
 

 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

Τίτλος Εργασίας: Βέλτιστος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πειραματικής 

Διάταξης Συστήματος Στροφάλου-Διωστήρα-Εμβόλου, με Χρήση 

Λογισμικού Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Πολλαπλών Σωμάτων 

 

 

Φοιτητής: Τζιγιέρας Αθανάσιος, 1701 

 

 

Επιβλέπων: Δημήτριος Γιαγκόπουλος 

 

 

 

Ημερομηνία Υποβολής: Ιούλιος 2019, Κοζάνη 



 

 

 



1 

 

I Περίληψη 
 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετήθηκε η κίνηση και η συμπεριφορά ενός 

απλού μηχανισμού στροφάλου, διωστήρα και εμβόλου, μέσω συστημάτων δυναμικής 

ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων. Αρχικό βήμα της μελέτης είναι η τρισδιάστατη 

σχεδίαση των επιμέρους εξαρτημάτων που συνιστούν το μηχανισμό, με σκοπό τη 

δημιουργία του πλήρους τελικού συναρμολογήματος. Το δεύτερο και βασικότερο βήμα 

είναι η μοντελοποίηση του μηχανισμού σε λογισμικό ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων. 

Εκεί τα σώματα συνδέονται με τους απαραίτητους συνδέσμους και τους επιβάλλονται 

κινήσεις ή τους εφαρμόζονται δυνάμεις, ώστε να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός 

πραγματικού μηχανισμού με βέλτιστο τρόπο. Τα σώματα αντιμετωπίζονται τόσο σαν 

άκαμπτα, δηλαδή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη μόνο την κινηματική και κινητική 

τους συμπεριφορά, αλλά και σαν εύκαμπτα όπου η προσέγγιση λαμβάνει υπόψιν και 

τις παραμορφώσεις τους. Στην συνέχεια ακολουθεί η κατασκευή της πειραματικής 

διάταξης με όσο το δυνατόν μικρότερες αποκλίσεις από το μοντελοποιημένο σύστημα. 

Στην πειραματική διάταξη τοποθετούνται τα απαραίτητα αισθητήρια για τη μέτρηση 

των μεγεθών που μελετώνται, όπως και κατά την προσομοίωση του υπολογιστικού 

μοντέλου. Τα μεγέθη που μελετώνται είναι οι επιταχύνσεις, οι ταχύτητες και οι θέσεις, 

στο κέντρο μάζας του διωστήρα και σε σημείο της μετωπικής επιφάνειας του εμβόλου, 

καθώς και η δύναμη που ασκείται στη μετωπική επιφάνεια του εμβόλου. Τα σενάρια 

που εξετάζονται είναι τρία, για τρεις διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες με τις οποίες 

περιστρέφεται ο στρόφαλος του συστήματος. Στο τέλος γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων και των πειραματικών 

αποτελεσμάτων.  
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II Abstract 
 

In this dissertation the motion and dynamic behavior of a simple crank-slider 

mechanism is studied, through dynamic multibody analysis systems. The initial step of 

the study is the three-dimensional design of the individual components that constitute 

the mechanism, in order to create the complete assembly. The second and most 

important step is the modeling of the mechanism in multibody analysis software. In 

there, the bodies are connected with the necessary joints and are subjected to motions 

or forces are applied to them, to simulate the operation of such a mechanism in an 

optimal way. The bodies are treated as rigid, i.e. the approach only takes into account 

their kinematic and kinetic behavior, but also as flexible where the approach takes into 

account their deformations. The next step is the construction of the experimental device, 

which needs to have as small as possible deviations from the previously modeled 

system. In the experimental device the necessary sensors are placed, in order to measure 

the variables that are studied during the simulation of the computational model. The 

variables that are researched are the accelerations, speeds and positions in the center of 

gravity of the connecting rod and at a point of the frontal surface of the slider, as well 

as the force exerted also on the frontal face of the slider. The scenarios that are 

examined are three, for three different angular velocities by which the crank of the 

system rotates. Finally, the results of the dynamic multibody analysis and the results 

obtained during the operation of the experimental device are compared with the help of 

diagrammatic illustrations. 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Ορισμός 

 

Ένα σύστημα στροφάλου, διωστήρα και εμβόλου (crank-slider mechanism) είναι ένα 

σύστημα μετατροπής μιας παλινδρομικής (γραμμικής) κίνησης σε περιστροφική 

κίνηση ή αντίστροφα. Αποτελεί περίπτωση μιας γενικότερης κατηγορίας μηχανισμών, 

αυτής των συνδέσεων τεσσάρων ράβδων (four-bar linkages). Σε αυτή την 

συγκεκριμένη περίπτωση, ένα ζεύγος περιστροφής αντικαθίσταται από ένα ζεύγος που 

εκτελεί παλινδρομική κίνηση. 

 

  
Εικόνα 1.1 – Γενική περίπτωση four-bar linkage και ειδική περίπτωση crank-slider 

mechanism. Η ράβδος 4 από περιστροφική κίνηση (αριστερά) αντικαθίσταται από 

παλινδρομική (δεξιά). [1] 

 

1.2 Εφαρμογές 

 

Τέτοιου είδους μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμα κατά 

κόρον στην καθημερινή ζωή και κυρίως σε τομείς όπως οι μεταφορές. Όσον αφορά τις 

μεταφορές, οι συγκεκριμένες διατάξεις συναντώνται στα οχήματα δρόμου στους 

κινητήρες εσωτερικής καύσης (SI και CI), παλαιότερα στην κίνηση των τροχών των 

τρένων και στους αστεροειδείς κινητήρες των αεροσκαφών. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην παραγωγή μηχανικού έργου από ατμομηχανές (τρένα και 

πλοία), όσο και στην άντληση πετρελαίου. Άλλες εφαρμογές τέτοιων μηχανισμών 

υπάρχουν σε διαδικασίες κατεργασίας υλικών, όπως κατεργασίας επιφάνειας και 

φρεζαρίσματος, αλλά και στις πολύ απλές περιπτώσεις κάλυψης βασικών αναγκών, 

όπως η άντληση νερού από ένα πηγάδι. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δύο παραδείγματα 

στην Εικόνα 1.2. 
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Εικόνα 1.2 – Ατμομηχανή (αριστερά) και κέντρο κατεργασίας επιφάνειας υλικού 

(δεξιά). [2] 

 

1.3 Περιγραφή του προβλήματος 

 

Γενικότερα, στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων και μηχανισμών υπάρχει η 

ανάγκη να γίνονται τα πράγματα αποδοτικά, εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί 

και κρατώντας ταυτόχρονα το κόστος χαμηλά. Για αυτούς τους λόγους είναι αναγκαία 

η χρήση κατάλληλων λογισμικών. Τα λογισμικά αυτά βοηθούν στο να αναπαραχθούν 

φαινόμενα, διαδικασίες και συστήματα της πραγματικότητας, με τις απαραίτητες πάντα 

υποθέσεις και προσεγγίσεις, με σκοπό τη βελτιστοποίηση αυτών ή ακόμα και την 

πρόβλεψη σφαλμάτων και αστοχιών. Μια ευρέως διαδεδομένη βάση για να καταλήξει 

κανείς στις προσομοιώσεις που αναφέρθηκαν είναι τα συστήματα πολλαπλών 

σωμάτων (Multibody Systems), από τον κλάδο της Νευτώνειας Μηχανικής. Τα 

συστήματα πολλαπλών σωμάτων αποτελούνται από ένα πλήθος σωμάτων και 

εξαρτημάτων, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες συνδέσεις. Η γεωμετρία των 

σωμάτων, οι εξωτερικές δυνάμεις που τους ασκούνται και οι κινήσεις που τους 

επιβάλλονται παίζουν κύριο ρόλο στη δυναμική και στην συμπεριφορά του 

συστήματος, αλλά και των ίδιων. Ο τομέας που ερευνά αυτά τα συστήματα ονομάζεται 

δυναμική πολλαπλών σωμάτων (Multibody Dynamics). 

Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί ένα σύστημα στροφάλου, διωστήρα 

και εμβόλου. Η μελέτη αυτή περιλάμβανε την σχεδίαση και την ανάπτυξη μιας 

πειραματικής διάταξης η οποία θα εκτελεί κίνηση παρόμοια με αυτή ενός πραγματικού 

συστήματος, που συναντάται σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης, μέρος της 

μελέτης ήταν η μοντελοποίηση αυτού του συστήματος σε πρόγραμμα δυναμικής 

ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων και η εξαγωγή αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να 

συγκριθούν με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν κατά την εκπόνηση του πειράματος 

(μετρήσεις κατά την λειτουργία της πειραματικής διάταξης). Τα τρία βασικά σώματα 

της μελέτης ήταν ο στρόφαλος, ο διωστήρας και το έμβολο: 

• Ο στρόφαλος (crank) είναι ουσιαστικά ένας μοχλός, συνδεδεμένος σε ένα 

βασικό άξονα. Χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει ροπή στον άξονα ή 

αντίστροφα, όταν ο άξονας περιστρέφεται, εφαρμόζεται ροπή στον στρόφαλο. 
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Εικόνα 1.3 – Στροφαλοφόρος άξονας. 

 

• Ο διωστήρας (connecting rod) είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον 

στρόφαλο και το έμβολο. Η κίνηση που εκτελεί είναι σύνθετη. 

 
Εικόνα 1.4 – Διωστήρας. [3] 

 

• Το έμβολο (slider) πραγματοποιεί παλινδρομική κίνηση καθώς, η τροχιά του 

βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Η πιο κοινή χρήση εμβόλου είναι το 

πιστόνι στις μηχανές εσωτερική καύσης (ΜΕΚ). 

 
Εικόνα 1.5 – Πιστόνι. [4] 

 

Η λειτουργία μιας ΜΕΚ για την οποία έγινε η μελέτη, ακολουθεί την εξής πορεία. Το 

καύσιμο εγχύεται στον θάλαμο καύσης. Προκαλείται έκρηξη του μίγματος αέρα-

καυσίμου. Η έκρηξη αυτή κινεί το έμβολο προς το κάτω νεκρό σημείο (ΚΝΣ). Η 
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κίνηση αυτή του εμβόλου προκαλεί την κίνηση του διωστήρα ο οποίος με την σειρά 

του ασκεί ροπή στρέψης στον στρόφαλο. Καθώς ο στρόφαλος περιστρέφεται και με το 

πέρας του εμβόλου από το ΚΝΣ, ο πρώτος, κινεί τον διωστήρα με τέτοιο τρόπο ώστε 

με την σειρά του αυτός να ωθήσει το έμβολο προς το άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ) 

απομακρύνοντας τα καυσαέρια. Λίγες μοίρες μετά το ΑΝΣ ο κύκλος επαναλαμβάνεται 

με αποτέλεσμα την συνεχή παλινδρομική κίνηση του εμβόλου και περιστροφική του 

στροφάλου. 

Επομένως, η μελέτη προσομοίασε τη λειτουργία μιας δίχρονης ΜΕΚ, γεγονός που 

σημαίνει ότι το έμβολο θα δέχεται μια μέγιστη δύναμη (μέγιστη πίεση που κατανέμεται 

στη μετωπική επιφάνεια του εμβόλου) κοντά στο ΑΝΣ σε κάθε κύκλο (μια φορά για 

κάθε πλήρη περιστροφή του στροφάλου). Το γεγονός όμως, ότι ήταν αδύνατο η 

κινητήριος δύναμη για την κίνηση ενός τέτοιου μηχανισμού να είναι η έκρηξη μίγματος 

αέρα-καυσίμου οδήγησε στο να ληφθεί η απόφαση να μελετηθεί ο μηχανισμός 

αντίστροφα. Αυτό σήμαινε πως η κινητήριος δύναμη για την κίνηση του μηχανισμού 

θα ήταν η εφαρμογή ροπής στον στρόφαλο μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα. Αυτό 

δημιούργησε το πρόβλημα του ότι πλέον το έμβολο δεν θα δεχόταν τη δύναμη της 

έκρηξης (κοντά στο ΑΝΣ). Για τη λύση αυτού του προβλήματος, το έμβολο 

σχεδιάστηκε κατάλληλα ώστε να φέρει πάνω του ένα δυναμόμετρο το οποίο θα 

ερχόταν σε κρούση κάθε φορά που το έμβολο θα έφτανε στο ΑΝΣ (η κρουστική 

δύναμη που θα δεχόταν το δυναμόμετρο ήταν προσέγγιση της μέγιστης δύναμης λόγω 

της έκρηξης στον θάλαμο καύσης που θα δεχόταν το έμβολο). 

 
Εικόνα 1.6 – Ενδεικτικό διάγραμμα γωνίας στροφάλου – δύναμης που δέχεται το 

έμβολο. 
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1.4 Στόχοι της εργασίας 

 

Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι η τρισδιάστατη σχεδίαση, η μοντελοποίηση 

και δυναμική ανάλυση ενός συστήματος στροφάλου, διωστήρα και εμβόλου, ώστε 

στην συνέχεια, το σύστημα αυτό να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει. Επίσης, 

απαραίτητη θεωρήθηκε η σύγκριση των αποτελεσμάτων δυναμικής ανάλυσης του 

μοντέλου που αναπτύχθηκε σε πρόγραμμα δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων, 

με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από μετρήσεις κατά τη λειτουργία της 

πειραματικής διάταξης. Επομένως, δημιουργήθηκε η δυνατότητα να εξαχθούν 

συμπεράσματα για το πόσο ικανοποιητικές ήταν οι προσεγγίσεις και οι υποθέσεις, αλλά 

και να εξηγηθούν πιθανές αποκλίσεις του μοντέλου που αναπτύχθηκε στον Η/Υ, με το 

πραγματικό σύστημα. 
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2 Εργαλεία και θεωρητικό υπόβαθρο 
 

2.1 Εργαλεία 

 

Συστήματα πολλαπλών σωμάτων ονομάζονται αυτά όπου ένα ή περισσότερα σώματα 

(bodies) αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους σύνδεσης (joints). Τα 

σώματα μπορεί να είναι είτε άκαμπτα (rigid), είτε εύκαμπτα (flexible). Οι τρόποι 

σύνδεσης περιορίζουν την σχετική κίνηση μεταξύ των σωμάτων. Υπάρχει πλήθος 

διαφορετικών συνδέσεων, αλλά οι πιο συνηθισμένες είναι η μεταφορική (translational), 

η περιστροφική (rotational) και η σφαιρική (spherical). Σε ένα σύστημα πολλαπλών 

σωμάτων εμφανίζονται επίσης εξωτερικές δυνάμεις, ελατήρια και αποσβεστήρες. Η 

δυναμική ανάλυση πολλαπλών σωμάτων αποτελεί μέρος της εφαρμοσμένης μηχανικής 

που ασχολείται με αυτά τα συστήματα. Στόχος είναι ο καθορισμός της συμπεριφοράς 

και της κίνησης ενός μηχανισμού υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων (forward 

dynamics). Μπορεί όμως να είναι επιθυμητό το αντίστροφο, δηλαδή να καθορίζονται 

τι είδους εξωτερικές δυνάμεις θα πρέπει να ασκηθούν, ώστε ο μηχανισμός να 

συμπεριφερθεί και να κινηθεί κατά έναν ειδικό τρόπο (inverse dynamics). Οι 

αριθμητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ώστε να είναι δυνατή η προσομοίωση 

συστημάτων πολλαπλών σωμάτων, γεγονός πολύ σημαντικό για την σύγχρονη 

μηχανική. Οι προσομοιώσεις επιτρέπουν να παρατηρηθεί η λειτουργία ενός 

μηχανισμού χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή πραγματικού πρωτοτύπου. Η 

χρήση προγραμμάτων πολλαπλών σωμάτων επιτρέπει τη μείωση κόστους, μείωση του 

χρόνου κατασκευής και τη βελτιστοποίηση ενός προϊόντος. Για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν τα λογισμικά ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων έχουν ευρεία χρήση σε 

διάφορα πεδία της μηχανολογίας [5]. Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα προγράμματα 

πολλαπλών σωμάτων μπορούν πλέον να εκτελέσουν δυναμικές αναλύσεις αντοχής, 

προβλήματα επαφής και κρούσης, αλλά και επίδραση ρευστών. Σκοπός αυτών των 

επιπλέον λειτουργειών είναι η πρόβλεψη κύκλων ζωής, σφαλμάτων και αστοχιών λόγω 

κόπωσης ή εμφάνισης ρωγμών. Το πρόγραμμα πολλαπλών σωμάτων που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ήταν το Adams (MSC 

Software) στο οποίο υπάρχει δυνατότητα να εκτελεστούν οι εξής λειτουργίες: 

• Δυναμική άκαμπτων σωμάτων για συστήματα πολλαπλών σωμάτων 

• Δυναμική εύκαμπτων σωμάτων για συστήματα πολλαπλών σωμάτων 

• Θόρυβος και ταλαντώσεις (NVH) 

• Κινητική και κινηματική 

• Επαφές, τριβή και κρούσεις 

• Προσομοιώσεις οχημάτων 

• Αντοχή και ανάλυση κύκλων ζωής 

• Ανάλυση κόπωσης 
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2.2 Μέθοδοι 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι μέθοδοι με τις οποίες λύνονται τα προβλήματα 

συστημάτων πολλαπλών σωμάτων. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της κινηματικής, 

της δυναμικής, των εύκαμπτων σωμάτων και ενεργειακών μεθόδων. Επίσης, γίνεται 

μια αναφορά στις ταλαντώσεις και στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ένας 

αρχικός διαχωρισμός για τις διαφορετικές προσεγγίσεις είναι: 

• Βασισμένες σε διανύσματα (Newton-Euler) 

• Βασισμένες σε βαθμωτά μεγέθη (Lagrange) 

Επιπλέον, τα συστήματα πολλαπλών σωμάτων μπορούν να διακριθούν σε [6]: 

• Άκαμπτα 

• Γραμμικά ελαστικά 

• Μη γραμμικά ελαστικά 

Η ονοματολογία και ο συμβολισμός για τις εξισώσεις που θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια είναι ίδια με την πηγή [7]. 

