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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε βέιηηζηε κνληεινπνίεζε θαη ε δπ-

λακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ LMZ K-300-170 ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(ΓΔΖ), κε ρξήζε αξηζκεηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ. Ο ζηξφβηινο απνηειείηαη απφ ηξία 

ζηξνθεία (Υακειήο Πίεζεο ΥΠ, Μέζεο Πίεζεο ΜΠ, Τςειήο Πίεζεο ΤΠ), ηα νπνία ζπλδέν-

ληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζεηξά.  

ην πξψην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο πιήξνπο θαη βέιηη-

ζηνπ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά αλαπηχρζεθε ε ηξηζ-

δηάζηαηε ςεθηνπνηεκέλε γεσκεηξία ηνπ ζηξνβίινπ, κέζσ κίαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο 

αληίζηξνθεο κεραληθήο θαη ρξήζεο θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ ηξηζδηάζηαηεο ζάξσζεο θαη ινγη-

ζκηθψλ (Geomagic, Solidworks). ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο 

φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηξνβίινπ, ξφηνξεο θαη πηεξχγηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε ρξήζε ρσ-

ξηθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ κνληεινπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ ANSA, 

ελψ ε αξηζκεηηθή επίιπζε (ηδηνκνξθηθή αλάιπζε) έγηλε ζηα ππνινγηζηηθά παθέηα Dynamis 

θαη Δpilysis. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (ηδηνζπρλφηεηεο θαη ηδηνκνξθέο)  πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην ινγηζκηθφ παθέην κETA. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

κεηάδνζεο (Frequency Response Functions), κέζσ ηεο δηεμαγσγήο κίαο ζεηξάο πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ πνπ είραλ σο ζηφρν ηε κέηξεζε ηεο ηαιαλησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηξνθείσλ 

ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε ππφ θξνπζηηθή δηέγεξζε. Με ρξήζε θαηάιιειεο κεζφδνπ βέιηηζηεο 

κνξθηθήο αλαγλψξηζεο (Rational Fraction Polynomial Method) θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδν-

ζεο έγηλε ε κνξθηθή αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ ησλ ζηξνθείσλ. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ α-

ξηζκεηηθψλ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ ηδηνζπρλνηήησλ ππνινγίδεηαη έλα κέζν ζθάικα 3.75% θαη 

4.13%, γηα ηα ζηξνθεία ηεο πςειήο θαη κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ αληίζηνηρα.  

ην επφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δπλακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ 

ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάζηαζεο ηνπ αλαπηπρζέληνο κνληέ-

ινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ε δπλακηθή αλάιπζε θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε. 

Έηζη, αλαπηχρζεθε έλα απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ ζην ινγηζκηθφ Matlab, ην νπνίν 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα γπξνζθνπηθά θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

ζηξνβίινπ. Σν απινπνηεκέλν κνληέιν ειέγρζεθε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ κε ην πιήξεο κνληέιν κέζσ αλάιπζεο ηδηφκνξθψλ ζε αθίλεηε ζέζε. Απφ ηε ζχγθξηζε 

πξνθχπηεη έλα κέζν ζθάικα 6.84%, ην νπνίν θαζηζηά ην απινπνηεκέλν κνληέιν αξθεηά αμηφ-

πηζην. Ζ δπλακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ νινθιεξψζεθε ππνινγίδνληαο ηηο ηδηνζπρλφηεηεο 

θαη ηηο ηδνκνξθέο ηνπ ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this dissertation is the modeling and the dynamic analysis of the turbine 

LMZ K-300-170, which is placed in the unit IV of the thermal power plant in the area of Agios 

Dimitrios, through computational and experimental methods. The turbine consists of three ro-

tors, (Low pressure LP, Intermediate Pressure IP, High Pressure HP), which are connected in 

line. 

In the first section, the thesis is focused on the development of a proper and optimal compu-

tational model of the turbine.  At first, a three dimensional digital model was created through a 

full process of reverse engineering method and by using the appropriate 3D scanner devices 

and software (Geomagic, Solidworks). Afterwards, the three parts of the turbine were modeled, 

including rotors and blades from all stages, with solid finite elements. ANSA software was 

used for the modeling, while the numerical solution (modal analysis) was accomplished by 

computational packages Dynamis and Epilysis. The analysis of the results (eigenfrequences 

and modes), was conducted with software κETA. The Frequency Response Functions were 

identified through a series of experimental measurements, that intended to the determination of 

the vibrational behavior of the rotors as free bodies under impact excitation. Comparison be-

tween analytical and experimental eigenfrequences denoted 3.75% and 4.13% deviation for the 

part of high and intermediate pressure, respectively.   

The next section of the dissertation is centered on the dynamic analysis of the turbine in 

different rotation velocities. Σhe size of the finite element model, made the dynamic analysis 

from difficult to impossible. So, a simplified model of the turbine was created at Matlab 

software, which takes into consideration the gyroscopic effects that appear during turbine‟s 

rotation. The accuracy of the simplified model was inspected by the comparison with the 

proper model, through modal analysis in a motionless state. As a result, a mean error of 6.84% 

occurred, making the simplified model reliable. The dynamic analysis of the simplified model 

was completed by calculating the eigenvalues and the modes in different rotation velocities.    
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο θ. Γηαγθφπνπιν Γεκήηξην γηα ηελ πν-

ιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Σνλ ηνκέα Κεληξηθήο πληήξεζεο Θ.Ζ. ηεο Γ.Δ.Ζ θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηνκεάξρε θ. 

Μπέζην Γεκήηξην θαη ηνλ ππνηνκεάξρε θ. Ναικπάληε Αξηζηφδεκν γηα ηελ παξνρή ησλ ζρε-

δίσλ ηνπ ζηξνβίινπ, ησλ πηεξπγίσλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζέθεξαλ. Η-

δηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινπκε ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Αξατφπνπιν Αιέμαλδξν γηα ηελ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Σέινο, επραξηζηνχκε ηνπο θίινπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο ηελ ζηήξημε πνπ καο έδεημαλ.  
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο γηα δεκηνπξγία ειαθξηψλ θαη επέιηθησλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα αμηφπηζησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θαηαζθεπψλ, έρεη νδεγήζεη ζηελ ζεκαληηθή αλά-

πηπμε θαη βειηίσζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θα-

ηαζθεπή ηνπο. Βαζηθφ ζηνηρείν ζηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ πνιχπινθσλ κεραλνινγηθψλ, αεξν-

λαππεγηθψλ ή δνκηθψλ θαηαζθεπψλ απνηειεί ε κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιπηηθέο, αξηζκεηηθέο θαη πεηξακαηηθέο κέζνδνη, αιιά θπ-

ξίσο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ.  

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη έλα αγαζφ ην νπνίν παξάγεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ εί-

δνπο ζηξνβίινπ. Ο ζηξφβηινο απνηειεί κηα κεραληθή δηάηαμε κε αδηάθνπε ιεηηνπξγία, ζηελ 

νπνία είλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζνχλ νη βιάβεο θαη νη αζηνρίεο, αιιά αηπρήκαηα πνπ εθηφο 

απφ ηελ νηθνλνκηθή δεκηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο αθφκα θαη α-

πψιεηα αλζξψπσλ. Έηζη ε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ε ιεπηνκεξήο κειέηε θάζε θαηαζθεπήο ζε 

δηάθνξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο, αθφκα θαη εθηφο ησλ νξίσλ ζπλεζηζκέλεο ρξήζεο, είλαη αλα-

γθαία. 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε βέιηηζηε κνληεινπνίεζε θαη ε δπ-

λακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ LMZ K-300-170 ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(ΓΔΖ), κε ρξήζε αξηζκεηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ε δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. ην ππώηο κεθάλαιο 

γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα θαη ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. 

 ην δεύηεπο κεθάλαιο, αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξνβίινπ LMZ K-300-170 θαη θά-

πνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο αληίζηξνθεο 

κεραληθήο θαη πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ηεο γεσκε-

ηξίαο ηνπ ζηξνβίινπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζε ινγηζκηθφ CAD, κέρξη ηελ ηειηθή απφδνζή ηνπ ζε 

κνξθή επεμεξγάζηκε απφ ινγηζκηθά παθέηα αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEA). Δπί-

ζεο παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κνληέινπ κε απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε, θαη παξα-

ηίζεληαη εηθφλεο απφ ηελ ηειηθή γεσκεηξία ηεο ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπήο. 

ην ηπίηο κεθάλαιο, αλαιχεηαη ε κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FΔΜ) θαη πεξη-

γξάθεηαη ε κεζνδνινγία δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο. Γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε ζεσξία ηεο κνξθηθήο αλάιπζεο θαη παξαηίζεληαη νη ηηκέο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ πνπ πξνέ-

θπςαλ απφ ηελ ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ησλ ζηξνθείσλ ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε θαη παξνπζηάδν-

ληαη νη αληίζηνηρεο ηδηνκνξθέο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ ηελ ηδηνκνξθηθή 

αλάιπζε ηνπ νιφθιεξνπ ηνπ ζηξνβίινπ.  

ην ηέηαπηο κεθάλαιο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο 

κεηάδνζεο (FRF). Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη ηξφπνη επεμεξγαζίαο ησλ πεηξακαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ψζηε λα πξνθχςεη ε ζπλάξηεζε κεηάδνζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζε-

σξία θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ησλ κνξθηθψλ παξακέηξσλ ηεο ηαιάλησζεο θαη παξνπζηά-

δνληαη ηα δηαγξάκκαηα FRF θαη RFPΜ, θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, 

κε ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ κεηαμχ ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ 

κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηγξάθνληαη θάπνηνη παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο αιιά 

θαη αμηνπηζηίαο ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 
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ην πέμπηο κεθάλαιο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δπλακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ ζε δηάθν-

ξεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάζηαζεο ηνπ αλαπηπρζέληνο κνληέινπ πεπε-

ξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ε δπλακηθή αλάιπζε θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Έηζη, αλα-

πηχρζεθε έλα απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ ζην ινγηζκηθφ Matlab, ην νπνίν ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηα γπξνζθνπηθά θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ. 

