛 = √2𝑆𝑔(𝑛𝛺𝜊)𝛺𝜊      φn: Uniform Distribution from 0 - π                (7.2) 

Με  

𝑙𝑜, 𝐿, 𝑣𝑜 ⇒ {
𝑁 = 𝐿 𝑙𝑜,     𝛺𝜊 = 2𝜋 𝐿 = 𝛥𝛺,                        𝛺𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝛺𝜊⁄⁄

𝛵 = 𝐿 𝑣𝑜,     𝛥𝑡 = 𝑇 𝑁,     𝜔𝜊⁄⁄ = 2𝜋 𝛵⁄ = 2𝜋𝑣𝑜 𝐿 = 𝛺𝜊𝑣𝑜⁄
 

Για παράδειγμα, το σχήμα 7.3 δείχνει τη φασματική πυκνότητα ισχύος και τη χρονική 

ιστορία για ποιοτικό δρόμο τύπου Α και έναν λιγότερο ποιοτικό δρόμο τύπου C, επιλεγμένα 

σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ISO. 

 

 
(i) (ii) 

Σχήμα 7.3: Διαγράμματα διεγερσης “προφίλ δρόμου” στο πεδίο της 
συχνότητας (i), στο πεδίο του χρόνου (ii) για ποιοτικό δρόμο Α και λιγότερο 

ποιοτικό C 
 

7.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Το μοντέλο επιλύεται σε ένα προφίλ δρόμου κακής ποιότητας για να τονισθούν οι περιοχές 

στις οποίες υφίσταται μεγαλύτερη καταπόνηση. Η επίλυση του μοντέλου 

πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Dynamis. Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται 

στο λογισμικό μΕΤΑ. Στα σχήματα 7.4-7.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δυναμικής 

ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, τα σχήματα αυτά παρουσιάζουν τις αναπτυσσόμενες τάσεις 

σε όλο το άκρο. Με έντονο κόκκινο χρώμα εμφανίζονται εκείνα τα σημεία με τις υψηλότερες 

τάσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα και κατά κύριο λόγο ταυτίζονται με τις ρωγμές 

και αστοχίες του φυσικού μοντέλου κάτι που σημαίνει πως η προσομοίωση είναι ρεαλιστική 

και αξιόπιστη. Επίσης, με έντονο κόκκινο χρώμα, εμφανίζεται και η περιοχή στην πλάτη του 

άνω εξαρτήματος του γονάτου, όπου εδράζεται το “μπράτσο” που περιορίζει την 

περιστροφή του άκρου, με συνέπεια να δημιουργείται στρεπτική κάμψη όταν η πλατφόρμα 
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βρίσκεται σε στροφή. Για να εξακριβωθεί αυτό θα πρέπει να γίνει πειραματική μέτρηση στο 

άκρο όταν η πλατφόρμα είναι εν κίνηση.  

  

 

Σχήμα 7.4: Απεικόνιση της κατανομής των τάσεων σε ολόκληρο το άκρο. 

 

Σχήμα 7.5: Απεικόνιση της κατανομής των τάσεων στο γόνατο. 
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(i) (ii) 

  
(iii) (iv) 

Σχήμα 7.6: Απεικόνιση της κατανομής των τάσεων στο άνω εξάρτημα του 
γονάτου στις όψεις (i), (ii), (iii) και (iv). 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται δυναμικής ανάλυσης σε μπροστινό άκρο 

τύπου TRIDEC, ρυμουλκούμενης πλατφόρμας. Το άκρο, μελετήθηκε  στα εργαστήρια του 

τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ, για διερεύνηση της αιτίας των ρωγμών, που 

παρουσιάζονται σε αυτό, σε συγκεκριμένα σημεία της γεωμετρίας του. Το άκρο αυτό 

αποτελείται από συναρμολόγηση πολλών εξαρτημάτων. Έμφαση δίνεται στα δύο 

εξαρτήματα του γονάτου, με το άνω εξάρτημα να εδράζεται στην πλατφόρμα και το κάτω 

εξάρτημα με τον άξονα, μέσω πείρων και υδραυλικού εμβόλου.  

Η διαδικασία για την μελέτη ξεκινάει με αποσυναρμολόγηση του άκρου, για την 

ψηφιοποίηση του. Με συσκευή τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαράστασης (3D Laser 

scanner), σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συμβατά λογισμικά και μεθόδους σχεδίασης, 

επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση του άκρου και δημιουργείτε τελικό μοντέλο σε μορφή αρχείου 

CAD. Έπειτα, αναπτύσσεται ένα αριθμητικό μοντέλο, που περιγράφει την δυναμική 

συμπεριφορά της κατασκευής. Το αριθμητικό μοντέλο επιτυγχάνεται με εισαγωγή του 

αρχείου CAD από το τελικό μοντέλο, σε λογισμικό CAE όπου γίνεται διακριτοποίηση της 

γεωμετρίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Ορίζονται οι ιδιότητες 

του υλικού και με αριθμητικές μεθόδους ιδιομορφικής ανάλυσης υπολογίζονται οι πρώτες 

ιδιοσυχνότητες. 

Στη συνέχεια γίνεται αναγνώριση των μορφικών παραμέτρων με πειραματικές 

μετρήσεις στο φυσικό μοντέλο. Οι πειραματικές μετρήσεις που καταγράφονται, 

επεξεργάζονται με κατάλληλο υπολογιστικό κώδικα Matlab. Έπειτα υπολογίζονται οι 

μορφικοί παράμετροι, δηλαδή οι ιδιοσυχνότητες και τα μέτρα απόσβεσης στο φυσικό 

μοντέλο. 

Μετά την ολοκλήρωση της αναγνώρισης των μορφικών παραμέτρων από πειραματικές 

μετρήσεις και από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, γίνεται σύγκριση των 

ιδιοσυχνοτήτων, ώστε να διερευνηθούν τυχόν αποκλίσεις στις τιμές. Έτσι, το αριθμητικό 

μοντέλο ενημερώνεται, χρησιμοποιώντας τις ιδιοσυχνότητες που εκτιμήθηκαν από την 

μορφική αναγνώριση των πειραματικών μετρήσεων. Στην βελτιστοποίηση του μοντέλου 

πεπερασμένων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν ως παράμετροι σχεδιασμού η πυκνότητα και 

το μέτρο ελαστικότητας. Τέλος, οι τελικές τιμές στις ιδιοσυχνότητες του βελτιστοποιημένου 

μοντέλου έχουν πολύ μικρή απόκλιση, και το μοντέλο χαρακτηρίζεται αξιόπιστο. 

Έπειτα, γίνεται μελέτη δυναμικής ανάλυσης σε διέγερση εδάφους. Το προφίλ του 

δρόμου υπολογίζεται βάση ISO 8608. Μετά την επίλυση του προβλήματος στο λογισμικό 

Dynamis, τα αποτελέσματα οπτικοποιούνται στο λογισμικό μΕΤΑ. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μοντέλο είναι αξιόπιστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

περαιτέρω μελέτη της διάταξης. 
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