 

2.3 Κινηματική 

 

Η κινηματική μελετά την κίνηση ανεξάρτητα από την επίδραση δυνάμεων ή κινήσεων 

στο σύστημα. Αυτό σημαίνει πως τον κύριο ρόλο στην κινηματική παίζουν τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Η κινητική μελετά την κίνηση, υπό την 

επίδραση δυνάμεων. Η δυναμική αποτελεί τον συνδυασμό κινηματικής και κινητικής. 

 

2.3.1 Σύστημα αναφοράς και συντεταγμένες 

 

Ορίζεται το Καρτεσιανό παγκόσμιο σύστημα αναφοράς με σημείο αναφοράς το Ο και 

τρεις ορθογώνιους άξονες Χ1Χ2Χ3. Αυτό το σύστημα αναφοράς παραμένει σταθερό 

στον χώρο και στον χρόνο. Κάθε σώμα φέρει δικό του σύστημα αναφοράς σε ένα 

σύστημα πολλαπλών σωμάτων. Τα συστήματα αυτά, σε αντίθεση με το παγκόσμιο, 

εκτελούν επίπεδη κίνηση ή περιστρέφονται με το σώμα στο οποίο είναι συνδεδεμένα 

και επομένως η σχετική τους θέση ως προς το παγκόσμιο σύστημα αλλάζει με την 

πάροδο του χρόνου. Το γενικευμένο διάνυσμα που αναπαριστά το διάνυσμα θέσης του 

σημείου αναφοράς ενός σώματος ορίζεται ως q = [q1 q2 q3]. 
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2.3.2 Θέση και μεταφορική κίνηση 

 

Η θέση ενός υλικού σημείου στον χώρο περιγράφεται από τις συντεταγμένες x1, x2 και 

x3. Οπότε το διάνυσμα θέσης του γράφεται: 

𝒓 =  𝑥1𝒊𝟏 + 𝑥2𝒊𝟐 + 𝑥3𝒊𝟑 (2.1) 

 

όπου i1, i2 και i3 τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων Χ1, Χ2 και Χ3. Το διάνυσμα 

της ταχύτητας ορίζεται ως η χρονική παράγωγος του διανύσματος θέσης: 

𝒗 =  �̇� =  
𝑑

𝑑𝑡
(𝒓) =  �̇�1𝒊𝟏 + �̇�2𝒊𝟐 + �̇�3𝒊𝟑 (2.2) 

 

Και η επιτάχυνση ως: 

𝒂 = �̇� =  
𝑑

𝑑𝑡
(𝒗) =  

𝑑2

𝑑𝑡2
(𝒓) =  �̈�1𝒊𝟏 + �̈�2𝒊𝟐 + �̈�3𝒊𝟑 (2.3) 

 

Σε μορφή πινάκων γράφονται ως εξής: 

𝒓 = [𝑥1  𝑥2  𝑥3]
𝑇 (2.4) 

𝒗 = [�̇�1  �̇�2  �̇�3]
𝑇 (2.5) 

𝒂 = [�̈�1  �̈�2  �̈�3]
𝑇 (2.6) 

 

Για ένα σώμα i στον τρισδιάστατο χώρο χρειάζονται έξι μεταβλητές για την περιγραφή 

της θέσης του και του προσανατολισμού του. Οι τρεις για τις συντεταγμένες του: 

𝒓𝒊 = [𝑟1
𝑖  𝑟2

𝑖  𝑟3
𝑖]𝑇 (2.7) 

 

Και οι τρεις για τις περιστροφές του: 

𝑺𝒊 = [𝑎𝑖   𝛽𝑖  𝛾𝑖]𝑇 (2.8) 

 

Οπότε το γενικευμένο διάνυσμα θέσης του i θα έχει τη μορφή: 

𝒒𝒊 = [𝑟1
𝑖  𝑟2

𝑖  𝑟3
𝑖  𝑎𝑖  𝛽𝑖  𝛾𝑖]𝑇 (2.9) 

 

Τέλος, για την θέση ενός σημείου που ανήκει στο σώμα i θα ισχύει: 

𝒓𝒊 = 𝑹𝒊 + 𝒖𝟎
𝒊  (2.10) 
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όπου Ri είναι το διάνυσμα από το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Ο στο σημείο αναφοράς 

του σώματος i και u0
i είναι το διάνυσμα από το σημείο αναφοράς του σώματος στο 

σημείο το ίδιο. 

 

2.3.3 Περιστροφή 

 

Η περιστροφή ενός σώματος μπορεί να περιγραφεί από την γωνία περιστροφής θ και 

το μοναδιαίο διάνυσμα κατά μήκος του άξονα περιστροφής υ. Οπότε το διάνυσμα 

περιστροφής για το αδρανειακό σύστημα είναι: 

𝝊 =  𝜐1𝒊𝟏 + 𝜐2𝒊𝟐 + 𝜐3𝒊𝟑 (2.11) 

 

Επίσης ορίζεται ο πίνακας περιστροφής, γνωστός ως διατύπωση Rodriguez ή πίνακας 

μετασχηματισμού: 

𝑨 = [𝑰 +  ṽ sin 𝜃 + 2(ṽ)2 sin2
𝜃

2
] (2.12) 

 

Όπου ṽ, ο πίνακας: 

ṽ =  [
0 −𝜐3 𝜐2
𝜐3 0 −𝜐1
−𝜐2 𝜐1 0

] (2.13) 

 

Για τη διατύπωση του πίνακα περιστροφής είναι αναγκαία η εισαγωγή των τεσσάρων 

παραμέτρων Euler (μέσω της γωνίας περιστροφής θ): 

𝜃0 = cos
𝜃

2
, 𝜃1 = 𝜐1 sin

𝜃

2
, 𝜃2 = 𝜐2 sin

𝜃

2
, 𝜃3 = 𝜐3 sin

𝜃

2
 

(2.14) 

 

Οπότε πλέον είναι: 

𝛢 = [

1 − 2(𝜃2)
2 − 2(𝜃3)

2 2(𝜃1𝜃2 − 𝜃0𝜃3) 2(𝜃1𝜃3 + 𝜃0𝜃2)

2(𝜃1𝜃2 + 𝜃0𝜃3) 1 − 2(𝜃1)
2 − 2(𝜃3)

2 2(𝜃2𝜃3 − 𝜃0𝜃1)

2(𝜃1𝜃3 − 𝜃0𝜃2) 2(𝜃2𝜃3 − 𝜃0𝜃1) 1 − 2(𝜃1)
2 − 2(𝜃3)

2

] (2.15) 

 

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται ώστε να γίνει η μετατροπή του προσανατολισμού 

ενός διανύσματος με τοπικές συντεταγμένες σε αδρανειακές. Επομένως, αν είναι 

γνωστός ο πίνακας μετασχηματισμού και το διάνυσμα ūi σε τοπικές συντεταγμένες 

τότε: 

𝒖𝒊 = 𝑨𝒊ū𝒊 (2.16) 
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Και από την (2.10) προκύπτει πλέον: 

𝒓𝒊 = 𝑹𝒊 + 𝑨𝒊ū𝒊 (2.17) 

 

Εναλλακτική προσέγγιση για τον πίνακα περιστροφής αποτελεί η εισαγωγή των τριών 

παραμέτρων Rodriguez: 

𝜸 = 𝝊 tan
𝜃

2
 (2.18) 

 

Και αν ταυτόχρονα είναι: 

Ɣ = [
0 −𝛾3 𝛾2
𝛾3 0 −𝛾1
−𝛾2 𝛾1 0

] (2.19) 

 

Τότε ο πίνακας περιστροφής υπολογίζεται: 

𝜜 = 𝜤 +
2

1 + 𝛾2
(Ɣ + Ɣ2) 

(2.19) 

 

Η σχέση μεταξύ των παραμέτρων Euler και Rodriguez δίνεται ως εξής: 

𝛾𝑖 = 
𝜃𝑖
𝜃0
, 𝑖 = 1,2,3 

(2.20) 

 

2.3.4 Ταχύτητα 

 

Η ταχύτητα ενός σημείου αν είναι γνωστή η γωνιακή του ταχύτητα, είναι: 

�̇�𝑖 =  𝒗𝒊 = �̇�𝒊 +𝝎𝒊 × 𝒖𝒊 = �̇�𝒊 + 𝑨𝒊(ῶ𝒊 × ū𝒊) (2.21) 

 

όπου, ω είναι το διάνυσμα γωνιακής ταχύτητας και ῶ το διάνυσμα της γωνιακής 

ταχύτητας σε τοπικές συντεταγμένες. Το δεύτερο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

ῶ = 2𝒗 × ṽ sin2
𝜃

2
+ �̇� sin 𝜃 + 𝒗�̇� (2.22) 

 

Από τη (2.17) εξάγεται εξής σχέση: 

�̇�𝒊 = �̇�𝒊 + �̇�𝒊ū𝒊 (2.23) 
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2.3.5 Επιτάχυνση 

 

Η επιτάχυνση ενός σημείου είναι: 

𝒂𝒊 = �̈�𝒊 = �̈�𝒊 + �̇�𝒊 × 𝒖𝒊 +𝝎𝒊 × �̇�𝒊 (2.24) 

 

Η ταχύτητα με τη βοήθεια του πίνακα μετασχηματισμού γίνεται: 

�̇� =  𝑨ṝ̇ +  ῶ𝑨ṝ (2.25) 

 

Οπότε και η επιτάχυνση θα ισούται με: 

�̈� =  �̇�ṝ̇ + 𝑨ṝ̈ + ῶ̇𝑨ṝ + ῶ�̇�ṝ + ῶ𝑨ṝ̇ (2.26) 

 

Η οποία μπορεί να γραφτεί και ως εξής: 

�̈� =  𝑨ṝ̈ + 2𝝎 × 𝒗𝒈 + ⍺ × 𝒓 + 𝝎 × (𝝎 × 𝝆) = а𝒍 + а𝒄 + а𝒕 + а𝒏 (2.27) 

 

όπου, vg = 𝑨ṝ̇, η χρονική παράγωγος του διανύσματος �̇� στο αδρανειακό σύστημα 

συντεταγμένων. Επιπλέον, al είναι η προβολή της επιτάχυνσης με συντεταγμένες του 

παγκόσμιου συστήματος αναφοράς στο σημείο που γίνεται η μελέτη, ac είναι η 

επιτάχυνση Coriolis, at η εφαπτομενική (tangential) και an η κάθετη (normal). Η 

γωνιακή επιτάχυνση α είναι: 

𝑎 = �̇� = 2 [

�̈�3𝜃2 − �̈�2𝜃3 + �̈�1𝜃0 − �̈�0𝜃1
�̈�1𝜃3 − �̈�0𝜃2 − �̈�3𝜃1 + �̈�2𝜃0
�̈�2𝜃1 + �̈�3𝜃0 − �̈�0𝜃3 − �̈�1𝜃2

] (2.28) 

 

2.4 Δυναμική 

 

Τα προβλήματα στα οποία είναι παρούσες δυνάμεις, επιδρώντας στην κίνηση 

μηχανισμών ή συστημάτων λύνονται μέσω της κινητικής ή δυναμικής ανάλυσης. Τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με τρεις τρόπους: 

• Νευτώνεια δυναμική 

• Μέθοδος έργου και ενέργειας 

• Λανγκρανζιανή δυναμική 

Η πρώτη βασίζεται σε ανάλυση με τη βοήθεια διανυσμάτων ενώ οι επόμενες δυο 

βασίζονται σε ανάλυση μέσω βαθμωτών μεγεθών και χρησιμοποιούνται περισσότερο 

για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. 



22 

 

2.4.1 Νευτώνεια Δυναμική 

 

Οι τρεις Νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα [8] αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε 

δυναμικού συστήματος: 

• Κάθε σώμα, που βρίσκεται μέσα σε ένα αδρανειακό σύστημα, διατηρεί την 

κατάσταση ηρεμίας, ή εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, εφόσον καμία 

εξωτερική δύναμη δεν επιδρά για τη μεταβολή της ή η συνισταμένη των 

δυνάμεων ισούται με 0. 

• Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα, ισούται με το ρυθμό 

μεταβολής της ορμής του σώματος. 

• Οι δυνάμεις που εξασκούνται από την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων (1 και 2) 

είναι πάντα ίσες κατά το μέτρο και αντίθετες κατά τη φορά. 

Οι εξισώσεις Newton-Euler είναι: 

{  
𝑭 = 𝑚а
𝑻 = 𝑰𝑎

 (2.29) 

 

όπου F η δύναμη που ασκείται στο κέντρο μάζας του σώματος, m η μάζα του σώματος, 

а η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του σώματος, Τ η ροπή που εφαρμόζεται στο σώμα, 

Ι η ροπή αδράνειας του σώματος και α η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος. Η ροπή 

αδράνειας μπορεί να είναι είτε βαθμωτό μέγεθος, είτε περιγράφεται σε μορφή πίνακα 

γνωστός και ως τανυστής αδράνειας: 

𝑰 =  [
𝑰𝑿𝑿 𝑰𝑿𝒀 𝑰𝑿𝒁
𝑰𝒀𝑿 𝑰𝒀𝒀 𝑰𝒀𝒁
𝑰𝒁𝑿 𝑰𝒁𝒀 𝑰𝒁𝒁

] (2.30) 

 

 

2.4.2 Εξισώσεις κίνησης 

 

Η (2.29) μπορεί να πάρει τη μορφή: 

𝜧(𝒚, 𝑡)�̈� + 𝒌(𝒚, �̇�, 𝑡) = 𝒒(𝒚, �̇�, 𝑡) (2.31) 

 

όπου y ένα 1×n διάνυσμα γενικευμένων συντεταγμένων (n ο αριθμός των 

συντεταγμένων), M ένας n×n συμμετρικός πίνακας αδράνειας. Το n×1 k διάνυσμα 

περιγράφει τις γενικευμένες δυνάμεις Coriolis και το n×1 q διάνυσμα περιγράφει τις 

γενικευμένες εφαρμοζόμενες δυνάμεις. Η (2.31) γραμμικοποιείται περεταίρω ώστε να 

έχει τη μορφή: 

𝜧(𝑡)�̈� + 𝑷(𝑡)�̇� + 𝑸(𝑡)𝒚 = 𝒉(𝑡) (2.32) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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η οποία μοιάζει αρκετά με την εξίσωση ενός συστήματος ελατηρίου αποσβεστήρα: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0 (2.33) 

 

με τη διαφορά, αντί για τη χρήση της μάζας, συντελεστή απόσβεσης και συντελεστή 

στιβαρότητας, γίνεται χρήση των αντίστοιχων πινάκων M, P και Q. Απλές μορφές 

αυτών των διαφορικών εξισώσεων λύνονται αναλυτικά. Πιο σύνθετες μορφές τους 

λύνονται με αριθμητικές μεθόδους, όπως γίνεται στα προγράμματα πολλαπλών 

σωμάτων. 