Σν απινπνηεκέλν κνληέιν ειέγρζεθε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κε ην 

πιήξεο κνληέιν κέζσ αλάιπζεο ηδηφκνξθψλ ζε αθίλεηε ζέζε. Απφ ηε ζχγθξηζε πξνθχπηεη φηη 

ην απινπνηεκέλν κνληέιν είλαη αξθεηά αμηφπηζην. Ζ δπλακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ νιν-

θιεξψζεθε ππνινγίδνληαο ηηο ηδηνζπρλφηεηεο θαη ηηο ηδνκνξθέο ηνπ ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο 

πεξηζηξνθήο. 

Σέινο, ζην έκηο κεθάλαιο παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά θάπνηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ε 

κειινληηθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγα-

ζίαο. 
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2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΡΟΒΗΛΟΤ LMZ K-300-170 
 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο παξάγεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 

είδνπο ζηξνβίινπ (Αηκνειεθηξηθά, πδξνειεθηξηθά, ππξεληθά εξγνζηάζηα θ.α.). Μεξηθά είδε 

ζηξνβίισλ απνηεινχλ επίζεο θχξην κέξνο ζπζηεκάησλ πξνψζεζεο πνιιψλ νρεκάησλ, φπσο 

αεξνζθαθψλ, πινίσλ θαη ππνβξχρησλ (θπξίσο ππξεληθψλ), αθφκα θαη νρεκάησλ μεξάο κε πε-

ξηνξηζκέλεο φκσο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ηα θχξηα ή βαξέα άξκαηα κάρεο (Main Battle 

Tank – MTB). Καηαλνψληαο ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ, είλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζνχλ δη-

αθνπέο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ην βαζηθφηεξν, αηπρήκαηα πνπ, 

εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή δεκηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο αθφκα 

θαη απψιεηα αλζξψπσλ. Έηζη ε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ε ιεπηνκεξήο κειέηε θάζε θαηαζθεπήο 

ζε δηάθνξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο, αθφκα θαη εθηφο ησλ νξίσλ ζπλεζηζκέλεο ρξήζεο, είλαη αλα-

γθαία. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ δξνκέα ηνπ αηκνζηξνβίινπ Κ-300-170 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηε κνλάδα IV ηνπ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ
1
 (Ν. Κνδάλεο). Ζ θαηαζθεπή νιφ-

θιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αηκνζηξνβίινπ είλαη ηεο εηαηξείαο Leningradsky Metallichesky 

Zavod (LMZ)
2
.  Έρεη δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηζρχνο 310 MW θαη παξαδφζεθε ζην ζηαζκφ ην 

1983. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξήζεθε φηη θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζηνπο 

ζηξνβίινπο ηεο εηαηξείαο, πνπ παξήρζεζαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη πξηλ, θαη θπξίσο ζηελ 

θαηεγνξία απφ 200 έσο πεξίπνπ 500 MW, πξνηάζεθαλ πνιιέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία, φρη κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη απφ απηέο πνπ ζπλεξγάδνληαλ. Δλδε-

ρνκέλσο θαη ζε θαηαζθεπέο κεγαιχηεξεο ηζρχνο φκσο δελ βξέζεθε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλα-

θνξά. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, νη παξαπάλσ αιιαγέο, θξίζεθαλ αλαγθαίεο ιφγσ ηεο ειηθίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ κέζα ζε απηά ηα ρξφληα ππήξμε αλάπηπμε ζηελ ηερλνινγία ησλ πιηθψλ 

θαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Απφξξνηα απηψλ, ήηαλ λα γίλεη πην εχθνιε ε κειέηε πν-

ιχπινθσλ θαηαζθεπψλ κε ρξήζε δηάθνξσλ κεζφδσλ φπσο π.ρ. ε κεζφδνπο πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ (FEM), ε αλάιπζε ηεο ξνήο ησλ ξεπζηψλ κε κεζφδνπο ππνινγηζηηθήο ξεπζηνκερα-

ληθήο (CFD) αιιά θαη ε κειέηε πνιιψλ άιισλ πεδίσλ ηεο κεραληθήο. Έηζη, ηα ίδηα ζπζηήκαηα 

αλαβαζκίδνληαλ παγθνζκίσο ψζηε λα απμήζνπλ ην βαζκφ απφδνζεο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο 

βιάβεο θαη γεληθφηεξα λα βειηηψζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηξνβίισλ. Κάπνηεο απφ ηηο αιια-

γέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ αιιαγή ηνπ πιηθνχ ησλ πηεξπγίσλ, ψζηε λα απ-

μεζεί ε αληνρή αιιά θαη λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ζηξν-

βίινπ θαη αιιαγή ζην ζρεδηαζκφ ηεο κνξθήο ησλ πηεξπγίσλ, φπσο κηθξή αιιαγή χςνπο ή ν-

ινθιεξσηηθή αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο αιιαγέο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο εδξάζεηο ή ζε 

δεπηεξεχνληα εμαξηήκαηα θαη κεραληζκνχο. 

Παξφια απηά, είλαη αδχλαην λα γλσξίδεη θαλείο κε ζαθείο ιεπηνκέξεηεο φιεο ηηο αιιαγέο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηξφβηιν. Έηζη, ε δεκηνπξγία ηνπ ζηξνβίινπ πνπ ιεη-

                                                 
1
 Αηκνειεθηξηθφο ηαζκφο (ΑΖ) Αγίνπ Γεκεηξίνπ: Δξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πε-

ξηνρή ηνπ λνκνχ  Κνδάλεο, Υξεζηκνπνηεί ζαλ θαχζηκν ηνλ ιηγλίηε πνπ εμνξχζζεηαη απφ ηα νξπρεία ηεο πεξηνρήο. 

Σέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1984. 
2
 Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) : Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ζηξνβίισλ γηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Ρσζία, απφ ην 2000 κέξνο ηεο επίζεο ξσζηθήο εηαηξίαο Power 

Machines. Με αξθεηά έξγα παγθνζκίσο θαη έρνληαο παξαδψζεη ζηελ Διιάδα κεραλήκαηα ζε 6 εξγνζηάζηα θαη 

ζπλνιηθά 14 ζηξνβίινπο. 
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ηνπξγεί ζήκεξα ζηε κνλάδα IV βαζίζηεθε ζηα ηερληθά ζρέδηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ άμνλα, ν 

νπνίνο εθ πξψηεο φςεσο δελ θάλεθε λα έρεη ππνζηεί αιιαγέο. Σα πηεξχγηα θάζε βαζκίδαο 

ζρεδηάζηεθαλ απφ θαηλνχξγηα πξσηφηππα πνπ ππάξρνπλ σο αληαιιαθηηθά ζην ζηαζκφ, ψζηε 

λα κελ ππάξρνπλ θζνξέο ιφγσ ηεο ρξήζεο. ηα πηεξχγηα παξαηεξήζεθε ηειηθά κηα κηθξή α-

πφθιηζε ζε ζρέζε κε ηα παιηά ζρέδηα,  φκσο δελ επεξέαδε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα 

εμαξηήκαηα. ε φια ηα ηκήκαηα ηνπ ζηξνβίινπ έγηλε ε ππφζεζε φηη απνηεινχληαη απφ ην ίδην 

πιηθφ, ράιπβα κε ππθλφηεηα 7.85*10
-9

 tn/mm, κέηξν ειαζηηθφηεηαο 210000N/mm
2
 θαη ζπληε-

ιεζηή Poisson 0.3. 

Ο Κ-300-170 ζηξφβηινο απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξία ζηξνθεία, απηά ηεο πςειήο, κέζεο 

θαη ρακειήο πίεζεο μεθηλψληαο απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 

2-1. Αλάκεζα απφ ην ηκήκα ηεο κέζεο θαη ηεο ρακειήο πίεζεο ππάξρεη έλαο θχιηλδξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλσζε ησλ δπν ηκεκάησλ. Ο ζηξφβηινο έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 17,8 κέ-

ηξα φκσο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νιηθνχ ζπζηήκαηνο ελδέρεηαη λα εθαξ-

κφδνπλ επηπιένλ εμαξηήκαηα ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ηε γελλήηξηα. Με ζπλνιηθφ φγθν 9.7 

θπβηθά κέηξα κε βάζε ην πιηθφ πνπ ζεσξήζακε πξνεγνπκέλσο ππνινγίδεηαη κάδα ίζε κε 

76.125 ηφλνη. Γηα ηελ απφδνζε ηζρχνο 310MW ρξεζηκνπνηνχληαη 37 βαζκίδεο κε ζπλνιηθά 

4126 πηεξχγηα
3
. Πην αλαιπηηθά, ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2-1. 

 

 
Εικόνα 2-1 Σκήκαηα ζηξνβίινπ θαη νλνκαζία θαη αξηζκφο πηεξπγίσλ. 

Πίνακαρ 2-1  ηνηρεία ζηξνβίινπ ζε θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηά ηνπ. 

                                                 
3
 Αλαθεξφκαζηε ζηα πηεξχγηα κφλν ηνπ δξνκέα.  

Σκήκα 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Τςειή Πίεζε Μέζε Πίεζε Υακειή Πίεζε 

πλνιηθά     

(καδί κε ηνλ 

θχιηλδξν) 

Μήθνο (m) 5.7 6.91 5.9 18.51 

Όγθνο (m
3
) 1.28  

 
3.95

 
4.47

 
9.7 

 

Μάδα (tn ) 10.01 31 35.11 76.125 

Αξηζκφο βαζκίδσλ 10 17 10 37 

Αξηζκφο πηεξπγίσλ 954 1948 1224 4126 
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ηελ Δηθφλα 2-2 θαη Δηθφλα 2-3 παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ην ζηξνθείν ηεο πςειήο πίε-

ζεο (ΤΠ). Όιεο νη ιήςεηο έγηλαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, φπνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ε κνλάδα 

IV ήηαλ ππφ ζπληήξεζε. 

 

 

 

 
Εικόνα 2-2  ηξνθείν πςειήο πίεζεο ζηξνβίινπ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-3 Γξνκέαο πςειήο πίεζεο ζε πεξίνδν ζπληήξεζεο. 

 

 

 

 

 



12 

 

ηελ Δηθφλα 2-4 παξνπζηάδεηαη ην ζηξνθείν ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ, ελψ ζηελ Δη-

θφλα 2-5 παξαηεξνχληαη ηα ζηεθάληα πνπ ζπλδένπλ φια ηα πηεξχγηα κεηαμχ ηνπο. 

 

 
Εικόνα 2-4 Σκήκα κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 
Εικόνα 2-5 ηεθάληα ζπλαξκνγήο πηεξπγίσλ. 
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ηηο Δηθφλεο 2-6α θαη 2-6β απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζπλδέεηαη ην ηκήκα ηεο κέ-

ζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ κε ην ηκήκα ηεο πςειήο θαη ηεο ρακειήο πίεζεο αληίζηνηρα. ηελ 

Δηθφλα 2-7 εηθφλα παξαηίζεηαη ην ηκήκα ηεο ρακειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ.   

 

 
Εικόνα 2-6 εκεία ζχλδεζεο ηκήκαηνο κέζεο πίεζεο κε ην ηκήκα ηεο α) πςειήο θαη β) ρακειήο πί-

εζεο. 

 
Εικόνα 2-7 ηξνθείν ρακειήο πίεζεο ζηξνβίινπ. 

Ζ νλνκαζία ησλ πηεξπγίσλ-βαζκίδσλ έγηλε κε βάζε ην ηκήκα, θαη ε αξίζκεζε ζχκθσλα κε 

ηελ θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο ηνπ αηκνχ αξρίδνληαο απφ ηελ εηζαγσγή ζε θάζε ηκήκα θαη απμά-

λνληαο πξνο ηελ εμαγσγή. χκθσλα κε ηελ Δηθφλα 2-1 απνδίδεηαη κηα απινπνηεκέλε πνξεία 

α β 
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πνπ αθνινπζεί ην ξεπζηφ ζηα ζεκεία ηνπ ζηξνβίινπ θαηά ηελ εθηφλσζή ηνπ, αγλνψληαο ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ξεπζηφ (π.ρ. ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο), φπσο θαη ηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ. Αξρηθά, ν αηκφο εηζέξρεηαη ζην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο ζηα 

δεμηά ηεο βαζκίδαο ΤΠ1 κε θαηεχζπλζε πξνο ηα αξηζηεξά κέρξη ηε βαζκίδα ΤΠ5, φπνπ ε ξνή 

απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ άμνλα θαη αιιάδεη θαηεχζπλζε. Έηζη, πιένλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

αληίζεηε πιεπξά πιεζηάδνληαο πάιη ηνλ άμνλα θαη ζπλερίδεη ηελ εθηφλσζε ζηε βαζκίδα ΤΠ6 

κέρξη ηελ βαζκίδα ΤΠ10 φπνπ κεηά εμέξρεηαη. Όζν αλαθνξά ην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο, ε 

ξνή εηζέξρεηαη απφ ηα αξηζηεξά θαη εθηνλψλεηαη ζηηο βαζκίδεο ΜΠ1 έσο ΜΠ17 φπνπ ηειηθά 

εμέξρεηαη πιήξσο. Σέινο, αθνχ πάιη πηζαλψο λα έρεη πεξάζεη απφ θάπνην ελαιιάθηε ζεξκφηε-

ηαο, ν αηκφο εηζέξρεηαη ζηε κέζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο θαη εθηνλψλεηαη ζπκκεηξηθά 

θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο. Οη βαζκίδεο ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο ηεο ρακειήο πίεζεο απνηε-

ινχληαη απφ ηα ίδηα πηεξχγηα ησλ ηειεπηαίσλ 5 βαζκίδσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ 

ζηξνβίινπ, θαη νη βαζκίδεο ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα, ζε κνξθή πάιη, 

πηεξχγηα ηεο κέζεο, δηακνξθσκέλα ψζηε νη δπλάκεηο πεξηζηξνθήο λα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά κε 

ηηο δπλάκεηο ηνπ ππφινηπνπ ζηξνβίινπ. Έηζη γηα επθνιία, ηα πηεξχγηα ηεο ρακειήο ζα αλαθέ-

ξνληαη κε ηα νλφκαηα πνπ δφζεθαλ ήδε ζην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο πηεξπγίσλ θάζε βαζκίδαο θαη γηα 

ηα ηξία ηκήκαηα πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Πίνακαρ 2-2 Αξηζκφο πηεξπγίσλ γηα θάζε βαζκίδα ηνπ ζηξνβίινπ. 

ΣΜΖΜΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΖ ΠΗΔΖ ΣΜΖΜΑ ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ 

ΤΠ1 56 ΜΠ1 108 
ΜΠ13 

96 

ΤΠ2 96 ΜΠ2 124 96 

ΤΠ3 96 ΜΠ3 124 
ΜΠ14 

120 

ΤΠ4 96 ΜΠ4 124 120 

ΤΠ5 96 ΜΠ5 116 
ΜΠ15 

134 

ΤΠ6 102 ΜΠ6 116 134 

ΤΠ7 102 ΜΠ7 116 
ΜΠ16 

130 

ΤΠ8 102 ΜΠ8 116 130 

ΤΠ9 104 ΜΠ9 98 
ΜΠ17 

132 

ΤΠ10 104 ΜΠ10 98 130 

 

ΜΠ11 96 

 

ΜΠ12 100 

ΜΠ13 132 

ΜΠ14 130 

ΜΠ15 134 

ΜΠ16 120 

ΜΠ17 96 

 

 

ηελ Δηθφλα 2-8 παξνπζηάδεηαη ην πηεξχγην ΜΠ15 (ηκήκα κέζεο πίεζεο-βαζκίδα 15). Σν 

πηεξχγην ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ηκήκαηα. Σελ θεθαιή, ην θχξην κέξνο θαη ηε βάζε. 
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Εικόνα 2-8  Ολνκαζία κεξψλ πηεξπγίνπ γηα δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. 

 

Σα κφλα πηεξχγηα πνπ έρνπλ θεθαιή είλαη ηα ΤΠ1, ΜΠ13, ΜΠ14 θαη ΜΠ15, κε ηελ νπνία 

εθάπηνληαη κε ηα ππφινηπα πηεξχγηα ηεο θάζε βαζκίδαο. ε πνιιά κηθξφηεξα πηεξχγηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2-5 ππάξρεη επαθή ζηα πηεξχγηα θάζε βαζκίδαο κέζσ μερσξηζηψλ κη-

θξψλ ηφμσλ πνπ ελψλνπλ αλά νκάδεο ηα πηεξχγηα ζην επάλσ ηκήκα. Δπεηδή φκσο ηα ηφμα νπ-

ζηαζηηθά εθάπηνληαη ζθηρηά κεηαμχ ηνπο, ζην ζρεδηαζκφ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα, 

ζεσξήζεθαλ ζαλ νιφθιεξα δαρηπιίδηα γχξσ απφ ηηο βαζκίδεο. Δπίζεο, ζε πνιιέο βαζκίδεο 

ππάξρνπλ θαη ζηεθάληα ηα νπνία ελψλνπλ ηα πηεξχγηα θάζε βαζκίδαο ζε δηαθνξεηηθά χςε θά-

ζε θνξά. Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 2-9 ην πηεξχγην ΤΠ1 είλαη δηπιφ, θάηη πνπ δηθαηνινγεί 

θαη ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

Σέινο, νη βάζεηο ησλ πηεξπγίσλ είλαη δχν εηδψλ. Ζ πξψηε, θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηα πην πνιιά είλαη ηχπνπ Σ θαη θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2-10 πνπ απεηθνλίδνληαη φια ηα πηεξχ-

γηα ηεο πςειήο πίεζεο εθηφο απφ ην ΤΠ1.Σν δεχηεξν είδνο βάζεο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2-11 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηα ΜΠ15, ΜΠ16, ΜΠ17. 

Δπίζεο ζηελ Δηθφλα 2-12 παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο 

πίεζεο, ελψ ζηελ Δηθφλα 2-13 παξνπζηάδνληαη φινη νη ηχπνη ησλ πηεξχγησλ ηνπ ζηξνβίινπ. 

  

 

 

 

 

Κχξην κέξνο 

πηεξπγίνπ 

Κεθαιή 

Βάζε 
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Εικόνα 2-9  Πηεξχγην 1 ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 
Εικόνα 2-10 Βάζεηο πηεξπγίσλ ηχπνπ Σ. 

 
Εικόνα 2-11 Πηεξχγην ΜΠ17. 
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Εικόνα 2-12 Πηεξχγηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 

 
Εικόνα 2-13 πλνιηθά πηεξχγηα ηνπ ζηξνβίινπ. 
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2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 
 

ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ησλ αλε-

πηπγκέλσλ ρσξψλ, νη βηνκεραλίεο ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ξαγδαίεο εμε-

ιίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ απμαλφκελε εηζρψξεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή αιιά θαη ζηνλ ηεξάζηην αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

αλ απνηέιεζκα είλαη αλαγθαίν λα κεησζεί ζην ειάρηζην δπλαηφ ν ρξφλνο αλάπηπμεο ελφο 

πξντφληνο, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Έηζη, είηε γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ, είηε 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο, είηε απφ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ή λνκηθψλ δηθαησκάησλ, είηε απφ απιή 

πεξηέξγεηα γηα έλα πξντφλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα δηαδεδνκέλε κεζνδνινγία, ε αληίζηξνθε κε-

ραληθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ην πξντφλ ην ίδην ζρεηηθά κε ηα 

κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη επηθέξεη κείσζε ζην ρξφλν αλά-

πηπμεο απηνχ. 