 

2.4.3 Μέθοδος έργου και ενέργειας 

 

Αν ένα σύστημα μετατοπιστεί κατά δri, τότε θα παραχθεί (ή καταναλωθεί) έργο δW. 

Αν δri=0 μπορούν να υπολογιστούν οι εξισώσεις δυνάμεων και να περιγραφεί η 

κατάσταση του συστήματος. Για ένα υλικό σημείο ή σώμα σε στατική ισορροπία θα 

ισχύει: 

𝑭𝒊 = 0 (2.34) 

 

Και επομένως για οποιαδήποτε μετατόπιση θα ισχύει: 

∑𝑭𝒊𝛿𝒓𝒊 = 𝛿𝑊 = 0 (2.35) 

 

Αν χωρίσουμε την συνισταμένη δύναμη σε δυο μέρη, τις δυνάμεις λόγω περιορισμών 

και τις εξωτερικές δυνάμεις τότε: 

𝑭𝒊 = 𝑭𝒄
𝒊 + 𝑭𝒆

𝒊  (2.36) 

𝛿𝑊 = 𝛿𝑊𝑐 + 𝛿𝑊𝑒 = 0 (2.37) 

 

Θεωρώντας αμελητέες τις δυνάμεις λόγω περιορισμών, τότε και το έργο λόγω αυτών 

θα είναι επίσης 0: 

𝛿𝑊𝑐 =∑𝑭𝒄
𝒊𝛿𝒓𝒊 = 0 (2.38) 

 

Και τότε για τις εξωτερικές δυνάμεις θα ισχύει: 

𝛿𝑊 = 𝛿𝑊𝑒 = ∑𝑭𝒆
𝒊 𝛿𝒓𝒊 = 0 (2.39) 
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Για δυναμικά συστήματα όμως πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο ρυθμός μεταβολής της 

ορμής: 

𝑭𝒊 − �̇�𝒊 = 0 (2.40) 

 

Αν και πάλι οι δυνάμεις λόγω περιορισμών είναι αμελητέες προκύπτει η εξίσωση 

γνωστή και ως Αρχή του D’ Alembert: 

∑(𝑭𝒊 − �̇�𝒊)𝛿𝒓𝒊 = 0 (2.41) 

 

 

2.4.4 Λανγκρανζιανή και Χαμιλτονιανή δυναμική 

 

Για τη Λανγκρανζιανή ανάλυση εισάγεται ο όρος L: 

𝐿 = 𝑇 − 𝑉 (2.42) 

 

όπου Τ η κινητική ενέργεια και V η δυνητική ενέργεια του συστήματος. Αν αυτοί οι 

δυο όροι είναι γνωστοί τότε μπορεί να υπολογιστεί και ο L, οπότε η εξίσωση κίνησης 

παίρνει τη μορφή: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
) − 

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
− 𝑄𝑗 = 0 (2.43) 

 

όπου qj η γενικευμένη συντεταγμένη και Qj η αντίστοιχη γενικευμένη δύναμη. Οι πιο 

συνήθεις μορφές των T και V είναι: 

{
𝛵 =

1

2
𝑚𝑣2

𝑉 = 𝑚 𝑔 ℎ
 (2.44) 

 

Για τη Χαμιλτονιανή ανάλυση ορίζεται ο όρος H: 

𝐻 = �̇� 𝒑 − 𝐿 (2.45) 

 

Η εξίσωση (2.45) αποτελεί το μετασχηματισμό Legendre της Λανγκρανζιανής. Αν 

𝑝 =
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
 τότε: 

𝐻 = ∑
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑘
�̇�𝑘 − 𝐿 (2.46) 
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2.5 Εύκαμπτα σώματα 

 

Η έως τώρα ανάλυση αφορούσε τα άκαμπτα σώματα. Βέβαια, πολλές φορές είναι 

προτιμότερο αυτά να μοντελοποιούνται ως εύκαμπτα. Τα άκαμπτα σώματα εξ ορισμού 

δεν παραμορφώνονται καθόλου. Αυτό σημαίνει πως η απόσταση δυο σημείων του 

ίδιου σώματος θα παραμένει σταθερή. Επομένως, μια δύναμη που ασκείται σε ένα 

άκαμπτο σώμα έχει ως αποτέλεσμα τη γραμμική επιτάχυνσή του και τη γωνιακή του 

επιτάχυνση γύρω από το κέντρο μάζας του. Από την άλλη πλευρά τα εύκαμπτα σώματα 

είναι παραμορφώσιμα. Αποτέλεσμα μιας δύναμης λοιπόν που τους εφαρμόζεται μπορεί 

να είναι εφελκυσμός ή θλίψη, κάμψη καθώς και στρέψη. Ο κλάδος της μηχανικής που 

ασχολείται με τέτοιου είδους προβλήματα είναι η Μηχανική του συνεχούς, κατά την 

οποία μελετάται η κίνηση εύκαμπτων σωμάτων. 

Στην κινηματική των εύκαμπτων σωμάτων εισάγεται πλέον η έννοια της 

παραμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η έκφραση ενός νέου διανύσματος, του uf
i, το οποίο 

ισούται με το διάνυσμα με αρχή την αρχική θέση ενός σημείου ενός σώματος και πέρας 

την τελική θέση του σημείου μετά την παραμόρφωση του σώματος. Επομένως, από 

την (2.10): 

𝒓𝒊 = 𝑹𝒊 + 𝒖𝟎
𝒊 + 𝒖𝒇

𝒊  (2.47) 

 

Επιπλέον, η ταχύτητα θα είναι της μορφής: 

𝒗𝒊 = �̇�𝒊 +𝝎𝒊 × (𝒖𝟎
𝒊 + 𝒖𝒇

𝒊 ) + �̇�𝒇
𝒊  (2.48) 

 

Καθώς επίσης και η επιτάχυνση θα είναι πλέον: 

а𝒊 = �̈�𝒊 +𝝎𝒊 × (𝝎𝒊 × 𝒖𝒊) + 𝒂𝒊 × 𝒖𝒊 + 2𝝎𝒊 × �̇�𝒇
𝒊 + �̈�𝒇

𝒊  (2.49) 

 

Μια πιο αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας που διέπει τη δυναμική συστημάτων 

πολλαπλών εύκαμπτων σωμάτων υπάρχει στο [Jorge ambrosio]. 

2.5.1 Τροπή 

 

Η τροπή είναι η σχετική μετατόπιση ενός σημείου ενός σώματος σε παραμορφωμένη 

κατάσταση προς αυτήν σε απαραμόρφωτη κατάσταση. Αν η απόσταση δυο σημείων 

ενός άκαμπτου σώματος είναι δl0 και παραμορφωμένου δl, τότε η τροπή θα είναι: 

휀 =
𝛿𝑙

𝛿𝑙0
− 1 (2.50) 
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Στον τρισδιάστατο χώρο υπάρχουν 9 συνιστώσες τροπής, που συνθέτουν έναν 3×3 

συμμετρικό πίνακα (Λανγκρανζιανός τανυστής τροπής). Κατά την αναλυτική του 

έκφραση είναι: 

𝜺𝒎 = 
1

2
(𝑱𝑻𝑱 − 𝑰) = [

휀11 휀12 휀13
휀21 휀22 휀23
휀31 휀32 휀33

] (2.51) 

 

Για μικρές παραμορφώσεις χρησιμοποιείται συχνά και η γραμμικοποιημένη τροπή: 

𝜺 =  
1

2
(𝑱𝑻 + 𝑱 − 2𝑰) (2.52) 

 

όπου J η κλίση της παραμόρφωσης u: 

𝐽 =  

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑢1
𝜕𝑥1

𝜕𝑢1
𝜕𝑥2

𝜕𝑢1
𝜕𝑥3

𝜕𝑢2
𝜕𝑥1

𝜕𝑢2
𝜕𝑥2

𝜕𝑢2
𝜕𝑥3

𝜕𝑢3
𝜕𝑥1

𝜕𝑢3
𝜕𝑥2

𝜕𝑢3
𝜕𝑥3]
 
 
 
 
 
 

 (2.53) 

 

Επίσης, μπορεί να οριστεί το διάνυσμα τροπών ως εξής: 

𝜺 =  [휀11  휀22  휀33  휀12  휀13  휀23]
𝛵 (2.54) 

 

 

2.5.2 Τάση 

 

Τάση ορίζεται ως η δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας σε ένα 

παραμορφώσιμο σώμα. Εξαρτάται από τις τροπές που επιδρούν στο σώμα αλλά και 

από τις ιδιότητες του υλικού του σώματος. Παρόμοια με τον τανυστή τροπής, ορίζεται 

και ο τανυστής τάσεων: 

𝝈𝒎 = = [

𝜎11 𝜎12 𝜎13
𝜎21 𝜎22 𝜎23
𝜎31 𝜎32 𝜎33

] 
(2.55) 

 

Όπως επίσης και το διάνυσμα τάσεων: 

𝝈 =  [𝜎11  𝜎22  𝜎33  𝜎12  𝜎13  𝜎23]
𝛵 (2.56) 
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Οι σχέσεις (2.54) και (2.56), αποτελούν τις καταστατικές εξισώσεις και περιγράφουν 

τη συμπεριφορά του υλικού. Ο νόμος του Hooke δίνει τη σχέση μεταξύ τροπής και 

τάσης: 

𝜎 = 𝜠 휀 (2.57) 

 

όπου Ε ένας 6×6 πίνακας των συντελεστών ελαστικότητας (Young’s Modulus). 

Βέβαια, αυτή η σχέση μπορεί να προσομοιάσει ικανοποιητικά υλικά τα οποία 

συμπεριφέρονται γραμμικά όπως μέταλλα στην ελαστική περιοχή. Πλαστικά ή 

ιξωδοελαστικά υλικά περιγράφονται από πολύ πιο σύνθετες σχέσεις. 

 

2.6 Βαθμοί ελευθερίας και τρόποι σύνδεσης 

 

Ένα ελεύθερο σώμα έχει έξι βαθμούς ελευθερίας, τρεις μεταφορικούς κατά μήκος των 

τριών αξόνων συντεταγμένων και τρεις περιστροφικούς γύρω από τους ίδιους άξονες. 

Περιορισμοί μειώνουν τους βαθμούς ελευθερίας ενός σώματος μη επιτρέποντας 

συγκεκριμένες κινήσεις. Υπάρχουν δυο εξισώσεις για τον υπολογισμό των βαθμών 

ελευθερίας ενός συστήματος. Η πρώτη, κατά Kutzbach: 

𝑚 = 6 𝑛𝑏 − 𝑛𝑐 (2.58) 

 

Και η κατά Gruebler (πιο συνηθισμένη η χρήση της): 

𝑚 = 6 (𝑛𝑏 − 1) − 𝑛𝑐 (2.59) 

 

όπου m ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του συστήματος, nb ο αριθμός των σωμάτων 

του συστήματος και nc ο αριθμός των περιορισμών. Η διαφορά μεταξύ των σχέσεων 

2.58 και 2.59 είναι ότι η δεύτερη έκφραση θεωρεί το παγκόσμιο έδαφος σαν ένα σώμα, 

ενώ η πρώτη όχι. Συνήθως, επιθυμητός αριθμός ελεύθερων βαθμών ελευθερίας είναι 

μηδέν ή ένας. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο αριθμός ελεύθερων βαθμών 

ελευθερίας είναι αρνητικός, που σημαίνει πως το σύστημα είναι υπερπεριορισμένο 

(over constrained). Αυτό τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα περιττών 

περιορισμών και υπάρχει πιθανότητα κίνησης του μηχανισμού ακόμα και σε αυτή την 

περίπτωση. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους διάφορους τρόπους σύνδεσης σε ένα 

σύστημα πολλαπλών σωμάτων. 
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Πίνακας 2.1 – Διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης σωμάτων ή περιορισμού κίνησης και 

βαθμοί ελευθερίας που δεσμεύονται. 

Στοιχείο 

Περιορισμού 

Μεταφορικοί 

Περιορισμοί 

Περιστροφικοί 

Περιορισμοί 

Συζευγμένοι 

Περιορισμοί 

Σύνολο 

Περιορισμών 

Joints 

Fixed 3 3 0 6 

Translational 2 3 0 5 

Revolute 3 2 0 5 

Cylindrical 2 2 0 4 

Universal 3 1 0 4 

Planar 1 2 0 3 

Spherical 3 0 0 3 

Rack and 

pinion 

0 0 1 1 

Joint Primitives 

At point 3 0 0 3 

Orientation 0 3 0 3 

In line 2 0 0 2 

Parallel 0 2 0 2 

In plane 1 0 0 1 

Perpendicular 0 1 0 1 

Motions 

Translational 1 0 0 1 

Rotational 0 1 0 1 

Coupler 0 0 1 1 

 

2.7 Ταλαντώσεις 

 

Η θεωρία των ταλαντώσεων σχετίζεται με τη δυναμική ανάλυση των συστημάτων 

πολλαπλών σωμάτων. Παρόμοιες εξισώσεις και πίνακες χρησιμοποιούνται και για τα 

δύο πεδία. Η εξίσωση κίνησης για ένα απλό σύστημα ελατηρίου αποσβεστήρα είναι 

της μορφής: 

𝜧�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝒙 = 𝒇(𝑡) (2.60) 

 

όπου x η γενικευμένη συντεταγμένη, Μ ο πίνακας μάζας, C ο πίνακας απόσβεσης, Κ ο 

πίνακας στιβαρότητας (σταθερά ελατηρίου ή σκληρότητα ελατηρίου) και f ο πίνακας 

εξωτερικών δυνάμεων. Η εξίσωση 2.60 είναι μια διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού 

και δίνει τη χαρακτηριστική εξίσωση της μορφής: 

𝑚𝜆2 + 𝑐𝜆 + 𝑘 = 0 (2.61) 

 



29 

 

Από τη (2.61), ορίζονται μερικοί χρήσιμοι όροι. Για σύστημα χωρίς απόσβεση, του 

οποίου η απόκριση δεν περιλαμβάνει ταλάντωση, η φυσική συχνότητα (ή 

ιδιοσυχνότητα) είναι: 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 (2.62) 

 

όπου k η στιβαρότητα και m η μάζα. Για συστήματα με απόσβεση ορίζεται ο 

συντελεστής απόσβεσης: 

휁 =
𝑐

2𝑚𝜔𝑛
 (2.63) 

 

όπου c η απόσβεση. Η απόσβεση επηρεάζει την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, οπότε 

για ένα σύστημα με απόσβεση, ισχύει: 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 휁2 (2.64) 

 

 

2.7.1 Ανάλυση ιδιομορφών 

 

Η ανάλυση ιδιομορφών σκοπό έχει τον καθορισμό των ιδιομορφών και ιδιοσυχνοτήτων 

ταλαντώσεων αντικειμένων και κατασκευών. Οι ιδιομορφές μιας ταλάντωσης είναι 

σημεία συντονισμού, όπου το αντικείμενο εμφανίζει μεγάλη ταλαντωτική κίνηση. Οι 

ιδιομορφές επηρεάζονται από τις ελαστικές ιδιότητες των υλικών των σωμάτων ή του 

συστήματος και από την αδράνεια αυτών. Μια ανάλυση ιδιομορφών χρησιμοποιείται 

για να κριθεί η δυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος και να βρεθούν οι συχνότητες 

συντονισμού, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται. 