Ζ αληίζηξνθε κεραληθή (reverse engineering) είλαη απηή ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εμά-

γνπκε γλψζε ή ζρεδηαζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ νηηδήπνηε ηερλεηφ.  Ζ ηδέα ππάξρεη αξθεηά 

ρξφληα πξηλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη γεληθά ηελ πεξίνδν ηεο κνληέξλαο ηερλνινγίαο. Δίλαη αξθεηά 

παξφκνηα κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηελ 

κνξθή ηνπ αηφκνπ ή λα βξεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη 

ζην φηη ζηελ αληίζηξνθε κεραληθή ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ άλ-

ζξσπν ελψ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν (Eldad, 2005). 

Αλ θαη ε εξγαζία απηή πεξηνξίζηεθε ζηελ αλάιπζε κηαο κεραληθήο θαηαζθεπήο, εθαξκνγέο 

ππάξρνπλ ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ζε ειεθηξηθά θπθιψκαηα θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο. Αθφκα θαη 

ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (software), έηζη ψζηε λα βξεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπο θαη ν πεγαίνο θψδηθαο. 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο, 

ηνπ δξνκέα ηνπ αηκνζηξφβηινπ LMZ Κ 300-170, πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαη-

ν. Γηα ηελ ξεαιηζηηθή απφδνζε ηεο θαηαζθεπήο ζε ηξηζδηάζηαην ςεθηαθφ κνληέιν απαηηνχ-

ληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο γεσκεηξίαο ησλ εμαξηεκάησλ. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θά-

πνηεο δηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ρεηξνθίλεηα ιφγσ πεξίπινθεο γεσκεηξίαο ρξεζη-

κνπνηνχληαη ηξηζδηάζηαηνη ζαξσηέο (3D scanners), κε ζθνπφ ηελ αχμεζε  ηεο αθξίβεηαο θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ζρεδίαζεο ηνπ κνληέινπ. 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ζαξσηψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 απωηέρ επαθήρ. Αληρλεχνπλ  ην αληηθείκελν κέζσ ηεο θπζηθήο επαθήο. πλήζσο έλαο 

αηζζεηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην άθξν κεραληθνχ βξαρίνλα ν νπνίνο πεξηθέξεηαη 

ζηηο επηθάλεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη θαηαγξάθεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ (CMM, Coor-

dinate Measurement Machine). Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο δηάηαμεο απηήο αλά-

ινγα κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ βξαρίνλα. 

 Άνες επαθήρ ενεπγοί. Δθπέκπνπλ θάπνην είδνο αθηηλνβνιίαο ή θσηφο γηα λα αληρλεχ-

ζνπλ ηελ αληαλάθιαζε ή ηελ αθηηλνβνιία πνπ πεξλάεη δηα κέζσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ψ-

ζηε λα θαηαγξάςνπλ ην αληηθείκελν ή ην πεξηβάιινλ. Πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ην 

θσο, νη ππέξερνη θαη νη αθηίλεο Υ. 
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- απωηήρ Laser
4
 με ζύζηημα σπόνος πηήζηρ (TΟF, time of flight). Γηα λα κεηξε-

ζνχλ νη απνζηάζεηο απφ κηα επηθάλεηα εθπέκπεηαη έλαο παικφο θσηφο θαη κε-

ηξάηαη ν ρξφλνο κέρξη ε αληαλάθιαζε λα θηάζεη ζηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζαξσηή 

(κε γλσζηή ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο εμάγνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ νξγάλνπ 

θαη ζεκείνπ ηεο επηθάλεηαο)  

- απωηήρ Laser με ηπιγωνιζμό. Δθπέκπεη κηα αθηίλα Laser ζην αληηθείκελν θαη 

εθκεηαιιεχεηαη κηα θάκεξα γηα λα εληνπίζεη ηελ ζέζε πνπ ην Laser ρηππάεη ην 

αληηθείκελν. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηεο επηθάλεηαο απφ ηελ πεγή ηεο αθηη-

λνβνιίαο, ε αληαλάθιαζε εκθαλίδεηαη  ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ζηνλ αηζζεηήξα 

ηεο θάκεξαο (κε γλσζηή ηελ απφζηαζε θαη ηελ θιήζε ηεο θάκεξαο κε ηελ πεγή 

ηνπ θσηφο ππνινγίδεηαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ ηεο επηθάλεηαο).  

- απωηήρ δομημένος θωηόρ. Πξνβάιιεη έλα πξφηππν ζρήκα θσηφο ζην αληηθεί-

κελν θαη  εμεηάδεη ηελ παξακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Πεγή ηνπ θσηφο είλαη ζπλήζσο έλαο βίληεν-πξνβνιέαο (video 

projector) ή θάπνηα άιιε ζηαζεξή πεγή θσηφο. Ζ θάκεξα είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζε κηα κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ πξνβνιέα θαη κε βάζε ηελ παξακφξθσζε ηνπ 

ζρήκαηνο ππνινγίδνληαη νη απνζηάζεηο θάζε ζεκείνπ ζην νπηηθφ πεδίν. 

- απωηήρ διαμοπθωμένος θωηόρ. Δθπέκπεη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θσο πξνο 

ην αληηθείκελν. Σν θσο αθνινπζεί ζπγθξηκέλα πξφηππα αιιαγήο. Μηα θάκεξα 

αληρλεχεη  ην θσο πνπ αλαθιάηαη θαη κε ηε δηαθνξά απφ ην αξρηθφ πξφηππν  

ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ. 

- Σέινο, νη ζαξσηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νγθνκεηξηθέο κεζφδνπο είλαη ν αξονικόρ 

ηομογπάθορ θαη ν μαγνηηικόρ ηομογπάθορ. Υξεζηκνπνηνχλ αθηίλεο Υ
5
 θαη αληί-

ζηνηρα καγλεηηθά πεδία θαη ξαδηνζπρλφηεηεο. Λακβάλνπλ κηα ζεηξά δηζδηάζηα-

ησλ εηθφλσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ηειηθά έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ αληη-

θεηκέλνπ. 

- Άνες επαθήρ παθηηικοί. Γελ εθπέκπνπλ θάπνην είδνο αθηηλνβνιίαο, αιιά βαζίδνληαη 

ζηελ αλάθιαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο αθηηλνβνιίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πλήζσο βαζί-

δνληαη ζην νξαηφ θσο κηαο θαη είλαη άκεζα δηαζέζηκν, φκσο θαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ θαηεγν-

ξία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε πνιχ κηθξφ θφζηνο αθνχ ζα ζαξσηήο κπνξεί λα ρξε-

ζηκνπνηεζεί αθφκα θαη κηα απιή ςεθηαθή θάκεξα. 

- απωηέρ με ζηεπεοζκοπικό ζύζηημα. Υξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο δχν θάκεξεο, κε 

κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, λα θνηηάδνπλ ηελ ίδηα “ζθελή”. Με αλάιπζε ζηηο 

κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ απφ  θάζε θάκεξα κπνξνχλ λα πξνζδηνξη-

ζηνχλ νη απνζηάζεηο θάζε ζεκείνπ ηεο εηθφλαο. 

- απωηέρ με θωηομεηπικό ζύζηημα. Υξεζηκνπνηνχλ κηα θάκεξα θαη πξαγκαην-

πνηνχλ πνιιέο ιήςεηο κε δηαθνξεηηθφ πάληα θσηηζκφ. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

                                                 
4
 Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation): ηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο ελίζρπζε 

θσηφο κε εμαλαγθαζκέλε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο. Οη ζπζθεπέο Laser παξάγνπλ κνλνρξσκαηηθφ θσο , δειαδή θσο 

κε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο (ρξψκα), ην νπνίν δηαδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζρεκαηίδνληαο ζηε-

λέο δέζκεο. 
5
 Αθηίλεο Υ: Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε πιάηνο απφ 0,01 έσο 10 nanometers θαη ζπρλφηεηα απφ 30 

petahertz (3×10
16

Hz) έσο 30 exahertz (3×10
19

Hz).  
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κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο θάζε επηθάλεηαο ζε θάζε εηθνλν-

ζηνηρείν (pixel). 

- απωηέρ με ηεσνικέρ ζκιαγπαθίαρ ή πεπιγπάμμαηορ (sillhouette techniques). 

Υξεζηκνπνηνχλ ην πεξίγξακκα ηνπ πξνο ζάξσζε αληηθεηκέλνπ απφ κηα ζεηξά 

θσηνγξαθηψλ ζε δηάθνξεο γσλίεο θαη απνζηάζεηο. πλήζσο γηα θαιχηεξν απν-

ηέιεζκα ρξεζηκνπνηείηαη θφλην κε κεγάιε αληίζεζε. Σα πεξηγξάκκαηα απηά 

εμάγνληαη θαη ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην νπηηθφ θέιπθνο ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ. 

Ζ επηινγή ηχπνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζάξσζε αληηθεηκέλσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην 

πιηθφ, ηελ πξνο ζάξσζε επηθάλεηα, ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα, ηνλ ρξφλν πνπ κπνξνχκε λα αθη-

εξψζνπκε ζηε ζάξσζε θαη θπζηθά ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν δηαθνξεηηθνί ζαξσηέο πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη 

ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΠΓΜ). Αξρηθά έλαο ζαξσηήο δν-

κεκέλνπ θσηφο David SLS-1 (Δηθφλα 2-14) θαη έλαο ζαξσηήο Laser κε ηξηγσληζκφ NDI Vicra 

Scan (Δηθφλα 2-15).   

 

                               
      Εικόνα 2-14 NDI Vicra Scan                                 Εικόνα 2-15  David SLS-1 

Αξρηθά, ζάξσζε έγηλε κφλν ζηα πηεξχγηα ηεο θαηαζθεπήο (έλα πηεξχγην απφ θάζε βαζκί-

δα). Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζην θνκκάηη ησλ θχξησλ κεξψλ ησλ πηεξπγίσλ, θαζψο εθεί π-

πάξρνπλ επηθάλεηεο νη νπνίεο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζε έλα ινγηζκηθφ CAD. Οη βάζεηο ησλ πηεξπγίσλ κεηξήζεθαλ κε παρχκεηξν, θαζψο ε γεσκε-

ηξία ηνπο είλαη αξθεηά απιή. Ο άμνλαο ηνπ ζηξνβίινπ ζρεδηάζηεθε ζε ινγηζκηθφ CAD απφ 

δηζδηάζηαηα ηππσκέλα ζρέδηα πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

(ΓΔΖ), θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζηαζκφ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Παξείραλ επίζεο θαη φια ηα 

πηεξχγηα πνπ ρξεηάζηεθαλ, ηα νπνία ήηαλ θαηλνχξηα αληαιιαθηηθά κε απνηέιεζκα λα κελ π-

πάξρνπλ θζνξέο ζηηο επηθάλεηέο ηνπο, φπσο βαζνπιψκαηα ή θνςίκαηα απφ ηε ρξήζε. 