 

2.7.2 Μορφικά Ουδέτερα Αρχεία (Modal Neutral Files) 

 

Η σύντομη εισαγωγή στις ταλαντώσεις της Ενότητας 2.7 σκοπό είχε την καλύτερη 

κατανόηση της βασικής θεωρίας στην οποία στηρίζεται η δημιουργία των μορφικά 

ουδέτερων αρχείων (modal neutral files). Τα modal neutral files (MNFs) είναι 

ιδιομορφική περιγραφή ενός εύκαμπτου σώματος. Χρησιμοποιούνται σε προγράμματα 

πολλαπλών σωμάτων με σκοπό την αντικατάσταση ενός άκαμπτου σώματος με το ίδιο 

σώμα αλλά πλέον σε παραμορφώσιμη μορφή. Η δημιουργία τέτοιων αρχείων γίνεται 

με τη βοήθεια προγραμμάτων ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Τα MNF αρχεία 

περιλαμβάνουν στοιχεία για τη γεωμετρία (χωροταξία και σύνδεση κόμβων), τη μάζα 
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και την αδράνεια (μέσω των παραμέτρων του υλικού κατασκευής), τις ιδιομορφές 

(περιγραφή της παραμόρφωσης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες) και τη 

γενικευμένη μάζα και γενικευμένη στιβαρότητα για κάθε ιδιομορφή. Η στιβαρότητα 

ενός συστήματος παίζει σημαντικό ρόλο στις αναλύσεις πολλαπλών σωμάτων. 

Γνωρίζοντας τις εξωτερικές δυνάμεις που δέχεται ένα σύστημα και την στιβαρότητά 

του, τότε μπορούν να υπολογιστούν οι τροπές και οι τάσεις. Τις περισσότερες φορές 

ένα MNF αρχείο περιλαμβάνει τις δέκα πρώτες ιδιομορφές, οι οποίες είναι συνήθως 

και οι πιο σημαντικές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αύξων αριθμός της ιδιομορφής τόσο 

μεγαλύτερη η τιμή της ιδιοσυχνότητας που της αντιστοιχεί και όσο μεγαλύτερη η τιμή 

της ιδιοσυχνότητας τόσο μικρότερο θα είναι και το εύρος ταλάντωσης, οπότε και η 

σημαντικότητά της είναι μικρότερη. 

 

2.8 Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων 

 

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method) είναι απαραίτητη για τη 

δημιουργία του εύκαμπτου μοντέλου και πιο συγκεκριμένα για την εξαγωγή MNF 

αρχείου για εύκαμπτα σώματα, τα οποία στην συνέχεια θα εισαχθούν στην δυναμική 

ανάλυση πολλαπλών σωμάτων. Είναι μια αριθμητική μέθοδος που βοηθά στην 

προσεγγιστική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων [9]. Η μέθοδος των 

πεπερασμένων στοιχείων απαιτεί όλο και μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ όσο πιο 

σύνθετη είναι η γεωμετρία ενός μοντέλου. Σε αυτό, έρχεται να προστεθεί και το 

γεγονός ότι σε ένα σύστημα πολλαπλών σωμάτων η θέση των σωμάτων αλλά και 

γενικότερα η κίνηση και η συμπεριφορά τους είναι χρονικά μεταβαλλόμενη. Αυτό 

καθιστά τα προβλήματα πολλαπλών εύκαμπτων σωμάτων (Flexible Multibody 

Dynamics) ακόμα πολυπλοκότερα. 

Σε μια FEM το μοντέλο διαιρείται σε στοιχεία (elements), τα οποία συνδέονται μεταξύ 

τους στους κόμβους (nodes). Αυτή η διαίρεση ονομάζεται διακριτοποίηση της 

γεωμετρίας του μοντέλου. Πολύ σημαντικό βήμα στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων 

είναι ο σωστός ορισμός των υλικών παραμέτρων των σωμάτων αλλά και η σωστή 

επιλογή στοιχείου για τη μοντελοποίηση κάθε αντικειμένου του συστήματος (για 

παράδειγμα ένας κοχλίας μοντελοποιείται ικανοποιητικά από ένα σύνολο RBE2 

στοιχείων). Στην εικόνα 2.1 αναφέρονται οι τύποι στοιχείων που χρησιμοποιούνται για 

τη διακριτοποίηση μιας γεωμετρίας: 
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Εικόνα 2.1 – Τύποι πεπερασμένων στοιχείων. 

 

Στα μονοδιάστατα στοιχεία ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά τους στην κύρια διάσταση, 

μιας και οι άλλες δυο θεωρούνται αμελητέες (γραμμικά στοιχεία). Στα δισδιάστατα 

στοιχεία οι δυο διαστάσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την τρίτη (επιφανειακά 

στοιχεία). Τέλος, στα τρισδιάστατα στοιχεία και οι τρεις διαστάσεις θεωρούνται 

πεπερασμένου μήκους (χωρικά στοιχεία). Η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου 

στοιχείου για τη μοντελοποίηση διαφορετικών γεωμετριών είναι απαραίτητη για τη 

λήψη ορθολογικών αποτελεσμάτων. Πέρα από τον κατάλληλο τύπο, σημαντικό ρόλο 

παίζουν το μέγεθος, ο αριθμός τους και οι θέσεις των κόμβων. Σε απλές γεωμετρίες 

συνηθίζεται η χρήση στοιχείων μεγάλου μεγέθους (άρα ο αριθμός τους είναι 

μικρότερος), ενώ σε σύνθετες γεωμετρίες το αντίστροφο. Το πυκνό ή αραιό πλέγμα 

διακριτοποίησης αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα, τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ 

και απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. Η Εικόνα 2.2 δείχνει τις υποκατηγορίες του κάθε 

τύπου πεπερασμένου στοιχείου: 

 
Εικόνα 2.2 – Υποκατηγορίες τύπων πεπερασμένων στοιχείων. 

 

Η διαδικασία για την εξαγωγή MNF αρχείου, με σκοπό την ανάπτυξη εύκαμπτου 

μοντέλου και στην συνέχεια δυναμική ανάλυσή του σε σύστημα πολλαπλών σωμάτων, 

περιγράφεται αναλυτικότερα με τα βήματα που ακολουθούνται στη μέθοδο 

πεπερασμένων στοιχείων, στην Ενότητα 3.6. 
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3 Ανάλυση και Μοντελοποίηση 
 

3.1 Δισδιάστατη ανάλυση μηχανισμού 

 

Αν θεωρήσουμε την απλή μορφή του συστήματος στροφάλου, διωστήρα και εμβόλου, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1, είναι δυνατή η περιγραφή της λειτουργίας αυτού του 

συστήματος με μια αρχική κινηματική ανάλυση. 

 
Εικόνα 3.1 – Απλοϊκή απεικόνιση ενός συστήματος crank-slider. 

 

Αν υποθέσουμε πως η γωνιακή ταχύτητα του στροφάλου Ν (rpm), το μήκος του 

στροφάλου l1 (m), το μήκος του διωστήρα l2 (m) είναι γνωστά, τότε ο υπολογισμός 

θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης των επιμέρους σωμάτων είναι εφικτός. Ενδεικτικά, 

η διαδικασία υπολογισμού προαναφερθέντων μεγεθών για το έμβολο (C): 

𝜔 =
2𝜋𝑁

60
 

𝜃1 = 𝜔𝑡 

Από το νόμο των συνημιτόνων: 

𝐵𝐶2 = 𝐴𝐵2 + 𝐶𝐴2 − 2 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝐶𝐴 ∙ cos 𝜃1 ⇒ 𝑙2
2 = 𝑙1

2 + 𝑥2 − 2 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑥 ∙ cos 𝜃1 ⇒ 

𝑙2
2 − 𝑙1

2 = 𝑥2 − 𝑙1
2 − 2 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑥 ∙ cos 𝜃1 + 𝑙1

2[(sin2 𝜃1 + cos
2 𝜃1) − 1] ⇒ 

𝑙2
2 − 𝑙1

2 sin2 𝜃1 = (𝑥 − 𝑙1 cos 𝜃1)
2 ⇒ 𝑥 = 𝑙1 cos 𝜃1 +√𝑙2

2 − 𝑙1
2 sin2 𝜃1 

Για τον υπολογισμό της ταχύτητας ισχύει: 

𝒗𝑩 = 𝒗𝑨 +𝝎× 𝒓𝑨𝑩 ⇒ 𝒗𝑨 = 𝜔𝒆𝒛 × 𝑙1(sin 𝜃1 𝒆𝒚 + cos 𝜃1 𝒆𝒙) ⇒ 

𝒗𝑩 = 𝜔𝑙1(− sin 𝜃1 𝒆𝒙 + cos 𝜃1 𝒆𝒚) (1) 

Επίσης, το Β ανήκει και στο BC οπότε: 
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𝒗𝑩 = 𝒗𝑪 +𝝎× 𝒓𝑩𝑪 ⇒ 𝒗𝑩 = 𝑣𝐶𝒆𝒙 + 𝜔1𝒆𝒛 × 𝑙2(sin 𝜃2 𝒆𝒚 − cos 𝜃2 𝒆𝒙) ⇒ 

𝒗𝑩 = (𝑣𝐶 − 𝜔1𝑙2 sin 𝜃2)𝒆𝒙 − 𝜔1𝑙2 cos 𝜃2 𝒆𝒚 (2) 

Από τριγωνομετρία θα ισχύει: 

𝑙1 sin 𝜃1 = 𝑙2 sin 𝜃2  (3) 

𝑙2
2 = 𝑙2

2 sin2 𝜃2 + 𝑙2
2 𝑐𝑜𝑠2 𝜃2

(3)
⇒  𝑙2 cos 𝜃2 =√𝑙2

2 − 𝑙1
2 sin2 𝜃1  (4) 

Λόγω ισότητας των (1) και (2): 

𝜔1 = −
𝑙1𝜔 cos 𝜃1

√𝑙2
2 − 𝑙1

2 sin2 𝜃1

 (5) 

𝑣𝐶 = −𝑙1𝜔 sin 𝜃1 (1 −
𝜔1
𝜔
) (6) 

Για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

а𝑩 = а𝑨 + 𝜶 × 𝒓𝑨𝑩 − 𝜔
2 𝒓𝑨𝑩 ⇒ а𝑩 = −𝜔

2𝑙1(sin 𝜃1 𝒆𝒚 + cos 𝜃1 𝒆𝒙) (7) 

а𝑩 = а𝑪 + 𝜶 × 𝒓𝑪𝑩 − 𝜔1
2 𝒓𝑪𝑩 ⇒  

а𝑩 = а𝐶  𝒆𝒙 + 𝑎1𝒆𝒛 × 𝑙2(sin 𝜃2 𝒆𝒚 − cos 𝜃2 𝒆𝒙) − 𝜔
2𝑙2(sin 𝜃2 𝒆𝒚 − cos 𝜃2 𝒆𝒙) (8) 

Λόγω ισότητας των (7) και (8): 

𝑎1 =
𝑙1 𝜔

2 sin 𝜃1

√𝑙2
2 − 𝑙1

2 sin2 𝜃1

(1 +
𝑙1
2 cos2 𝜃1

𝑙2
2 − 𝑙1

2 sin2 𝜃1
) (9) 

а𝐶 = 𝑙1 sin 𝜃1 𝑎1 − 𝑙1 𝜔
2 cos 𝜃1

(

 1 +
𝑙1 cos 𝜃1√𝑙2

2 − 𝑙1
2 sin2 𝜃1

𝑙2
2 − 𝑙1

2 sin2 𝜃1
)

  (10) 

Με την υπόθεση ότι οι μάζες είναι δεδομένες και με βάση τους τύπους που εξήχθησαν 

μέσω της κινηματικής ανάλυσης, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί προς εξαγωγή 

αποτελεσμάτων δυναμικής ανάλυσης. Μια εναλλακτική προσέγγιση του απλού 

προβλήματος που παρουσιάστηκε προηγουμένως παρουσιάζεται στο [10]. 
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3.2 Μέθοδος εικονικής πρωτοτυποποίησης 

 

Η μέθοδος εικονικής πρωτοτυποποίησης (Virtual Design Process) [11] είναι μια 

μέθοδος εικονικής δοκιμής και επικύρωσης ενός μοντέλου ή αντικειμένου πριν την 

ανάπτυξή του σε φυσικό πρωτότυπο. Η εικονική πρωτοτυποποίηση εφαρμόζεται στις 

σύγχρονες βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων. Πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της 

μεθόδου είναι η μείωση του χρόνου και του κόστους κατασκευής, αύξηση της 

ποιότητας αλλά και αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους 

μηχανικούς να αντιληφθούν σφάλματα ή αδυναμίες νωρίς και να τα διορθώσουν, 

καθώς και να υπολογίσουν διάφορες σημαντικές παραμέτρους για την επίδοση του 

μοντέλου και το κατά πόσο θα είναι αποδεκτό από την αγορά. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μέθοδο είναι προγράμματα CAD (Computer Aided 

Design), CAE (Computer Aided Engineering), προσομοιωτές MB (Multibody 

Simulators) και FEM (Finite Element Methods). Μια τυπική διαδικασία 

πρωτοτυποποίησης ενός μοντέλου ακολουθεί τα εξής βήματα: 

 
Εικόνα 3.2 – Διαδικασία κατασκευής αντικειμένου μέσω εικονικής 

πρωτοτυποποίησης. 

 

Η παρούσα διπλωματική επικεντρώθηκε στα στάδια της εικονικής πρωτοτυποποίησης, 

της αξιολόγησης του εικονικού μοντέλου και τέλος της κατασκευής και λειτουργίας 

του συστήματος. Η μοντελοποίηση ξεκίνησε με την σύλληψη της ιδέας και την αρχική 

σχεδίαση, όπου αποφασίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργείες του 

μοντέλου. Στην συνέχεια εισάγοντας περιορισμούς και προσεγγίσεις για τη λειτουργία 

του συστήματος και προσομοιώνοντας το σύστημα για κάθε νέα αλλαγή που γινόταν 

στο σχέδιο, μέσω αναλύσεων πολλαπλών σωμάτων, η μοντελοποίηση τελείωσε 

καταλήγοντας στο τελικό λεπτομερές σχέδιο προς κατασκευή. Για τη διαδικασία 

μοντελοποίησης μέσα στο πρόγραμμα πολλαπλών σωμάτων ακολουθήθηκαν τα εξής 

βήματα: 

 
Εικόνα 3.3 – Βήματα εικονικής πρωτοτυποποίησης σε πρόγραμμα πολλαπλών 

σωμάτων. 



35 

 

Ένα αρχικό σχέδιο εισάγεται στο πρόγραμμα πολλαπλών σωμάτων. Ορίζονται τα 

σώματα, οι τρόποι σύνδεσης μεταξύ τους, επιβαλλόμενες δυνάμεις και κινήσεις και 

επαφές. Στην συνέχεια, ορίζονται δείκτες μέτρησης για τις μεταβλητές που 

ενδιαφέρουν τον χρήστη, εκτελείται η προσομοίωση παρατηρώντας τη λειτουργία του 

συστήματος εικονικά και βγάζοντας αποτελέσματα σε μορφή διαγραμμάτων. 

Ακολουθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και προτείνονται 

αλλαγές για εκ νέου σχεδίαση του συστήματος. Επίσης, η μοντελοποίηση ξεκινά από 

την απλούστερη μορφή της καταλήγοντας στην πιο σύνθετη, με σκοπό να φτάσει το 

μοντέλο πιο κοντά στο αντίστοιχο πραγματικό, με αλλαγές όπως για παράδειγμα, 

μετατροπή ενός σώματος από άκαμπτο σε εύκαμπτο ή με το να ληφθούν υπόψιν οι 

τριβές που ενεργούν στο σύστημα. Τελικό βήμα είναι η βελτιστοποίηση του μοντέλου 

μέχρις ότου θεωρηθούν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα και η λειτουργία του 

μοντελοποιημένου συστήματος. Όταν από την αξιολόγηση, το σχέδιο κριθεί επιτυχές 

και οι απαιτήσεις εκπληρώνονται, τότε αυτό μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή. 

Στην ιδανική περίπτωση που ένα φυσικό πρωτότυπο είναι δυνατό να κατασκευαστεί, 

τότε θεωρείται απαραίτητη η σύγκρισή του με το υπολογιστικό μοντέλο, με σκοπό την 

ενημέρωση του δεύτερου. Στην Εικόνα 3.4 παρουσιάζεται γραφικά η επαναληπτική 

διαδικασία βελτιστοποίησης μεταξύ των σχεδίων του συστήματος: 

 
Εικόνα 3.4 – Επαναληπτική διαδικασία βελτιστοποίησης μοντέλου μέσω 

προγράμματος πολλαπλών σωμάτων. 

 

 

3.3 Σχεδίαση και περιγραφή μοντέλου 

 

Η σχεδίαση έγινε στο πρόγραμμα SOLIDWORKS (DASSAULT SYSTEMES). Στις  

εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται το σχέδιο του μηχανισμού ο οποίος 
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μοντελοποιήθηκε και τελικά θα κατασκευάστηκε, με σκοπό την υπολογιστική 

προσομοίωση αλλά και πειραματική εφαρμογή, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στην 

εικόνα 3.5 δίνεται το συναρμολόγημα του μηχανισμού ενώ στην εικόνα 3.6 μία 

φωτορεαλιστική του απεικόνιση.   

 
Εικόνα 3.5 – Συναρμολόγημα του μηχανισμού. 

 

 
Εικόνα 3.6 – Φωτορεαλιστική απεικόνιση του συναρμολογήματος. 

 

Για την περιγραφή των επιμέρους εξαρτημάτων που συνιστούν το μηχανισμό και για 

την πιο κατανοητή περιγραφή τους, χρησιμοποιείται το τρισδιάστατο ανάπτυγμα του 

συναρμολογήματος, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 3.7. 
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Εικόνα 3.7 – Αρίθμηση εξαρτημάτων του μηχανισμού. 

 

Ο πίνακας 3.1 περιέχει τα επιμέρους εξαρτήματα όπως αυτά φαίνονται στην αρίθμηση 

της Εικόνας 3.7: 

Πίνακας 3.1 – Βασική περιγραφή εξαρτημάτων. 

Α/Α Όνομα Εξαρτήματος Ποσότητα 

1 Έδρανο Τριβής 2 

2 Στρόφαλος 1 1 

3 Διωστήρας 1 

4 Έδρανο Κύλισης 2 

5 Στρόφαλος 2 1 

6 Ράβδος 2 

7 Γραμμικό Έδρανο Κύλισης 2 

8 Βάση Ράγας 4 

9 Δυναμόμετρο 1 

10  Βάση 1 Προφίλ Αλουμινίου 3 

11 Έμβολο 1 

12  Βάση 2 Προφίλ Αλουμινίου 2 

 

Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών στοιχείων των εξαρτημάτων: 

• Έδρανα Τριβής: 

Τα έδρανα τριβής (κουζινέτα) που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάταξη είναι τα UCP 204. 

Στα έδρανα αυτά εδράζονται οι 2 στρόφαλοι και έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
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Πίνακας 3.2 – Βασικά χαρακτηριστικά UCP 204. 

Διάμετρος εδραζόμενου άξονα d = 20 mm 

Συνολικό ύψος εδράνου H = 64.5 mm 

Συνολικό πλάτος εδράνου Α = 34 mm 

Τύπος Στέγασης P 204 

Υλικό Στέγασης Χυτοσίδηρος 

Τύπος Εδράνου UC 204 

 

• Στρόφαλος 1: 

Ο στρόφαλος 1 είναι το εξάρτημα στο οποίο θα εφαρμόζεται η ροπή του 

ηλεκτροκινητήρα ώστε αυτός να μεταδώσει την κίνηση στον υπόλοιπο μηχανισμό. Τα 

βασικά του χαρακτηριστικά είναι: 

Πίνακας 3.3 –  Βασικά χαρακτηριστικά Στροφάλου 1. 

Διάμετρος άξονα d = 20 mm 

Ακτίνα μοχλού στροφάλου l1 = 30 mm 

Διάμετρος οπής πείρου dp= 12 mm 

Υλικό Στροφάλου Αλουμίνιο 2030 

 

• Διωστήρας: 

Ο διωστήρας είναι ο συνδετικός κρίκος του στροφάλου με το έμβολο. Εκτελεί σύνθετη 

κίνηση και είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε στην αρχή και στο πέρας του, να 

συνδέεται με τους στροφάλους και το έμβολο, αντίστοιχα, μέσω αρθρώσεων. 

Ακολουθούν τα βασικά του χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 3.4 – Βασικά χαρακτηριστικά Διωστήρα. 

Διάμετρος οπών d = 32 mm 

Μήκος μοχλού διωστήρα l2 = 300 mm 

Υλικό Διωστήρα Αλουμίνιο 6082 

 

• Έδρανο κύλισης: 

Τα έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάταξη είναι τα 6201-

2Z. Αυτά έπρεπε να εφαρμόσουν στις οπές του διωστήρα για τη λειτουργία των δυο 

αρθρώσεων. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 3.5 – Βασικά χαρακτηριστικά 6201-2Z. 

Εξωτερική διάμετρος D = 32 mm 

Εσωτερική διάμετρος d = 12 mm 

Πλάτος B = 10 mm 
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• Στρόφαλος 2: 

Ο στρόφαλος 2 σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υπάρξει συμμετρία και ισορροπία στο τμήμα 

παραλαβής της ροπής, του μηχανισμού. Εκτελεί την ίδια περιστροφική κίνηση με τον 

στρόφαλο 1, μιας και συνδέεται με εκείνον μέσω ενός πείρου σύσφιξης. Επίσης, το 

μήκος του άξονα του στροφάλου 2 είναι μικρότερο από αυτό του στροφάλου 1 (ο 

στρόφαλος 1 παραλαμβάνει τη ροπή, επομένως ήταν απαραίτητο να φτάνει στο 

κόμπλερ του ηλεκτροκινητήρα). 

Πίνακας 3.6 –  Βασικά χαρακτηριστικά Στροφάλου 2. 

Διάμετρος άξονα d = 20 mm 

Ακτίνα μοχλού στροφάλου l1 = 30 mm 

Διάμετρος οπής πείρου dp= 12 mm 

Υλικό Στροφάλου Αλουμίνιο 2030 

 

• Ράβδος 

Οι δυο ράβδοι χρησιμοποιήθηκαν σαν ράγες πάνω στις οποίες θα εκτελούσε την 

παλινδρομική κίνηση το έμβολο. 

Πίνακας 3.7 – Βασικά χαρακτηριστικά ράβδων. 

Διάμετρος ράβδου d = 12 mm 

Μήκος ράβδου L = 400 mm 

Υλικό ράβδου Ανοξείδωτο ατσάλι X90CrMoV18 

 

• Γραμμικό Έδρανο Κύλισης 

Τα γραμμικά έδρανα κύλισης (γραμμικά ρουλεμάν) που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διάταξη είναι τα LUHR-12. Αυτά είναι που επέτρεψαν την παλινδρομική κίνηση του 

εμβόλου πάνω στις ράγες της διάταξης. 

Πίνακας 3.8 – Βασικά χαρακτηριστικά LUHR-12. 

Διάμετρος γραμμικού εδράνου d = 12 mm 

Συνολικό μήκος στέγασης L = 40 mm 

Συνολικό πλάτος στέγασης A = 28 mm 

Συνολικό ύψος στέγασης H = 33 mm 

Υλικό Στέγασης Αλουμίνιο 

 

• Βάση Ράγας 

Η ονομασία των τεσσάρων βάσεων στις οποίες πακτώθηκαν οι ράγες της γραμμικής 

κίνησης ονομάζονται LSHS-12 και έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 3.9 – Βασικά χαρακτηριστικά LSHS-12. 

Διάμετρος πάκτωσης ράγας d = 12 mm 

Υλικό βάσης Αλουμίνιο 
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• Δυναμόμετρο 

Το δυναμόμετρο τοποθετήθηκε στην εμπρός μετωπική επιφάνεια του εμβόλου ώστε να 

καταγράψει τη δύναμη που εμφανίζεται κατά την κρούση της κεφαλής του 

δυναμόμετρου με στιβαρή ατσάλινη πλάκα. Θα γίνει εκτενέστερη περιγραφή του στο 

Κεφάλαιο 4. 

• Βάση Προφίλ Αλουμινίου 

Οι βάσεις προφίλ αλουμινίου 1 και 2 χρησιμοποιήθηκαν για την στήριξη της συνολικής 

κατασκευής. 

Πίνακας 3.10 – Βασικά χαρακτηριστικά βάσεων προφίλ αλουμινίου. 

Επιφάνεια Βάσης 1 L×A = 200 mm × 80 mm 

Επιφάνεια Βάσης 2 L×A = 305 mm × 40 mm 

Ύψος Βάσεων 1 και 2 H = 20 mm 

Υλικό Βάσεων 1 και 2 Αλουμίνιο 6060 

 

• Έμβολο 

Το έμβολο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βιδωθεί πάνω στα γραμμικά ρουλεμάν, για να 

εκτελέσει την παλινδρομική κίνηση. Επίσης, θα έπρεπε να φέρει πάνω του το 

δυναμόμετρο και να είναι λειτουργική η άρθρωση στο σημείο σύνδεσης με το 

διωστήρα. Παρόμοιος πείρος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στους στροφάλους, 

λειτούργησε ως άξονας περιστροφής της άρθρωσης. 

Πίνακας 3.11 – Βασικά χαρακτηριστικά εμβόλου. 

Συνολικό μήκος εμβόλου L = 92.30 mm 

Συνολικό πλάτος εμβόλου A = 120 mm 

Συνολικό ύψος εμβόλου H = 34.60 mm 

Διάμετρος οπής πείρου dp= 12 mm 

Υλικό εμβόλου Αλουμίνιο 6082 

 

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται τα μηχανολογικά σχέδια των στροφάλων, του 

διωστήρα και του εμβόλου. 

 

3.4 Περιγραφή άκαμπτου μοντέλου 

 

Γενικότερα, συστήματα ΜΕΚ προσομοιώνονται συχνά και με αρκετά ικανοποιητικά 

αποτελέσματα από συστήματα πολλαπλών σωμάτων [12],[13],[14]. Με την 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού των επιμέρους εξαρτημάτων και την δημιουργία του 

συνολικού συναρμολογήματος, το επόμενο βήμα ήταν η μοντελοποίηση και 

προσομοίωσή του μέσω λογισμικού πολλαπλών σωμάτων. Ύψιστης σημασίας είναι ο 
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ορισμός ενός σημείου αναφοράς και συστήματος συντεταγμένων, τα οποία θα είναι 

ίδια για όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μέθοδο εικονικής 

πρωτοτυποποίησης που αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.2. Το σημείο αναφοράς O (0,0,0) 

που επιλέχθηκε για την παρούσα διάταξη είναι το κέντρο του άξονα στην ελεύθερη 

άκρη του στροφάλου 1 (σημείο *) και σύστημα συντεταγμένων, όπως αυτά φαίνονται 

στην Εικόνα 3.5. Το συναρμολόγημα αποθηκεύτηκε σε μορφή Parasolid (.x_t) και ήταν 

έτοιμο για εισαγωγή στο λογισμικό πολλαπλών σωμάτων. 

Το λογισμικό πολλαπλών σωμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα 

διπλωματική εργασία είναι το Adams View (MSC Software). Με την εκκίνηση του 

Adams View δίνονται στον χρήστη κάποιες βασικές αρχικές επιλογές: 

• Όνομα μοντέλου 

• Κατεύθυνση βαρύτητας (επιλέχθηκε -Y συστήματος αναφοράς παγκόσμιων 

συντεταγμένων) 

• Μονάδες μέτρησης (επιλέχθηκαν mm, kg, N, s, deg) 

Ακολουθεί η εισαγωγή της γεωμετρίας της διάταξης (Parasolid αρχείο) στο Adams 

View. Επόμενο βήμα ήταν ο ορισμός του υλικού των επιμέρους εξαρτημάτων, μέσω 

της καρτέλας των σωμάτων που απαρτίζουν το συνολικό μοντέλο (Bodies). Οι τύποι 

των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τα σώματα ήταν: 

Πίνακας 3.12 – Χαρακτηριστικά υλικών μοντέλου. 

 Πυκνότητα 

(kg/mm3) 

Μέτρο 

Ελαστικότητας 

(N/mm2) 

Λόγος Poisson 

Αλουμίνιο 2.74E-06 7.1705E+04 0.33 

Χάλυβας 7.801E-06 2.07E+05 0.29 

Ανοξείδωτος 

Χάλυβας 

7.75E-06 1.9E+05 0.305 

Καουτσούκ 1.1E-09 0.005 0.33 

Χυτοσίδηρος 7.08E-06 1.0E+05 0.211 

 

Στην συνέχεια έπρεπε να γίνει ο ορισμός των τρόπων σύνδεσης μεταξύ των σωμάτων, 

με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπονται στο συνολικό μοντέλο οι απαραίτητοι βαθμοί 

ελευθερίας. Για να οριστεί ένας σύνδεσμος είναι απαραίτητο να επιλεχθούν τα σώματα 

ανάμεσα στα οποία αυτός θα λειτουργεί αλλά και το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται. 

Οι βάσεις προφίλ αλουμινίου απενεργοποιήθηκαν (De-Activation) μιας και δεν 

συμβάλλουν στη λειτουργία του μηχανισμού, αλλά παρόλα αυτά παρέμειναν στο 

μοντέλο και δεν διαγράφηκαν για οπτικούς λόγους. Επίσης, ήταν αναγκαία η 

δημιουργία δυο επιπλέον σωμάτων, τα οποία εξυπηρετούν τη λειτουργία των πείρων 

των δυο αρθρώσεων στην αρχή και το πέρας του διωστήρα. Τα δύο αυτά σώματα είναι 

απαραμόρφωτοι κύλινδροι διαμέτρου 12 mm και σαν υλικό τους ορίστηκε χάλυβας. 

Το συνολικό μοντέλο, έχοντας τελειώσει με την προαναφερθείσα διαδικασία έχει την  

μορφή της εικόνας 3.8. 
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Εικόνα 3.8 – Απεικόνιση συνολικού μοντέλου στο Adams View με το πέρας των 

αρχικών βημάτων. 

 

Οι τρεις τρόποι σύνδεσης που χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.13 

και παράλληλα εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας τους: 

Πίνακας 3.13 – Χρησιμοποιούμενοι τρόποι σύνδεσης στο παρόν μοντέλο. 

Σύνδεσμος Περιγραφή 

 

Πάκτωση: 

Περιορίζει όλους τους βαθμούς 

ελευθερίας ανάμεσα σε δύο 

σώματα. 

 

Περιστροφή: 

Περιορίζει όλους τους βαθμούς 

ελευθερίας ανάμεσα σε δύο σώματα 

εκτός από την σχετική περιστροφή 

μεταξύ τους. 