Σν πξντφλ ηεο ζάξσζεο ελφο πηεξπγίνπ είλαη έλα λέθνο ζεκείσλ ηα νπνία θαηέγξαςε ν ζα-

ξσηήο, θαη πεξηγξάθεη ηηο επηθάλεηεο ηνπ πηεξπγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην θαηάιιειν ινγηζκη-

θφ. Απηφ ην λέθνο πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε κηα ζπλερφκελε κνξθή επηθάλεηαο. Έηζη, αξρηθά 

κεηαηξέπεηαη ζε ηξηγσληθφ πιέγκα. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα θχγεη ν ζφξπβνο θαη λα δηνξζσ-

ζνχλ ηπρφλ αζπλέρεηεο θαη αηέιεηεο. Ζ γεσκεηξία πιένλ είλαη κελ ζπλερφκελε ζρεδφλ ιεία ε-

πηθάλεηα, αιιά αηέιεηεο αθφκα ππάξρνπλ. ε απηή ηε κνξθή ην πηεξχγην δελ κπνξεί λα ζπλδε-

ζεί ζσζηά κε ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα, φπσο επίζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα α-

λάιπζε Πεπεξαζκέλσλ ηνηρεηψλ. Έηζη, ζε δηάθνξα επίπεδα (ζπλήζσο θάζεηα ζηελ θαηεχ-
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ζπλζε αλάπηπμεο ηνπ χςνπο) πξνζαξκφδνληαη δηζδηάζηαηεο θακπχιεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

ηνκή ηεο επηθάλεηαο ηεο γεσκεηξίαο κε ην επίπεδν. Σν ζχλνιν ησλ θακππιψλ εηζάγεηαη ζε έλα 

ινγηζκηθφ CAD. Οη θακπχιεο μαλαζρεδηάδνληαη βειηησκέλεο (πην νκαιέο , ρσξίο αζπλέρεηεο) 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε αλαδεκηνπξγία ηνπ θχξηνπ κέξνπο ηνπ πηεξπγίνπ. Έπεηηα, ε 

ήδε ζρεδηαζκέλε βάζε πξνζαξκφδεηαη θαη ην πηεξχγην είλαη έηνηκν. Σν ηειηθφ αληηθείκελν 

ζπγθξίλεηαη κε απηφ πνπ ζαξψζεθε. Όκσο επεηδή θαη ε ζάξσζε εκπεξηέρεη ιάζε (αηρκεξέο 

γσλίεο πνπ ν ζαξσηήο δελ θαηέγξαςε ζσζηά, ή ιεπηνκέξεηεο πνπ παξακνξθψζεθαλ ιίγν θ.α.),  

ην βαζηθφηεξν είλαη λα ζπγθξηζεί κε ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν. Αλ απνθαζηζηεί φηη ε απφ-

θιηζε είλαη πνιχ κηθξή θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηειηθφ κνληέιν, ζπλερίδεηαη ε δηαδη-

θαζία ζηα ππφινηπα πηεξχγηα. 

Σέινο, ζπλαξκνινγνχληαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ην κνληέιν είλαη έηνη-

κν. Οιφθιεξε απηή ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. 

ηελ Δηθφλα 2-16 παξνπζηάδνληαη ζε ζεηξά ηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ν-

ινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ςεθηνπνηεκέλνπ κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ, θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε έλα απφ απηά. 

 

 

 

 
Εικόνα 2-16 Γηεξγαζίεο γα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ςεθηνπνηεκέλνπ κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ 

θαη παξάζεζε ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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2.2 ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ  ΚΑΗ  ΥΔΓΗΑΜΟ  ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ  ΣΡΟΒΗ-

ΛΟΤ 
 

Λφγσ ηεο πνιχπινθεο γεσκεηξίαο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

θχξηνπ κέξνπο απηψλ, θξίζεθε απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο 

ηνπο, θαζψο ήηαλ αδχλαηνλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζε ζρεδηαζηηθφ ινγηζκηθφ CAD κφλν απφ κε-

ηξήζεηο.  

 

2.2.1 ΑΡΧΖ ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία ζάξσζεο ησλ πηεξπγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Λφγσ ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ησλ πηεξπγίσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζάξσζήο ηνπο, δεκηνπξ-

γνχληαλ αληαλαθιάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλεηαη έγθπξε πιεξνθνξία γηα ηε γεσκε-

ηξία ηνπο. Έηζη, ζε πξψην ζηάδην θξίζεθε αλαγθαίν φια ηα πηεξχγηα λα επηθαιπθζνχλ κε  

ρξψκα ιεπθφ γηα λα δηνξζσζεί ην παξαπάλσ πξφβιεκα. ηελ Δηθφλα 2-17 θαίλεηαη ε αξρηθή 

θαη ε ηειηθή φςε ηνπ πηεξπγίνπ πξηλ θαη κεηά ηε βαθή. 

 

                                                

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 2-17  Πηεξχγην πξηλ θαη κεηά ηε βαθή. 

 Έπεηηα αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ζάξσζεο ησλ πηεξπγίσλ. Οη ζπζθεπέο David SLS θαη 

Vicra Scan ήηαλ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξν-

βίινπ. Ζ DAVID SLS είλαη κία ζπζθεπή ζάξσζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ελφο πξνβνιέα θαη κηαο θάκεξαο. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζπ-

ζθεπήο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε απφζηαζε πξνβνιέα-θάκεξαο, θαζψο θαη ε απφζηαζε απηψλ 

                           

 
                ΠΡΗΝ                                               

         

   
             ΜΔΣΑ 
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απφ ην αληηθείκελν ζχκθσλα κε ηε δηάζηαζή ηνπ, φπσο νξίδεη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο ζπ-

ζθεπήο. ηε ζπλέρεηα, κε εηδηθέο βνεζεηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη πίζσ απφ ην α-

ληηθείκελν, ξπζκίδεηαη ε ζσζηή εζηίαζε ηεο θάκεξαο. Ζ θαιή εζηίαζε ηεο θάκεξαο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηηο απνζηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σέινο, κε πεξηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά 

360° ιακβάλεηαη έλαο αξηζκφο εηθφλσλ. Με ηε ζσζηή επζπγξάκκηζε απηψλ, παξάγεηαη ε ηειη-

θή ςεθηνπνηεκέλε γεσκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζαξψζεθε. 

Ζ Vicra Scan ζπζθεπή είλαη έλαο θνξεηφο 3Γ ζαξσηήο, ηερλνινγίαο laser. Πάλσ ζην αληη-

θείκελν, πνπ είλαη σο πξνο ζάξσζε, επηθνιινχληαη κηθξά θπθιηθά απηνθφιιεηα (targets) κε 

καχξν πεξίγξακκα θαη ιεπθφ θέληξν, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζαξσηή. Σα ζεκεία φπνπ επηθνιινχληαη ηα απηνθφιιεηα ρξεζηκεχνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο 

(reference points) γηα ηε ζπζθεπή, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηε γεσκεηξηθή πιεξνθνξία κεηα-

μχ ηνπο θαη λα παξάγεη ηελ ηειηθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. 

Σα πηεξχγηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ θαζψο θαη ηα πξψηα έμη ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ςεθηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπζθεπή DAVID SLS. Σα απνκέλνληα 

πηεξχγηα ζαξψζεθαλ κε ηε ζπζθεπή Vicra Scan. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαζψο ην 

χςνο ησλ πηεξπγίσλ απμαλφηαλ θαζίζηαληαη φιν θαη πην δχζθνιν λα ππάξμεη θαιή εζηίαζε, 

θαη ηαπηφρξνλα ιήςε νιφθιεξνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ε ρξήζε ηεο Vicra Scan ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε, δηφηη ζε αληίζεζε κε ηε DAVΗD SLS δελ απαηηνχληαλ ε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ σο πξνο ηε ζπζθεπή, θαη ε θίλεζε ηεο ζπζθεπήο ήηαλ εθηθηή φληαο θνξεηή.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην δέθαην πηεξχγην ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίε-

ζεο ηνπ ζηξνβίινπ δελ ήηαλ δηαζέζηκν νπφηε ν ζρεδηαζκφο ηνπ έγηλε κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ 

ησλ άιισλ θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.2.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ 

 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Geomagic Wrap ήηαλ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επε-

μεξγαζία ησλ θχξησλ κεξψλ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ. Ζ γεσκεηξία ησλ ηειηθψλ ςεθην-

πνηεκέλσλ αξρείσλ ήηαλ απαξαίηεην λα βειηησζεί, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα πην αθξηβέο θαη 

αμηφπηζην κνληέιν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ πηεξπγίσλ. ηηο βάζεηο 

ησλ πηεξπγίσλ δελ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο ν ζρεδηαζκφο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ μερσξηζηά δεδνκέλα. θνπφο καο ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θχξησλ κεξψλ ήηαλ λα 

απαιείςνπκε ηπρφλ αηέιεηεο, νη νπνίεο είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζάξσζεο ησλ 

πηεξπγίσλ. Σέηνηεο αηέιεηεο ήηαλ ηξχπεο ή εμνγθψκαηα, θαζψο θαη κε ιείεο ή αζπλερείο επη-

θάλεηεο. ηελ Δηθφλα 2-18 θαη Δηθφλα 2-19 θαίλνληαη νη ηξχπεο απφ ηα βνεζεηηθά απηνθφιιε-

ηα (αλαθιαζηήξεο) ηνπ ζαξσηή θαη νη αζπλερείο επηθάλεηεο αληίζηνηρα ζε δχν απφ ηα πηεξχγηα 

πνπ ζαξψζεθαλ.  
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Εικόνα 2-18 Σξχπεο αλαθιαζηήξσλ ζην πηεξχγην ΜΠ13 ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 
Εικόνα 2-19 Αζπλερείο επηθάλεηεο ζην πηεξχγην ΜΠ5 ηεο κέζεο πίεζεο 

 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ αεξνηνκψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Έηζη δεκη-

νπξγήζεθαλ απηνκαηνπνηεκέλεο θακπχιεο (curves-create by section) ζε φιν ην κήθνο ηνπ θά-

ζε θχξηνπ κέξνπο ηνπ πηεξπγίνπ, απνηππψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αθξηβή γεσκεηξία 

ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο θακπχιεο (αεξνηνκέο). Οη θακπχιεο απηέο ήηαλ παξάιιε-

ιεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ άλσ πιεπξά ηεο βάζεο ησλ πηεξπγίσλ ή κε ην επίπεδν ζηήξη-

μεο απηψλ. Ο αξηζκφο ηνπο θαη ε απφζηαζή ηνπο, δελ ήηαλ ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε πηεξχγην, 

θαη εμαξηηφληαλ απφ ην χςνο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηελ θξίζε ηνπ ζρεδηαζηή. Οη θακπχιεο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζην πηεξχγην 15 ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ ζηελ Δηθφλα 

2-20. 
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Εικόνα 2-20  Κακπχιεο ζην πηεξχγην ΜΠ15 ηνπ ηκήκαηνο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

ηελ Δηθφλα 2-20 παξαηεξνχκε πσο ε θεθαιή δελ θαιχπηεηαη απφ θακπχιεο. Απηφ, δηφηη 

ζηα πηεξχγηα ηα νπνία είραλ θεθαιή (πηεξχγηα ΜΠ13, ΜΠ14, ΜΠ15 θαη πηεξχγην ΤΠ1 ηνπ 

ζηξνβίινπ) ε ζρεδίαζε απηήο έγηλε μερσξηζηά κε ηξφπν πνπ ζα εμεγεζεί ζε παξαθάησ θεθά-

ιαην. Οη θάζεηεο θακπχιεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θχξηνπ κέξνπο 

ηνπ πηεξπγίνπ πάλσ ζηε βάζε. 

Σν ζχλνιν ησλ θακππιψλ απνζεθεχηεθε γηα θάζε πηεξχγην ζαλ αξρείν IGS, γηα ηελ εχθνιε 

εηζαγσγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Solidworks. Σα IGS αξρεία είλαη κηα δηαλπζκαηηθή κνξθή 

γξαθηθψλ 2Γ/3Γ βαζηζκέλε ζηελ πξνδηαγξαθή Initial Graphics Exchange Specification 

(IGES). ε κνξθή IGS αξρείσλ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ηα κνληέια πιέγκαηνο wireframe, 

νη παξαζηάζεηο επηθάλεηαο ή ζηεξεψλ αληηθεηκέλσλ, δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ, θαη άιια α-

ληηθείκελα. Ζ κνξθή IGS εηζήρζε ην 1980 θαη έγηλε ην πξφηππν γηα ηε κεηαθνξά ηξηζδηάζηα-

ησλ κνληέισλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ CAD. 

 

2.2.3ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΤΡΗΧΝ ΜΔΡΧΝ, ΚΔΦΑΛΧΝ  ΚΑΗ ΒΑΔΧΝ ΠΣΔ-

ΡΤΓΗΧΝ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηεξπγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

Solidworks. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη έλα 3Γ ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα CAD, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ γεσκεηξηθψλ κνξθψλ, θαηαγξάθνληαο ην η-

ζηνξηθφ ηεο ζρεδίαζεο.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηάιιειεο εληνιέο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα γηα ηελ αλαπαξάζηα-

ζε ηνπ θάζε πηεξπγίνπ, κε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ μαλά φζεο θακπχιεο ζεσξήζεθαλ αλα-

γθαίεο απφ ηα IGS αξρεία γηα ηελ νξζή απνηχπσζε ηεο θάζε αεξνηνκήο θαη ελψζεθαλ κεηαμχ 
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ηνπο νη ζρεδηαζκέλεο απηέο αεξνηνκέο, έηζη ψζηε λα ιεθζεί ε ηειηθή γεσκεηξία ηνπ θπξίνπ 

κέξνπο ηνπ πηεξπγίνπ. Ζ έλσζε ησλ θακππιψλ δελ ήηαλ πάληνηε εχθνιν λα απνδψζεη ην επη-

ζπκεηφ απνηέιεζκα κε ηελ πξψηε θνξά θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθή εηθφ-

λα ηνπ εθάζηνηε πηεξπγίνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ρξεηάζηεθε πεξεηαίξσ πξνζνρή γηα ην πνηεο θα-

κπχιεο απφ ηα IGS αξρεία έπξεπε λα μαλαζρεδηαζηνχλ.  

ηελ Δηθφλα 2-21 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε ηειηθή κνξθή ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηνπ πηεξπ-

γίνπ 12 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ ζην πξφγξακκα ηνπ Solidworks. 

 

 
Εικόνα 2-21 Κχξην κέξνο πηεξπγίνπ ΜΠ12 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Να αλαθεξζεί πσο ην πηεξχγην ηεο Δηθφλαο 2-21 δηαζέηεη δχν δηακπεξείο νπέο ζηηο θακπχ-

ιεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ. Οη νπέο απηέο, ηφζν ζε απηφ φζν θαη ζηα ππφινη-

πα πηεξχγηα πνπ δηαζέηνπλ παξφκνηεο, ζρεδηάζηεθαλ φηαλ απηά ήηαλ πιήξσο νινθιεξσκέλα. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θπξίσλ κεξψλ ησλ πηεξπγίσλ ήηαλ ε 

αλαπαξάζηαζε, ζην Soldiworks, ησλ θεθαιψλ, ζε φζα πηεξχγηα δηαζέηνπλ. Σα πηεξχγηα πνπ 

δηαζέηνπλ θεθαιή είλαη ηέζζεξα ζε αξηζκφ. ηελ Δηθφλα 2-22 παξαηίζεληαη νη θεθαιέο ησλ 

πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ. Ζ ζρεδίαζε απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο 

απφ αθξηβείο κεηξήζεηο θαη δηαζηαζηνινγήζεηο ηνπο, θαη ε ζπλέλσζή ηνπο κε ην ππφινηπν 

ηκήκα ηνπ πηεξπγίνπ έγηλε κε ην απαξαίηεην ζηξνγγχιεκα (fillet). Όπσο θαη νη θεθαιέο, έηζη 

θαη νη βάζεηο ησλ πηεξπγίσλ ζρεδηάζηεθαλ κεηξψληαο κε αθξίβεηα ηηο δηαζηάζεηο θαζεκηάο 

απφ απηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φιεο νη βάζεηο ησλ πηεξπγίσλ έρνπλ κία ειάρηζηε θακππιφ-

ηεηα, κε ζθνπφ λα εθάπηνληαη αθξηβψο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ ξφηνξα. Έηζη, ζρεδηάζηεθαλ 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ θακππιφηεηα ηεο θάζε βάζεο ήηαλ φζε έλαο θχθινο (360°), δηαηξνχ-

κελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηεξπγίσλ ηεο θάζε βαζκίδαο. Ζ πάλσ επηθάλεηα ηεο θάζε βάζεο δηα-

ηεξήζεθε επζεία, ψζηε λα εθάπηεηαη πιήξσο κε ηελ εθάζηνηε αεξνηνκή. Ο αξηζκφο ησλ πηε-

ξπγίσλ ηεο θάζε βαζκίδαο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηνπ ζηξνβίινπ έρεη ήδε θαηαγξαθεί ζηνλ Πί-

λαθα 2-2. 
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Εικόνα 2-22  Κεθαιέο πηεξπγίσλ ζηξνβίινπ. 

 

2.2.4 ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ ΣΧΝ ΣΔΛΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΣΧΝ ΚΤ-

ΡΗΧΝ ΜΔΡΧΝ ΣΧΝ ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ 

 

Γηα λα ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ηα ηειηθά κνληέια πηεξπγίσλ αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλα-

ηφλ θαιχηεξα ζε απηά ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο, θξίζεθε νξζφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αξρείσλ ησλ πηεξπγίσλ πνπ ζαξψζεθαλ (αξρεία Geomagic) θαη ησλ ηε-

ιηθψλ ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ (αξρεία Solidworks).  

Ζ ζχγθξηζε απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα Geomagic Control. Σν Geomagic 

Control είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα βειηηζηνπνίεζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 3Γ ζαξσηέο, θαζψο θαη άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο 

κεηξνινγίαο. Απηή ε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί, εχθνια θαη γξήγνξα, ζπγθξίζεηο αξρείσλ CAD. Σν πιενλέθηεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη φηη κπνξεί λα ρεηξίδεηαη εθαηνκκχξηα ζεκεία απφ νπνηνδήπνηε 3Γ 

ζαξσηή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί απηφκαηα ράξηεο ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ θαη 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα, γηα θάζε ηκήκα ησλ ζπγθξηλφκελσλ CAD αξρείσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε ζχγθξηζε ησλ δχν κνληέισλ (αξρηθψλ θαη 

ηειηθψλ) επηθεληξψζεθε ζην ηκήκα ησλ θχξησλ κεξψλ ησλ πηεξπγίσλ, θαζψο απηά είλαη πνπ 

παξνπζηάδνπλ πνιχπινθε γεσκεηξία θαη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ δηαζηάζεψλ 

ηνπο κέζσ παρχκεηξνπ, φπσο ζπλέβε ζηηο θεθαιέο θαη ηηο βάζεηο ησλ πηεξπγίσλ. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά θάπνηνη πίλαθεο θαη θάπνηα δηαγξάκκαηα απφ ηξία 

πηεξχγηα ηεο θαηαζθεπήο. Απηά δείρλνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή απφθιηζε ηνπ πιαζκαηηθνχ 

κνληέινπ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζαξψζεθε. Δπηπιένλ παξαηίζεληαη θαη κεξηθέο εηθφλεο 

ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ.  