 

Κυλινδρική σύνδεση: 

Επιτρέπει την σχετική μεταφορά και 

περιστροφή κατά μήκος και γύρω 

από έναν άξονα, αντίστοιχα, δυο 

σωμάτων, περιορίζοντας τους 

υπόλοιπους βαθμούς ελευθερίας. 
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Ο Πίνακας 3.14 παρουσιάζει τις απαραίτητες συνδέσεις για τη λειτουργία του 

συνολικού μοντέλου. 

Πίνακας 3.14 – Λίστα συνδέσμων του συνολικού μοντέλου. 

Σύνδεσμος (Joint) Σώμα 1 Σώμα 2 

 

Πάκτωση (Fixed) Κουζινέτο 1 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Κουζινέτο 2 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Βάση LSHS12 1 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Βάση LSHS12 2 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Βάση LSHS12 3 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Βάση LSHS12 4 Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Ράγα 1 Βάση LSHS12 3 

Πάκτωση (Fixed) Ράγα 2 Βάση LSHS12 4 

Πάκτωση (Fixed) Κεφαλή Δυναμόμετρου Βάση Δυναμόμετρου 

Πάκτωση (Fixed) Βάση Δυναμόμετρου Έμβολο 

Πάκτωση (Fixed) Γραμμικό Ρουλεμάν LUHR12 1 Έμβολο 

Πάκτωση (Fixed) Γραμμικό Ρουλεμάν LUHR12 2 Έμβολο 

Πάκτωση (Fixed) Στοπ Κρούσης Έδαφος 

Πάκτωση (Fixed) Πείρος 1 Στρόφαλος 1 

Πάκτωση (Fixed) Πείρος 1 Στρόφαλος 2 

Πάκτωση (Fixed) Πείρος 2 Έμβολο 

 

Περιστροφή (Revolute) Στρόφαλος 1 Κουζινέτο 1 

Περιστροφή (Revolute) Στρόφαλος 2 Κουζινέτο 2 

 

Κυλινδρικός (Cylindrical) Γραμμικό Ρουλεμάν LUHR12 1 Ράγα 1 

Κυλινδρικός (Cylindrical) Γραμμικό Ρουλεμάν LUHR12 2 Ράγα 2 

 

Αφού τελείωσε ο ορισμός των τρόπων σύνδεσης, σειρά είχε η διαδικασία εισαγωγής 

των εδράνων κύλισης στις οπές του διωστήρα. Για τη διαδικασία αυτή έγινε χρήση της 

καρτέλας Machinery και ειδικότερα η υποκατηγορία Bearing. Η μέθοδος εισαγωγής 

που επιλέχθηκε είναι η αναλυτική. Τα δυο ρουλεμάν που επιλέχθηκαν (6201-2Ζ) είναι 

ένσφαιρα ρουλεμάν οπότε στο δεύτερο βήμα επιλέχθηκε ο τύπος Deep Groove Ball 

Bearing Single Row. Τα βήματα 3 και 4 είναι τα πιο σημαντικά για τον ορισμό των 

εδράνων κύλισης. Στο βήμα 3 εισήχθησαν  η θέση τους στο συνολικό μοντέλο, ο 

άξονας περιστροφής τους, τα βασικά τους γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τα όρια 

στατικής και δυναμικής καταπόνησης και το όριο στροφών, όπως φαίνονται στην 

Εικόνα 3.9. Στο βήμα 4 ορίστηκαν ο άξονας (Shaft) πάνω στον οποίο εδράζονται τα 

ρουλεμάν, καθώς επίσης και η στέγασή τους (Housing). Εδώ δικαιολογείται η 

δημιουργία των δυο κυλινδρικών πείρων σε προγενέστερο βήμα της μοντελοποίησης, 

καθώς αυτοί χρησιμοποιούνται σαν άξονες έδρασης των ρουλεμάν. Σαν  σώμα 

στέγασης των ρουλεμάν ορίστηκε και στις δυο περιπτώσεις ο διωστήρας. 

Στην Εικόνα 3.10 απεικονίζεται η εισαγωγή των εδράνων κύλισης στις οπές του 

διωστήρα, όπως δείχνουν οι δυο κόκκινες επισημάνσεις. Για τον στρόφαλο 2 και το 
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έμβολο τέθηκε ποσοστό διαφάνειας (Τransparency) στην εμφάνισή τους 80% ώστε να 

είναι εμφανείς οι δυο περιοχές ενδιαφέροντος. 

 
Εικόνα 3.9 – Βήμα 3 στον ορισμό των εδράνων κύλισης. 

 

 
Εικόνα 3.10 - Απεικόνιση συνολικού μοντέλου στο Adams View με το πέρας του 

ορισμού των εδράνων κύλισης. 

 

Έπειτα, σειρά είχε η εφαρμογή μιας δύναμης ή ροπής ή η επιβολή συγκεκριμένης 

κίνησης σε ένα ή περισσότερα σώματα, ώστε το συνολικό μοντέλο να κινηθεί στην 

προσομοίωση όπως αναμενόταν. Στην παρούσα περίπτωση επιλέχθηκε η επιβολή 
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σταθερής γωνιακής ταχύτητας στο ελεύθερο άκρο του άξονα του στροφάλου 1 (σημείο 

από το οποίο λαμβάνει κίνηση ο μηχανισμός από τον ηλεκτροκινητήρα). Για την 

εισαγωγή αυτής της κίνησης έγινε χρήση της καρτέλας Motion και ειδικότερα η 

υποκατηγορία Rotational Joint Motion. Η κίνηση επιβλήθηκε στον σύνδεσμο 

περιστροφής που ορίστηκε ανάμεσα στα σώματα: Στρόφαλος 1 και Κουζινέτο 1. Στην 

συνέχεια ήταν αναγκαία η επεξεργασία της συνάρτησης που περιγράφει την κίνηση. Η 

μορφή αυτής φαίνεται στην Εικόνα 3.11: 

 
Εικόνα 3.11 – Έκφραση συνάρτησης της επιβαλλόμενης κίνησης. 

 

Η έκφραση που εμφανίζεται στην Εικόνα 3.11 σημαίνει πως ο στρόφαλος 1 εκτελεί μια 

πλήρη περιστροφή κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Αυτό μεταφράζεται σαν 

μονάδα μέτρησης από το 1 RPS. Οι γωνιακές ταχύτητες για της οποίες έγινε ανάλυση 

στην παρούσα διπλωματική είναι: 

• 123 RPM 

• 240 RPM 

• 356 RPM 

Στον Πίνακα 3.15 δίνονται οι εκφράσεις των συναρτήσεων που αφορούν τις 

προαναφερθείσες γωνιακές ταχύτητες (γνωρίζοντας πως 1 RPS = 60 RPM). 

Πίνακας 3.15 – Αντιστοίχιση γωνιακής ταχύτητας με συνάρτηση κίνησης. 

Γωνιακή Ταχύτητα (RPM) Συνάρτηση Επιβαλλόμενης Κίνησης 

123 738d * time 

240 1440d * time 

356 2136d * time 

 

Τελευταία διαδικασία για τη μοντελοποίηση του μηχανισμού ήταν ο ορισμός της 

δύναμης επαφής που αναπτύσσεται κατά την κρούση της κεφαλής του δυναμόμετρου 

με χαλύβδινο στοπ. Για την εισαγωγή της δύναμης επαφής έγινε χρήση της καρτέλας 
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Forces και ειδικότερα της υποκατηγορίας Contact. Ο ορισμός δύναμης επαφής είναι 

ένα πολύπλοκο πρόβλημα καθώς χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια και μη γραμμικότητα. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.12, αρχικά ορίστηκαν τα σώματα ανάμεσα στα οποία 

αναπτύσσεται η δύναμη επαφής. Έπειτα, επιλέχθηκε η μέθοδος μέσω της οποίας 

υπολογίζεται η δύναμη επαφής κατά την προσομοίωση. Η μέθοδος Impact βασίζεται 

στη θεωρία του Hertz όσον αφορά την επαφή κυκλικών επιφανειών και την ελαστική 

παραμόρφωση μεταξύ δυο σφαιρών. Η μέθοδος Restitution βασίζεται στη θεωρία του 

Poisson όσον αφορά τον συντελεστή αποκατάστασης (COR), ο οποίος ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που διατηρείται , μετά την 

κρούση. Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται καλύτερα για πλήρως ελαστικές (COR = 1) 

ή πλήρως πλαστικές (COR = 0) κρούσεις. Για τον ορισμό της δύναμης επαφής 

επιλέχθηκε η μέθοδος Impact κατά την οποία, η επαφή μεταξύ των δυο σωμάτων 

προσομοιάζεται με ένα ζεύγος ελατηρίου αποσβεστήρα. Στην συνέχεια εισήχθησαν οι 

παράμετροι επαφής: 

• Στιβαρότητα επαφής kc: 

Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των υλικών των δυο σωμάτων (καουτσούκ και 

χάλυβας στην προκειμένη περίπτωση), όπως το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος 

Poisson. Από την στιγμή που το καουτσούκ είναι “μαλακό” υλικό, ενώ ο χάλυβας πολύ 

“σκληρότερο” η τιμή της στιβαρότητας επαφής θα πρέπει να είναι μικρή. Έχει μονάδα 

μέτρησης το N/mm. 

• Εκθέτης δύναμης επαφής e: 

Εκφράζει το πόσο γραμμική ή μη γραμμική θα είναι η δύναμη επαφής. Αν δηλαδή 

ισούται με 1, τότε η δύναμη επαφής προκύπτει σαν αποτέλεσμα παραμόρφωσης 

γραμμικού ελατηρίου. Έχει υπολογιστεί πως για επαφή ανάμεσα σε σκληρά υλικά ο 

εκθέτης ισούται με 2.2, ενώ για επαφή ανάμεσα σε υλικά χαμηλής σκληρότητας αυτός 

ισούται με 1.1. Για την επαφή των δυο συγκεκριμένων υλικών επιλέχθηκε μια 

ενδιάμεση τιμή αυτών των ορίων. 

• Απόσβεση επαφής c: 

Έχει άμεση σχέση με την ταχύτητα των σωμάτων κατά την κρούση. Αυτό σημαίνει 

πως για μεγαλύτερη ταχύτητα, η απόσβεση θα πρέπει να είναι μικρότερη, με σκοπό να 

διατηρείται σταθερός ο συντελεστής απόσβεσης ζ. Επομένως, η παράμετρος αυτή, 

διαφέρει για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γωνιακών ταχυτήτων. Έχει μονάδα 

μέτρησης το Ns/mm. 

• Μέγιστη διείσδυση dpen: 

Η τελευταία παράμετρος επαφής είναι η μέγιστη διείσδυση, που εκφράζει όχι το 

μέγιστο βάθος διείσδυσης κατά την κρούση των δυο σωμάτων, αλλά το βάθος 

διείσδυσης κατά το οποίο η απόσβεση επαφής γίνεται μέγιστη. Υπολογισμοί έχουν 

δείξει ότι ικανοποιητική μέγιστη διείσδυση είναι 0.01 mm. 
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Αυτές οι παράμετροι εξηγούνται σε βάθος και αναλύονται εκτενέστερα στο [15]. 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψιν η δύναμη τριβής κατά την επαφή, κάτι 

που για το παρόν μοντέλο δεν κρίθηκε απαραίτητο. Για μοντέλα στα οποία οι δυνάμεις 

τριβής μεταξύ των σωμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο είναι απαραίτητη η κατανόηση 

των βασικών εννοιών τους πριν την προσπάθεια για μοντελοποίησή τους [16]. 

 
Εικόνα 3.12 – Ορισμός δύναμης επαφής. 

 

Ολοκληρώνοντας όλες τις προηγούμενες διαδικασίες, μοντελοποιήθηκε πλήρως η 

διάταξη. 

 
Εικόνα 3.13 – Πλήρης μοντελοποίηση πολλαπλών σωμάτων της διάταξης.  
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Επόμενη διαδικασία ήταν η εισαγωγή μετρητών για τη διευκόλυνση λήψης των 

απαραίτητων αποτελεσμάτων κατά την προσομοίωση του μοντέλου. Αυτό έγινε μέσω 

της χρήσης της καρτέλας Design Exploration και ειδικότερα την υποκατηγορίας 

Measure. Τα μεγέθη τα οποία αναλύθηκαν είναι: 

• Θέση 

• Ταχύτητα 

• Επιτάχυνση 

• Δύναμη 

Για τα τρία πρώτα μεγέθη η εξαγωγή αποτελεσμάτων αφορά την x και y διεύθυνση για 

το κέντρο μάζας του διωστήρα (δεν κινείται κατά z) και την x διεύθυνση για σημείο 

της μετωπικής επιφάνειας του εμβόλου (δεν κινείται κατά y και z). Όσον αφορά τη 

δύναμη εξάγεται αποτέλεσμα για τη δύναμη επαφής. 

Η τελευταία διαδικασία ήταν η πραγματοποίηση της προσομοίωσης του μοντέλου 

πολλαπλών σωμάτων. Η προσομοίωση εκτελείται μέσω της καρτέλας Simulation και 

ειδικότερα της υποκατηγορίας Interactive Simulation. Εδώ ορίζεται ο τελικός χρόνος 

της προσομοίωσης (sec) και ο αριθμός των χρονικών βημάτων ή το μέγεθος του 

χρονικού βήματος (χρονική διακριτοποίηση). Επιλέχθηκε η προσομοίωση να γίνει για 

3 sec και το διάστημα αυτό διακριτοποιήθηκε ανάλογα με τη γωνιακή ταχύτητα: 

Πίνακας 3.16 – Αντιστοίχιση γωνιακής ταχύτητας με αριθμό χρονικών βημάτων. 

Γωνιακή Ταχύτητα (RPM) Αριθμός χρονικών βημάτων 

123 900 

240 1800 

356 2700 

 

Οι τρεις διαφορετικοί αριθμοί χρονικών βημάτων βρέθηκαν με τη διαδικασία “δοκιμής 

και σφάλματος” ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη σύγκλιση των αποτελεσμάτων. Στις 

πληροφορίες του παραθύρου ελέγχου της προσομοίωσης δίνονται στοιχεία για το 

συνολικό μοντέλο. 

 
Εικόνα 3.14 – Κύριες πληροφορίες μοντέλου. 
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Το μοντέλο έχει -1 βαθμό ελευθερίας που σημαίνει πως είναι υπερπεριορισμένο. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός πως υπάρχουν περιττοί περιορισμοί (redundant constraints). 

Παρόλα αυτά ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει σωστά μιας και οι περιττοί 

περιορισμοί δεν προέρχονται από συνδέσμους που λαμβάνουν μέρος στην κίνηση του 

μηχανισμού. Επίσης, δίνεται συνοπτική λίστα των τρόπων σύνδεσης που εισήχθησαν 

στο συνολικό μοντέλο καθώς και των επιβαλλόμενων κινήσεων και εφαρμοζόμενων 

δυνάμεων στο σύστημα. 

Ενδεικτικά το παράθυρο ελέγχου της προσομοίωσης του μηχανισμού για γωνιακή 

ταχύτητα 123 RPM: 

 
Εικόνα 3.15 – Παράθυρο ελέγχου προσομοίωσης. 

 

Στην συνέχεια εκτελείται η προσομοίωση, όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί 

την κίνηση του μηχανισμού κατά την διάρκεια επίλυσης. Με την ολοκλήρωση της 

επίλυσης υπήρχε η δυνατότητα αναπαραγωγής της προσομοίωσης. Στην εικόνα 3.16 

απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο, κατά το οποίο έχει αναπτυχθεί δύναμη επαφής λόγω 

της κρούσης (κόκκινο διάνυσμα): 



50 

 

 
Εικόνα 3.16 – Στιγμιότυπο κρούσης κατά την προσομοίωση. 