ηνλ Πίλαθα 2-3 δίλνληαη θάπνηα δηαζηήκαηα απνθιίζεσλ ζε mm, ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ 

ηεο επηθάλεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηελ απφθιηζε, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

απηήο, γηα ην πηεξχγην 10 ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. Σν θχξην κέξνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πηεξπγίνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 231661 ζεκείσλ.  

 

Πίνακαρ 2-3  Όξηα απφθιηζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ10 ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο πςειήο  πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 
 

Παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πσο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζεκείσλ (228007) έρεη 

ειάρηζηε απφθιηζε κεγέζνπο +/- 0.5mm. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην κνληέιν πνπ ζρεδηάζηεθε ζην 

πξφγξακκα ηνπ Solidworks έρεη κεγάιε αθξίβεηα δηαζηάζεσλ κε απηφ πνπ παξάρζεθε απφ ηε 

ζάξσζε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη ζην 

δηάγξακκα θαηαλνκήο απφθιηζεο - Γηάγξακκα 2-1. 

 

 
Διάγπαμμα 2-1  Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ Πίλαθα 2-3. 
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Γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε παξνπζηάδνληαη θαη νη Δηθφλεο 2-23, 2-24, 2-25, ρξσκαηηθψλ 

απνθιίζεσλ. ε απηέο, κε πξάζηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο απνθιίζεηο, 

ελψ φζν ε απφρξσζε θάπνηνπ ηκήκαηνο πιεζηάδεη ζην θφθθηλν ή ζην κπιε ρξψκα ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε ηεο πεξηνρήο απηήο. Οη φςεηο ησλ εηθφλσλ παξαηίζεληαη φπσο 

εμήρζεζαλ θαη νλνκάζηεθαλ απφ ηελ ηερληθή αλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο  Geomagic Control. 

 

 
Εικόνα 2-23 Υξσκαηηθή απφθιηζε ηνπ πηεξπγίνπ ΤΠ10 ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβί-

ινπ. 

 
Εικόνα 2-24  Πίζσ φςε ηνπ πηεξπγίνπ ΤΠ10 ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο  ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 2-25  Αξηζηεξή φςε ηνπ πηεξπγίνπ ΤΠ10 ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

ηηο ηξεηο εηθφλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ππάξρεη κηα πεξηνρή ηνπ πηεξπγίνπ απηνχ πνπ είλαη 

κπιε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο θαηά ηε ζάξσζε ηνπ πηεξπγίνπ ν ζαξσηήο αδπλαηνχζε 

λα απνηππψζεη κε πιήξε αθξίβεηα ηελ αθκή απηή, θαη φρη ζην φηη ππάξρεη κεγάιε ζρεδηαζηηθή 

απφθιηζε ησλ ζπγθξηλφκελσλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. 

Γηα ην πηεξχγην ΜΠ13 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ παξνπζηάδνληαη  

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα 2-4 δίλνληαη θάπνηα δηαζηήκαηα 

απνθιίζεσλ ζε mm,  ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη ζην δηάγξακκα θαηα-

λνκήο απφθιηζεο - Γηάγξακκα 2-2, ελψ γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε παξνπζηάδνληαη θαη νη Δη-

θφλεο 2-26, 2-27, 2-28, ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ. Σν πηεξχγην απηφ απνηειείηαη απφ 556874 

ζεκεία. 

 

Πίνακαρ 2-4  Όξηα απφθιηζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ13 ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο κέζεο  πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Διάγπαμμα 2-2  Καηαλνκή απνθιίζεσλ ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ13 ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 
Εικόνα 2-26 Υξσκαηηθή απφθιηζε ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ13 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβί-

ινπ. 

 
Εικόνα 2-27 Αξηζηεξή φςε ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ13 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 2-28 Κάηνςε ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ13 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Σα ζεκεία ησλ εηθφλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θεθαιή ηνπ πηεξπγίνπ. Απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα θαζψο, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξ-

ζεί, νη θεθαιέο δηαζηαζηνινγήζεθαλ κέζσ εηδηθνχ νξγάλνπ κέηξεζεο θαη μαλαζρεδηάζηεθαλ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη νη ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ην πηεξχγην ΜΠ17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέ-

ζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα 2-5 δίλνληαη θάπνηα δηαζηήκαηα 

απνθιίζεσλ ζε mm,  ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη ζην δηάγξακκα θαηα-

λνκήο απφθιηζεο - Γηάγξακκα 2-3, ελψ γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε παξνπζηάδνληαη θαη νη Δη-

θφλεο 2-29, 2-30, 2-31 θαη 2-32 ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ. Ζ επηθάλεηα ζάξσζεο δεκηνπξγείηαη 

απφ 1335299 ζεκεία.  

 

Πίνακαρ 2-5  Όξηα απφθιηζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο                                                   

πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Διάγπαμμα 2-3  Γξαθηθή παξάζηαζε απνθιίζεσλ ηνπ Πίλαθα 3. 

 
Εικόνα 2-29 Υξσκαηηθή απφθιηζε ηνπ πηεξπγίνπ 17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 
Εικόνα 2-30 Μπξνζηηλή φςε ηνπ πηεξπγίνπ 17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 2-31 Κάησ φςε ηνπ πηεξπγίνπ 17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

 
Εικόνα 2-32 Αξηζηεξή φςε ηνπ πηεξπγίνπ 17 ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Οη πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε είλαη απηέο γχξσ απφ ηηο νπέο ηνπ πηεξπγίνπ, εθεί 

φπνπ παξνπζηάδεηαη κία κηθξή θακπχισζε ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Απηφ φκσο δελ επεξεάδεη ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ ηειηθνχ ςεθηνπνηεκέλνπ κνληέινπ θαζψο θαη ε απφθιηζε απηή έρεη πνιχ κη-

θξέο ηηκέο. πλνςίδνληαο, λα αλαθεξζεί πσο θαη ηα ππφινηπα πηεξχγηα θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα 

επίπεδα ζρεδηαζηηθήο απφθιηζεο, απιά ήηαλ αδχλαηε ε παξάζεζε φισλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ. 

 

2.2.5 ΣΔΛΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ 

 

Σα πηεξχγηα πήξαλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή κε ηε ζπλέλσζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη ησλ βά-

ζεσλ ηνπο. Ο ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξψησλ πάλσ ζηηο βάζεηο επηηεχρζεθε κε ηε ρξή-

ζε θάζεησλ θακππιψλ (αξρεία IGS), νη νπνίεο νξίζηεθαλ εθαπηφκελεο ζηηο αληίζηνηρεο επη-

θάλεηεο ησλ βάζεσλ, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο Δηθφλα 2-20. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ νπψλ ζε φζα πηεξχγηα δηέζεηαλ. Πξέπεη λα ζε-

κεησζεί, πσο ζρεδηάζηεθαλ θάπνηα επηπιένλ πηεξχγηα γηα δχν ιφγνπο.   
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Ο πξψηνο ιφγνο νθείιεηαη ζηε γεσκεηξία ηνπ δξνκέα ηνπ ηκήκαηνο ηεο ρακειήο πίεζεο. 

Γηα λα αλαπηχζζνληαη ηέηνηεο δπλάκεηο ζηα πηεξχγηα ψζηε ε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα λα 

παξακέλεη ίδηα, έπξεπε λα ζρεδηαζηνχλ μαλά ηα πηεξχγηα ΜΠ13, ΜΠ14, ΜΠ15, ΜΠ16 θαη 

ΜΠ17 ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ θάζεην άμνλα ζην θέληξν ηνπ δξνκέα ηεο. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ ε νξζή ηνπνζέηεζε ησλ πείξσλ αλάκεζα ζηα πηεξχγηα (ηζρχεη θαη 

γηα ην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο θαη γηα ην ηκήκα ηεο ρακειήο). Έηζη, ζηα ηξία ηειεπηαία 

(ΜΠ15, ΜΠ16 θαη ΜΠ17) ρξεηάζηεθε λα επαλαιεθζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ βάζεσλ κε ελαιια-

γή ζηελ πιεπξά ησλ εκηθπθιηθψλ νπψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δχν αθφκε 

πηεξπγίσλ γηα ην θάζε έλα.  

 Έηζη, γηα ηε ζσζηή ζπλαξκνγή ησλ πείξσλ, αιιά θαη ησλ πηεξπγίσλ ζην δξνκέα ρξεηάζηε-

θαλ δχν πηεξχγηα απφ ηα ΜΠ13 θαη ΜΠ14 θαη ηέζζεξα ζε αξηζκφ απφ ηα πηεξχγηα ΜΠ15, 

ΜΠ16 θαη ΜΠ17. 

ηελ Δηθφλα 2-33 παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα πηεξχγηα ΜΠ14 θαη ΜΠ16 ζην ηκήκα ηεο 

ρακειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ.  

 

 
Εικόνα 2-33 Θέζε πηεξπγίσλ ΜΠ14 θαη ΜΠ16 ζην ηκήκα ρακειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

ηελ Δηθφλα 2-34 παξνπζηάδνληαη ηα ηέζζεξα πηεξχγηα 16 πνπ ζρεδηάζηεθαλ, θαζψο θαη ε 

κεηαμχ ηνπο ζπλαξκνγή κε ηνπο πείξνπο (εκηθπθιηθέο νπέο). 
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Εικόνα 2-34  πλαξκνγή κε πείξνπο ησλ πηεξπγίσλ ΜΠ16. 