 

3.5 Αποτελέσματα άκαμπτου μοντέλου 

 

Τέλος, το Adams View δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να οπτικοποιήσει τα μεγέθη 

που τον ενδιαφέρουν μέσω διαγραμμάτων (Plots). Η διαδικασία εξαγωγής 

αποτελεσμάτων υπό τη μορφή διαγραμμάτων έγινε μέσω της καρτέλας Results και εν 

συνεχεία της υποκατηγορίας Postprocessor. Εκεί ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει την 

κίνηση και την συμπεριφορά του μηχανισμού, να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να τα 

εξάγει σε μορφές αρχείων για περαιτέρω επεξεργασία ή σύγκριση. Τα διαγράμματα 

που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δυναμική 

ανάλυση πολλαπλών σωμάτων για το άκαμπτο μοντέλο. Για την ευκολότερη 

κατανόηση των διαφορετικών περιπτώσεων γωνιακών ταχυτήτων, τα αποτελέσματα 

για 123 RPM απεικονίζονται μέσω καμπυλών κόκκινου χρώματος, αυτά των 240 RPM 

μέσω μπλε χρώματος και αυτά των 356 RPM μέσω πράσινου χρώματος. 

 
Διάγραμμα 3.1 – Χρονοϊστορία δύναμης επαφής. 
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Διάγραμμα 3.2 – Χρονοϊστορία θέσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.3 – Χρονοϊστορία θέσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.4 – Χρονοϊστορία θέσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.5 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x κέντρου μάζας διωστήρα. 
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Διάγραμμα 3.6 – Χρονοϊστορία ταχύτητας y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.7 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.8 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.9 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 
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Διάγραμμα 3.10 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.11 – Χρονοϊστορία δύναμης επαφής. 

 

 
Διάγραμμα 3.12 – Χρονοϊστορία θέσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.13 – Χρονοϊστορία θέσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 
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Διάγραμμα 3.14 – Χρονοϊστορία θέσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.15 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.16 – Χρονοϊστορία ταχύτητας y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.17 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 
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Διάγραμμα 3.18 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.19 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.20 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.21 – Χρονοϊστορία δύναμης επαφής. 
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Διάγραμμα 3.22 – Χρονοϊστορία θέσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.23 – Χρονοϊστορία θέσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.24 – Χρονοϊστορία θέσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.25 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x κέντρου μάζας διωστήρα. 
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Διάγραμμα 3.26 – Χρονοϊστορία ταχύτητας y κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.27 – Χρονοϊστορία ταχύτητας x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 

 

 
Διάγραμμα 3.28 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x κέντρου μάζας διωστήρα. 

 

 
Διάγραμμα 3.29 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης y κέντρου μάζας διωστήρα. 
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Διάγραμμα 3.30 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης x σημείου μετωπικής επιφάνειας 

εμβόλου. 

 

3.6 Περιγραφή εύκαμπτου μοντέλου 

 

Με την ολοκλήρωση της μοντελοποίησης του άκαμπτου συστήματος πολλαπλών 

σωμάτων και της εξαγωγής των απαραίτητων αποτελεσμάτων, σειρά είχε η 

μοντελοποίηση του συστήματος μέσω εύκαμπτων σωμάτων. Κατά τη φάση της 

αναζήτησης και επισκόπησης πηγών και βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε πως οι 

περισσότερες αναλύσεις μοντέλων παρόμοιων με της παρούσας διπλωματικής, 

ακολουθούσαν την εξής οδό: αρχικά γινόταν ο υπολογισμός των δυσμενέστερων 

συνθηκών λειτουργίας και έπειτα το μοντέλο προσομοιωνόταν στατικά στις συνθήκες 

αυτές [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]. Βέβαια, κάτι τέτοιο απέχει 

πολύ από την πραγματικότητα, καθώς τα συστήματα αυτά είναι χρονικά 

μεταβαλλόμενα και η στατική επίλυση δεν είναι βέβαιο πως θα δώσει ορθολογικά 

αποτελέσματα.  

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.7.2, μέσω της εξαγωγής MNF αρχείου για κάθε 

άκαμπτο σώμα το οποίο χρειάζεται να αντικατασταθεί από το αντίστοιχο εύκαμπτο. Οι 

τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξαχθεί ένα MNF αρχείο είναι δυο. Είτε μέσω 

λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων, είτε μέσω της καρτέλας Flexible Bodies και 

ειδικότερα της υποκατηγορίας ViewFlex. Στην πρώτη περίπτωση είναι αναγκαία η 

πλήρης ταύτιση του μοντέλου σε δυο διαφορετικά λογισμικά, γεγονός που την καθιστά 

ιδιαίτερα πολύπλοκη. Στη δεύτερη περίπτωση η δημιουργία των MNF αρχείων γίνεται 

μέσα στο περιβάλλον όπου στήθηκε το μοντέλο πολλαπλών σωμάτων με τη βοήθεια 

υπορουτίνων πεπερασμένων στοιχείων. Στην παρούσα διπλωματική έγινε χρήση του 

δεύτερου τρόπου. Τα σώματα, τα οποία αντικαταστάθηκαν από εύκαμπτα είναι ο 

στρόφαλος 1,  ο στρόφαλος 2, ο διωστήρας και το έμβολο. 

Αρχικά, επιλέγεται το σώμα για το οποίο γίνεται η μετατροπή από άκαμπτο σε 

εύκαμπτο. Στην συνέχεια, ορίζεται ο αριθμός των ιδιομορφών που υπολογίζονται για 

τη δημιουργία του MNF αρχείου. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή καθώς ο αριθμός που 

πληκτρολογείται από τον χρήστη δεν είναι ο συνολικός αριθμός των ιδιομορφών που 

θα περιέχει το MNF αρχείο. Ο συνολικός αριθμός των ιδιομορφών είναι το άθροισμα: 

έξι ιδιομορφών στερεού σώματος συν τον αριθμό των ιδιομορφών λόγω περιορισμών 
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του σώματος συν τον αριθμό των επιπλέον ιδιομορφών για το εύκαμπτο σώμα που 

πληκτρολόγησε ο χρήστης. Επίσης, επιτρέπεται στο πρόγραμμα να πραγματοποιήσει 

την αντικατάσταση του σώματος αυτόματα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού ορθών και διατμητικών τάσεων, μέσω 

Stress Analysis. Το επόμενο βήμα αφορά τη διακριτοποίηση του σώματος, με τη 

βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.17 η 

διακριτοποίηση του στροφάλου 1. 

 

 
Εικόνα 3.17 – Διακριτοποίηση στροφάλου 1 με τη βοήθεια πεπερασμένων 

στοιχείων. 

 

Δεύτερο και τελευταίο βήμα για τη δημιουργία MNF αρχείου είναι η αντιστοίχιση των 

συνδέσμων, βάσει των οποίων κινείται το σώμα στο σύστημα πολλαπλών σωμάτων, 

με πεπερασμένα στοιχεία τα οποία έχουν ισοδύναμη συμπεριφορά. Τα πεπερασμένα 

αυτά στοιχεία ονομάζονται RBE2 Elements, είναι άκαμπτα και προσομοιάζουν την 

σύνδεση μεταξύ σωμάτων. Στο παρόν μοντέλο αντικαταστάθηκαν απαραίτητες 

περιστροφές και πακτώσεις από RBE2, με τον κατάλληλο τρόπο. Η περιστροφή του 

άξονα του στροφάλου 1 καθώς αυτός εδράζεται στο κουζινέτο 1 είναι παράδειγμα 

αυτής της διαδικασίας. 
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Εικόνα 3.18 – Παράδειγμα αντικατάστασης Revolute joint από RBE2 elements. 

 

Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε και για τα τέσσερα σώματα που επρόκειτο να 

αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα εύκαμπτα, το συνολικό μοντέλο εύκαμπτων πλέον 

πολλαπλών σωμάτων, έχει την εξής μορφή: 

 
Εικόνα 3.19 – Πλήρης μοντελοποίηση εύκαμπτων πολλαπλών σωμάτων, της 

διάταξης. 
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Στον Πίνακα 3.17 παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για τα πεπερασμένα στοιχεία 

του πλήρους μοντέλου: 

Πίνακας 3.17 – Πεπερασμένα στοιχεία συνολικού μοντέλου. 

Εξάρτημα Απεικόνιση Ιδιότητα Υλικό 
Αριθμός 

Κόμβων 

Αριθμός 

Στοιχείων 

Μέγεθος 

Στοιχείων 

Στρόφαλος 1 

 

Solid Αλουμίνιο 10242 5926 2-5 mm 

Στρόφαλος 2 

 

Solid Αλουμίνιο 8791 5048 2-5 mm 

Διωστήρας 

 

Solid Αλουμίνιο 10069 5570 2-5 mm 

Έμβολο 

 

Solid Αλουμίνιο 16320 9822 2-5 mm 

 Σύνολο 45422 26366  

  

 

3.7 Αποτελέσματα εύκαμπτου μοντέλου 

 

Αφού γίνει η αντικατάσταση των άκαμπτων σωμάτων από τα αντίστοιχα εύκαμπτα, ο 

χρήστης μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες και αποτελέσματα. Αρχικά, μπορεί να 

γίνει οπτικοποίηση των ιδιομορφών των εύκαμπτων σωμάτων μέσω του παραθύρου 

επεξεργασίας τους. Εκεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια ιδιομορφή θέλει να 

εμφανιστεί στο περιβάλλον εργασίας του Adams View και επίσης να δει σε ποια 

συχνότητα εμφανίζεται αυτή η ιδιομορφή. Υπόψη, πως οι έξι πρώτες ιδιομορφές είναι 

του στερεού σώματος. Στις Εικόνες 3.20 και 3.21 δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα. 
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Εικόνα 3.20 – Έβδομη ιδιομορφή (καμπτική) διωστήρα, σε συχνότητα 452.15 Hz. 

 

 
Εικόνα 3.21 – Όγδοη ιδιομορφή (στρεπτική) εμβόλου, σε συχνότητα 9754.8 Hz. 

 

 

Από τα αποτελέσματα του Postprocessor εξήχθησαν τα ίδια διαγράμματα με την 

ανάλυση του μοντέλου άκαμπτων σωμάτων. Τα διαγράμματα που αφορούσαν τη θέση 

και την ταχύτητα ήταν ίδια με τα αντίστοιχα των άκαμπτων σωμάτων. Τα διαγράμματα 

των επιταχύνσεων ήταν επίσης ίδια, με τη μόνη διαφορά πως στα σημεία που 

εμφανιζόταν ασυνέχεια, λόγω της κρούσης του δυναμόμετρου με το χαλύβδινο στοπ, 

οι κορυφές των ασυνεχειών αυτών είχαν μεγαλύτερο μέγεθος. 

Επίσης, έγινε Stress Analysis και για τις τρεις διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες. Οι 

παραμορφώσεις των εύκαμπτων σωμάτων ήταν των τάξεων των μικρομέτρων 

(στρόφαλος 1, στρόφαλος 2 και έμβολο) και των νανομέτρων (διωστήρας). Για την 

υψηλότερη γωνιακή ταχύτητα (356 RPM) οι μέγιστες τάσεις εμφανίστηκαν στους 
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στροφάλους, στην περιοχή κοντά στις εδράσεις UCP 204, τις χρονικές στιγμές που 

συμβαίνει κρούση. Η μέγιστη τιμή αυτών των τάσεων ήταν 5.82 MPa, η οποία είναι 

πολύ μικρή σε σχέση με το όριο κόπωσης του Αλουμινίου 2030, 91 με 110 MPa. Στις 

δυο χαμηλότερες γωνιακές ταχύτητες (123 RPM και 240 RPM) οι τάσεις και πάλι 

εμφανίζονται στα ίδια σημεία και χρονικές στιγμές εμφάνισης κρούσης αλλά έχουν 

ελαφρώς μικρότερες τιμές. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι το σύστημα είναι πολύ 

στιβαρό και όταν οι γωνιακές ταχύτητες είναι τόσο χαμηλές και η δυνάμεις που 

ασκούνται στο έμβολο τόσο μικρές, τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως λογικά. 

Επομένως, το άκαμπτο μοντέλο του εν λόγω συστήματος είναι σχεδόν ίδιο με το 

εύκαμπτο. 

 

 
Εικόνα 3.22 – Μέγιστες εμφανιζόμενες τάσεις στα 356 RPM. 

 

Στην Εικόνα 3.23 η μεγάλη παραμόρφωση στο ελεύθερο άκρο του στροφάλου 1 δε 

μπορεί να ληφθεί υπόψη, επειδή εκείνο το τμήμα θα βρίσκεται μέσα στο κόμπλερ ώστε 

να παραλαμβάνει τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα. Η Εικόνα 3.23 αφορά επίσης τα 356 

RPM. 
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Εικόνα 3.23 – Μέγιστες εμφανιζόμενες παραμορφώσεις στα 356 RPM. 

 

Λόγω αυτών των αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε πως κατά την πειραματική εφαρμογή 

δεν υπήρχε νόημα να τοποθετηθούν αισθητήρια Strain Gauges, από την στιγμή που τα 

μεγέθη ήταν αμελητέα και άρα θα ήταν στο ύψος του θορύβου των πειραματικών 

μετρήσεων.  
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4 Πειραματική εφαρμογή 
 

4.1 Κατασκευή 

 

Τα εξαρτήματα της διάταξης που κατασκευάστηκαν σε μηχανουργείο ήταν τα: 

• Στρόφαλος 1 

• Στρόφαλος 2 

• Διωστήρας 

• Έμβολο 

Και για τα τέσσερα εξαρτήματα ακολουθήθηκε η διαδικασία της αφαίρεσης υλικού. 

Πιο συγκεκριμένα, τα δυο πρώτα κατασκευάστηκαν από συμπαγή κυλινδρική ράβδο 

αλουμινίου Φ100 σε τόρνο. Ο διωστήρας κατασκευάστηκε από πλάκα αλουμινίου 

πάχους 10 mm σε φρέζα. Το έμβολο κατασκευάστηκε από συμπαγή ράβδο αλουμινίου 

ορθογωνικής διατομής 150 mm × 50 mm, επίσης σε φρέζα. Στο Παράρτημα 

παρουσιάζονται τα μηχανολογικά σχέδια των εξαρτημάτων, βάσει των οποίων έγινε η 

κατασκευή. Οι εικόνες 4.1 και 4.2 παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τη διαδικασία της 

κατασκευής. 

 
Εικόνα 4.1 – Δημιουργία περιγράμματος του διωστήρα. 
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Εικόνα 4.2 – Τέλος της διαδικασίας κατασκευής των εξαρτημάτων. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις ανοχές των οπών του διωστήρα καθώς σε αυτές θα 

έπρεπε να εφαρμόσουν με σφιχτή συναρμογή τα έδρανα κύλισης 6201-2Ζ. Για τα 

συγκεκριμένα έδρανα κύλισης, η κλάση ανοχών της στέγασης (οπές του διωστήρα) 

αποφασίστηκε πως θα έπρεπε να είναι η Μ7. 

 

4.2 Περιγραφή πειραματικής διάταξης 

 

Από τη στιγμή που ήταν έτοιμα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, σειρά είχε το στήσιμο 

της πειραματικής διάταξης. Όλη η διάταξη έπρεπε να ανυψωθεί ώστε ο άξονας του 

στροφάλου 1 να έρθει ομόκεντρος με τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. Για το λόγο 

αυτό οι βάσεις αλουμινίου της κατασκευής βιδώθηκαν στις αποστάσεις που όριζε το 

συναρμολόγημα, πάνω σε ξύλινη πλάκα απαραίτητου για την ανύψωση πάχους. Στην 

συνέχεια ακολούθησε η συναρμολόγηση του μηχανισμού, κοιτώντας πάντα το 

συναρμολόγημα στον Η/Υ για τυχόν αποκλίσεις. Στην Εικόνα 4.3 παρουσιάζεται η 

πειραματική διάταξη, κατά την συναρμολόγηση. 
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Εικόνα 4.3 – Συναρμολόγηση πειραματικής διάταξης. 

 

Τα τελευταία απαραίτητα βήματα για τη λειτουργία της διάταξης ήταν η σύνδεση του 

στροφάλου 1 με τον ηλεκτροκινητήρα, ώστε να επιβάλλεται στον πρώτο η απαραίτητη 

γωνιακή ταχύτητα, η στερέωση ενός στιβαρού στοπ για την κρούση στο ΑΝΣ και η 

τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης. 

 

4.3 Λειτουργία και μετρήσεις 

 

Σε αυτό το σημείο γίνεται περιγραφή της λειτουργίας της πειραματικής διάταξης και 

του μετρητικού και καταγραφικού εξοπλισμού του εργαστηρίου Ταλαντώσεων και 

Δυναμικής Μηχανών του ΠΔΜ με σκοπό την εξαγωγή των απαραίτητων μετρήσεων. 

Η διάταξη τέθηκε σε λειτουργία μέσω της επιβολής τριών διαφορετικών γωνιακών 

ταχυτήτων (123 RPM, 240 RPM και 356 RPM) από τον ηλεκτροκινητήρα στον 

στρόφαλο 1. Οι στροφές λειτουργίας ρυθμιζόταν από inverter που διέθετε πίνακα 

ελέγχου. Η μέτρηση και εξακρίβωση της γωνιακής ταχύτητας των στροφάλων έγινε 

μέσω οπτικού στροφόμετρου χτυπώντας από πλάγια θέση, με δέσμη λέιζερ σε 

ανακλαστικό αυτοκόλλητο που τοποθετήθηκε στον άξονα του στροφάλου 2. 
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Εικόνα 4.4 – Πίνακας ελέγχου στροφών, οπτικό στροφόμετρο και ανακλαστικό 

αυτοκόλλητο. 

 

Οι στρόφαλοι παραλαμβάνοντας αυτές τις γωνιακές ταχύτητες έθεταν σε κίνηση τον 

διωστήρα και αυτός με την σειρά του κινούσε το έμβολο. Κατάληξη αυτών των 

κινήσεων ήταν η κρούση στο ΑΝΣ. Οι απαραίτητες μετρήσεις εξήχθησαν μέσω 

αισθητήρων μέτρησης επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρα) και δύναμης (δυναμόμετρο). Η 

τοποθέτησή τους φαίνεται στην Εικόνα 4.5: 

 
Εικόνα 4.5 – Τοποθέτηση αισθητήρων στην πειραματική διάταξη. 
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Πιο συγκεκριμένα, το επιταχυνσιόμετρο Α1 εξάγει μετρήσεις για την επιτάχυνση του 

κέντρου μάζας του διωστήρα για τη -x διεύθυνση και για την y διεύθυνση, το 

επιταχυνσιόμετρο Α2 εξάγει μετρήσεις για την επιτάχυνση σημείου της μετωπικής 

επιφάνειας του εμβόλου για τη x διεύθυνση και ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας πίεσης 

F εξάγει μετρήσεις για τη δύναμη που αναπτύσσεται κατά την κρούση με το χαλύβδινο 

στοπ. Τα αισθητήρια A1, A2 και F που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των μετρήσεων 

που προαναφέρθηκαν είναι της εταιρίας KISTLER. Στην Εικόνα 4.6 παρουσιάζονται 

οι τομές των επιταχυνσιομέτρων και του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πίεσης (χωρίς τον 

μετατροπέα για την πρόσθεση κεφαλής από καουτσούκ και την κεφαλή καουτσούκ). 

Η λειτουργία των πρώτων βασίζεται σε ένα πυκνωτή μεταβαλλόμενης χωρητικότητας 

με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός σήματος τάσης, ενώ η λειτουργία του δεύτερου 

στον εφελκυσμό ή συμπίεση ενός κρυστάλλου με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας 

διαφοράς δυναμικού (τάση) στα άκρα του (πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο). 

 
 

Εικόνα 4.6 – Τομές επιταχυνσιομέτρου και πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πίεσης. [27] 

 

Το αναλογικό σήμα που παράγουν οι αισθητήρες μετατρέπεται σε ψηφιακό μέσω 

συσκευής μετατροπής σήματος ADC, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με Η/Υ με 

σκοπό την καταγραφή και αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Σαν σήμα ορίζεται η 

ηλεκτρική τάση της οποίας το μέγεθος είναι ανάλογο με μια φυσική ποσότητα. Στην 

παρούσα διπλωματική τα εξαγόμενα σήματα από τα επιταχυνσιόμετρα είναι ανάλογα 

των επιταχύνσεων και αυτά από τον πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα πίεσης είναι ανάλογα 

της δύναμης που ασκείται. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού 

σήματος είναι ότι τα πρώτα είναι συνεχή χρονικά, ενώ τα δεύτερα είναι διακριτά 

χρονικά. 

 
Εικόνα 4.7 – Συνδεσμολογία αισθητηρίων, μετατροπέα σήματος και Η/Υ. 
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Πολύ σημαντικό ρόλο στα σήματα από μετρήσεις πειραματικών εφαρμογών παίζει ο 

θόρυβος. Θόρυβος είναι το σύνολο των αχρείαστων πληροφοριών που καταγράφεται 

κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης. Για το λόγο αυτό πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία 

του σήματος που λαμβάνει κανείς, είναι απαραίτητη η αποθορυβοποίησή του. Αυτό 

γίνεται μέσω εισαγωγής κατάλληλων φίλτρων. 

Στην εικόνα 4.8 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη κατά τη λειτουργία της και την 

παράλληλη λήψη αποτελεσμάτων. 

 
Εικόνα 4.8 – Πειραματική διάταξη κατά τη λειτουργία της. 

 

4.4 Σύγκριση υπολογιστικού και πειραματικού μοντέλου 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύγκριση των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν 

κατά τη μοντελοποίηση του υπολογιστικού μοντέλου μέσω του λογισμικού πολλαπλών 

σωμάτων Adams και των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν κατά τη πειραματική 

λειτουργία του μηχανισμού, έγινε στο λογισμικό MATLAB (MathWorks): 

• Αποθήκευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου Adams από μορφή 

διαγραμμάτων σε DAT αρχεία. Τα αρχεία αυτά περιέχουν πίνακα δυο στηλών, 

η πρώτη αναφέρεται στον χρόνο και η δεύτερη στο μέγεθος που μελετήθηκε 

στο διάγραμμα (επιτάχυνση, ταχύτητα, θέση ή δύναμη). 

• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειράματος αποθηκεύονται επίσης σε 

DAT αρχείο. Τα αρχεία αυτά περιέχουν πίνακα τεσσάρων στηλών, η πρώτη 

αναφέρεται στην x επιτάχυνση του σημείου της μετωπικής επιφάνειας του 

εμβόλου (Α1Χ), η δεύτερη στην x επιτάχυνση του κέντρου μάζας του διωστήρα 
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(Α2Χ), η τρίτη στην y επιτάχυνση του κέντρου μάζας του διωστήρα (Α2Υ) και 

η τέταρτη στη δύναμη κρούσης (F). 

• Ακολουθεί η αποθορυβοποίηση των αποτελεσμάτων των πειραματικών 

μετρήσεων. 

• Στη συνέχεια, οι αποθορυβοποιημένες πλέον επιταχύνσεις των πειραματικών 

μετρήσεων υπόκεινται σε διπλή ολοκλήρωση για τον υπολογισμό των 

αντίστοιχων ταχυτήτων και θέσεων. 

• Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου και 

των αποτελεσμάτων των πειραματικών μετρήσεων μέσω διαγραμμάτων. 

Ακολουθούν τα διαγράμματα σύγκρισης με την ίδια σειρά με την οποία  

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην Ενότητα 3.5: 

 
Διάγραμμα 4.1 – Σύγκριση χρονοϊστοριών δύναμης για το F στα 123 RPM. 

 

 
Διάγραμμα 4.2 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α2Χ στα 123 RPM. 
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Διάγραμμα 4.3 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α2Υ στα 123 RPM. 

 

 
Διάγραμμα 4.4 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α1Χ στα 123 RPM. 

 

Παρατηρήσεις για τα 123 RPM: 

• Ικανοποιητική ταύτιση των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου με τα 

αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων τόσο για τη δύναμη, όσο και για 

τις επιταχύνσεις, τις ταχύτητες και τις θέσεις. 
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• Οι απότομες κορυφές (peaks) στα διαγράμματα των επιταχύνσεων, τόσο των 

καμπυλών του Adams, όσο και των καμπυλών του αφιλτράριστου σήματος 

οφείλονται στην κρούση της κεφαλής του δυναμόμετρου με το ατσάλινο στοπ. 

Αυτές είναι πιο έντονες στο 1Χ από ότι στο 2Χ καθώς το πρώτο σημείο 

βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο σημείο της κρούσης και αυτή αποσβένεται 

ελάχιστα μέχρι να φτάσει στο δεύτερο, λόγω της απόσβεσης του συστήματος. 

• Η ελάχιστη απόκλιση των καμπυλών των ταχυτήτων και των θέσεων στις 

πρώτες περιόδους των περιοδικών οφείλεται στη διπλή ολοκλήρωση της 

επιτάχυνσης. 

 

 
Διάγραμμα 4.5 – Σύγκριση χρονοϊστοριών δύναμης για το F στα 240 RPM. 

 

 
Διάγραμμα 4.6 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α2Χ στα 240 RPM. 
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Διάγραμμα 4.7 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α2Υ στα 20 RPM. 

 

 
Διάγραμμα 4.8 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων για 

το Α1Χ στα 240 RPM. 

 

Παρατηρήσεις για τα 240 RPM: 

• Ικανοποιητική ταύτιση των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου με τα 

αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων τόσο για τη δύναμη, όσο και για 

τις επιταχύνσεις, τις ταχύτητες και τις θέσεις. 

• Τα peaks ακολουθούν την ίδια λογική που αναφέρθηκε και για τα 123 RPM. 

• Η ελάχιστη απόκλιση των καμπυλών, επίσης ακολουθεί ίδια λογική με αυτή 

των 123 RPM. 
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• Τα διαγράμματα είναι πιο πυκνά σε σχέση με αυτά των 123 RPM. Πιο 

συγκεκριμένα η περίοδος είναι υποδιπλάσια και άρα η συχνότητα διπλάσια 

αυτής των 123 RPM. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που 

και η γωνιακή ταχύτητα του στροφάλου είναι σχεδόν διπλάσια της 

προηγούμενης περίπτωσης. 

 

 
Διάγραμμα 4.9 – Σύγκριση χρονοϊστοριών δύναμης για το F στα 240 RPM. 

 

 

 
Διάγραμμα 4.10 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων 

για το Α2Χ στα 356 RPM. 
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Διάγραμμα 4.11 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων 

για το Α2Υ στα 356 RPM. 

 

 
Διάγραμμα 4.12 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιταχύνσεων, ταχυτήτων και θέσεων 

για το Α1Χ στα 356 RPM. 

 

Παρατηρήσεις για τα 356 RPM: 

• Ικανοποιητική ταύτιση των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου με τα 

αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων τόσο για τη δύναμη, όσο και για 

τις επιταχύνσεις, τις ταχύτητες και τις θέσεις. 

• Τα peaks ακολουθούν την ίδια λογική που αναφέρθηκαν στις δυο προηγούμενες 

περιπτώσεις. 
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• Η απόκλιση των καμπυλών ταχυτήτων και θέσεων για τα 2Y και 1X φαίνεται 

λίγο μεγαλύτερη, λόγω της εμφάνισης μιας μικρής περιοδικότητας στις 

καμπύλες των πειραματικών μετρήσεων. Παρόλα αυτά, η απόκλιση είναι και 

πάλι ελάχιστη. 

• Τα διαγράμματα είναι ακόμα πιο πυκνά σε σχέση με τις δυο προηγούμενες 

περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα η περίοδος είναι υποτριπλάσια και άρα η 

συχνότητα τριπλάσια αυτής των 123 RPM. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο 

από τη στιγμή που και η γωνιακή ταχύτητα του στροφάλου είναι σχεδόν 

τριπλάσια της πρώτης περίπτωσης. 
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5 Συμπεράσματα 
 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Τα γενικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εκπόνηση της παρούσας 

Διπλωματικής Εργασίας ήταν τα εξής: 

• Τα συστήματα πολλαπλών σωμάτων είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 

τη διαδικασία προσομοίωσης μηχανισμών και εξαγωγής χρήσιμων 

αποτελεσμάτων πριν να κατασκευαστεί ο μηχανισμός αυτός ή το σύστημα που 

μελετήθηκε. 

• Μέσω αυτών των συστημάτων είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

ενός μηχανισμού ή συστήματος, καθώς και η πρόβλεψη σφαλμάτων ή αστοχιών 

τους, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα και ίσως επικίνδυνα αποτελέσματα 

σε κατάσταση λειτουργίας. 

• Το σύστημα που σχεδιάστηκε, αναλύθηκε και τελικά κατασκευάστηκε, λόγω 

της μεγάλης στιβαρότητάς του, και των ελαφρών συνθηκών λειτουργίας του, 

οδήγησε στο συμπέρασμα πως η άκαμπτη μοντελοποίηση πολλαπλών σωμάτων 

είχε σχεδόν ίδια αποτελέσματα με την εύκαμπτη μοντελοποίησή του. Η 

διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως η εύκαμπτη μοντελοποίηση, η οποία 

είναι πιο κοντά στο πραγματικό σύστημα, είναι περισσότερο ευαίσθητη σαν 

ανάλυση και πιο απαιτητική τόσο στις υποθέσεις και προσεγγίσεις της, όσο και 

στην υπολογιστική ισχύ για την επίλυσή της. 

• Μοντελοποίηση πολύπλοκων λειτουργειών, όπως για παράδειγμα προβλήματα 

δυνάμεων επαφής και τριβής ή κίνησης γραμμικών ρουλεμάν είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη και είναι αναγκαία η απλούστευσή τους. Τα αποτελέσματα που 

λαμβάνονται από συστήματα που επιδέχονται τέτοιες απλοποιήσεις πρέπει να 

αξιολογούνται, έχοντας υπόψιν τις υποθέσεις που εισάγονται κατά τη 

μοντελοποίηση. 

 

5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Ένας μηχανισμός στροφάλου, διωστήρα και εμβόλου εφαρμόζεται σε κάθε ΜΕΚ. Η 

κατασκευή τέτοιων συστημάτων είναι απαραίτητη. Για την αύξηση των επιδόσεων και 

τη μείωση απωλειών είναι αναγκαία η βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό και την ανάλυσή 

τους, πριν την κατασκευή, καθώς είναι κοστοβόρα, χρονοβόρα και δεν επιδέχεται 

σφαλμάτων. Με βάση την παρούσα Διπλωματική Εργασία προτείνονται περαιτέρω 

πιθανές μελέτες: 
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• Δυναμική ανάλυση πολλαπλών σωμάτων συστήματος στροφάλου, διωστήρα 

και εμβόλου για ΜΕΚ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Μια τέτοιου 

είδους ανάλυση μπορεί να προσομοιωθεί ικανοποιητικά αλλά για την εξαγωγή 

πειραματικών μετρήσεων είναι αναγκαία η χρήση ασύρματων αισθητήρων, οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί. 

• Ανάλυση της πειραματικής διάταξης που μελετήθηκε, αντιστρέφοντας τη 

λειτουργία της. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής δύναμης 

στη μετωπική επιφάνεια του εμβόλου μέσω διεγέρτη, αντί της εφαρμογής 

ροπής στον στρόφαλο. 

• Πλήρης μοντελοποίηση των γραμμικών εδράνων κύλισης, χωρίς την 

απλούστευση της ατριβούς γραμμικής τους κίνησης πάνω στις ράγες. 

• Μοντελοποίηση διαφορετικών σεναρίων κρούσης, μέσω αλλαγής της κεφαλής 

του δυναμόμετρου με υλικά διαφορετικής σκληρότητας. 
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