 

Σν ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πηεξπγίσλ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ πηε-

ξπγίνπ ΜΠ10 ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αεξνηνκήο ηνπ έγηλε ζχκ-

θσλα κε ηελ αεξνηνκή ηνπ πηεξπγίνπ ΜΠ9 ηεο κέζεο πίεζεο, θαζψο ηα δχν πηεξχγηα δηέζεηαλ 

θνηλά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κε κφλε δηαθνξά ην χςνο ησλ θχξησλ κεξψλ ηνπο. Οη πιε-

ξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηε ζέζε ηεο νπήο πάλσ ζε απηφ γηα ην δέθαην πηεξχ-

γην αληιήζεθαλ απφ ηα ζρέδηα ζην πξφγξακκα AUTOCAD ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

2.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 

 
Ζ ζρεδίαζε ηνπ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 2Γ/3Γ CAD 

πξνγξάκκαηνο Autocad. Βαζίζηεθε ζε ηερληθφ δηζδηάζηαην ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο, ην νπνίν 

απνηππσλφηαλ ζε ραξηί ππφ θιίκαθα. Σν ζρέδην απηφ ρσξηδφηαλ ζηα ηξία ηκήκαηα ηνπ ζηξν-

βίινπ (ηκήκα πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο), θαη κέζσ ζάξσζεο κεηαηξάπεθαλ ζε ειε-

θηξνληθή κνξθή (αξρείν TIF), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα Autocad, 

θαη πάλσ ζε απηά  ζρεδηάζηεθαλ νη δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηνπ άμνλα 

ηνπ ζηξνβίινπ.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο παξαιήθζεθαλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ άμνλα, 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξε νδνληψζεηο ή θάπνηα δαρηπιίδηα, θαζψο δελ παξνπζηάδαλε θάπνην 

πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. 

ηηο Δηθφλεο 2-35 θαη 2-36  παξαηίζεληαη, ζην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Autocad, έλα 

κέξνο ηνπ δηζδηάζηαηνπ ηερληθνχ ζρεδίνπ ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ θαη ε 

απινπνηεκέλε δηζδηάζηαηε ζρεδίαζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ αληίζηνηρα. 
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Εικόνα 2-35  Γηζδηάζηαην ηερληθφ ζρέδην ηκήκαηνο κέζεο πίεζεο ζην AUTOCAD. 

 

 
Εικόνα 2-36  Απινπνηεκέλε δηζδηάζηαηε ζρεδίαζε ηκήκαηνο ηνπ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ δηζδηάζηαησλ ζρεδίσλ ηνπ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ, ζηφρνο 

ήηαλ ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε απηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, εμήρζεζαλ ηα αξρεία απηά ζην ιν-

γηζκηθφ ηνπ Solidworks θαη κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο δεκηνπξγήζεθε ην ηξηζδηάζηαην κνληέ-

ιν γηα θαζέλα απφ ηα ηξία ηκήκαηα. Σειεπηαίεο δεκηνπξγήζεθαλ νη νπέο ζε θάζε έλα απφ ηα 

ηκήκαηα ηνπ άμνλα ζηηο ζέζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηαζθεπή, ρξεζηκνπνη-

ψληαο ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην ηερληθφ ζρέδην ηνπ Autocad. ηηο Δηθφ-

λεο 2-37, 2-38 θαη 2-39 απεηθνλίδνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ ζηελ ηειηθή ηνπο 

κνξθή. 
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Εικόνα 2-37 Άμνλαο ηκήκαηνο πςειήο πίεζεο ζηξνβίινπ. 

 

 
Εικόνα 2-38 Άμνλαο ηκήκαηνο κέζεο πίεζεο ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 2-39  Άμνλαο ηκήκαηνο ρακειήο πίεζεο ζηξνβίινπ. 

 

2.4 ΣΔΛΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 

 
Ζ ζπλέλσζε ησλ πηεξπγίσλ κε ηνλ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ ήηαλ απηφ πνπ ζπλέζεζε ην ηειηθφ 

κνληέιν ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο. Ζ ζπλαξκνγή ηνπο έγηλε ζην Solidworks εθαξκφ-

δνληαο ηηο  θαηάιιειεο ζρέζεηο. ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ζηξνβίινπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα αληί-

ζηνηρα πηεξχγηα θαη ζηε ζπλέρεηα, θάζε έλα απφ απηά αληηγξάθεθε γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ 

ξφηνξα ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πηεξπγίσλ πνπ δηαζέηεη ε θάζε βαζκίδα βάζεη δεδνκέλσλ ηνπ 

Πίλαθα 2-2. 

Γηα λα είλαη πιήξσο ξεαιηζηηθφ ην ηειηθφ ζρέδην, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο δχν 

επηπιένλ εμαξηεκάησλ. Σσλ πείξσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ. Οη ηειεπηαίνη, είλαη είηε νξζνγσληθήο, 

είηε θπθιηθήο δηαηνκήο θαη ελψλνπλ φια ηα πηεξχγηα πεξηκεηξηθά ζε θάζε βαζκίδα. 

ηηο Δηθφλεο 2-40, 2-41 θαη 2-42 παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ςεθηνπνηεκέλα κνληέια ησλ 

ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Solidworks. Σα ρξψκαηα ησλ εηθφλσλ 

είλαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε λα δηαθξίλεη ηελ θάζε βαζκίδα ηνπ εθάζηνηε ηκήκα-

ηνο. Δπίζεο λα ζεκεησζεί, πσο κε καχξν ρξψκα αλαπαξηζηάλνληαη φινη νη δαθηχιηνη.  
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Εικόνα 2-40 Σειηθφ ςεθηνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

 
Εικόνα 2-41 Σειηθφ ςεθηνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 2-42 Σειηθφ ςεθηνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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3 ΜΔΘΟΓΟ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 

Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (Finite Element Method, FEM) είλαη κηα αξηζκε-

ηηθή κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ πξνζεγγηζηηθψλ ιχζεσλ κεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 

Απνηειεί κία εμέιημε ησλ κεηξσηθψλ κεζφδσλ αξηζκεηηθήο επίιπζεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

θαη είλαη ηζρπξφ εξγαιείν ζηε κειέηε ησλ θαηαζθεπψλ, βξίζθνληαο κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ 

ζε φια ηα πεδία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σν κεηνλέθηεκά ηεο κεζφδνπ, έγθεηηαη ζηηο απμεκέ-

λεο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ, ηδίσο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ζχλζεηα κνληέια. Απηφ φκσο 

ην κεηνλέθηεκα μεπεξάζηεθε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, θαζψο ππήξμε ξαγδαία αλάπηπμε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

Ζ κειέηε ελφο πξνβιήκαηνο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κν-

ληέινπ, ελφο πιηθνχ ή κηαο θαηαζθεπήο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή γηα ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία απνδίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ ή πξνβιέπνπλ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ νξηαθψλ θαη αξρηθψλ ζπλζεθψλ. 

Σν πξνο αλάιπζε κνληέιν δηαηξείηαη ζε ζηνηρεία (elements), ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο ζε ζεκεία πνπ νλνκάδνληαη θφκβνη (nodes). Γηα λα γίλεη ρξήζε κεηξσηθψλ κεζφδσλ α-

παηηείηαη λα πξνζνκνησζεί ε ζπλερήο θαηαζθεπή κε έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ δηαθξηηψλ κε-

ηαβιεηψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο, είλαη νη κεηαηνπίζεηο ησλ θφκβσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψ-

ζεηο θαη νη παξάγσγνί ηνπο. Οη κεηαηνπίζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ θφκβσλ, θαη φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ εθθξά-

δνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θνκβηθέο κεηαηνπίζεηο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη κφλνη άγλσζηνη είλαη νη κεηαηνπίζεηο ζηνπο θφκβνπο θαη ην πξφβιε-

κα κεηαηξέπεηαη απφ ζπλερέο ζε δηαθξηηφ. Παξ‟ φιν πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

θνκβηθψλ κεηαηνπίζεσλ ν αξηζκφο  ηνπο είλαη πεπεξαζκέλνο. Σν πξφβιεκα εθθξάδεηαη ηφηε 

σο έλα ζχλνιν (ζχζηεκα) γξακκηθψλ εμηζψζεσλ, νη νπνίεο επηιχνληαη κε αξηζκεηηθέο (κεηξσ-

ηθέο) κεζφδνπο. 

Ζ ιχζε ελφο γεληθφηεξνπ ζπλερνχο πξνβιήκαηνο, κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία βεκάησλ. Με αλαθνξά ζηα ζηαηηθά πξνβιήκαηα ε 

αθνινπζία απηή είλαη: 

1. Γηαθξηηνπνίεζε ηεο δνκήο. 

Σν πξψην βήκα ζηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ε ππνδηαίξεζε ησλ πεξην-

ρψλ ηεο θαηαζθεπήο ζε ζηνηρεία (elements). Χο εθ ηνχηνπ, ε δνκή ζα δηακνξθσζεί θαη ζα κν-

ληεινπνηεζεί κε θαηάιιεια πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. Ο αξηζκφο, ην κέγεζνο, ν ηχπνο θαη ε δηά-

ηαμε ησλ ζεκείσλ απηψλ ζα απνθαζηζηεί. 

2. Δπηινγή θαηάιιεινπ κνληέινπ παξεκβνιήο ή κεηαηφπηζεο. 

Ζ επίιπζε ηεο κεηαηφπηζεο κηαο πεξίπινθεο δνκήο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θφξ-

ηηζεο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθξηβψο. Γηα απηφ ην ιφγν, ππνζέηνπκε θάπνηα  απιή ιχζε, 

απφ ππνινγηζηηθή άπνςε, κέζα ζε έλα ζηνηρείν πνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ άγλσζηε ιχζε. Ζ ππν-

ζεηηθή απηή ιχζε ζα πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο. ε γεληθέο γξακ-

κέο, ε ιχζε πνπ ιακβάλεηαη γηα ηε κεηαηφπηζε βξίζθεηαη ζε πνιπσλπκηθή κνξθή. 

3. Παξαγσγή κεηξψσλ ζηηβαξφηεηαο θαη δηαλπζκάησλ θνξηίνπ ηνπ ζηνηρείνπ. 
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Σν κεηξψν ζηηβαξφηεηαο [Κ
(e)

] θαη ην δηάλπζκα θνξηίνπ  ⃗ (e) 
ηνπ ζηνηρείνπ e, ππνινγίδνληαη 

είηε κε ηε ρξήζε ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ, είηε απφ κηα θαηάιιειε κεηαβιεηή αξρή, απφ ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν κεηαηνπίζεσο.  

4. Λήςε νιηθψλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο απφ ηε ζπλάζξνηζε ησλ εμηζψζεσλ ησλ ζηνη-

ρείσλ. 

Λφγσ ηνπ φηη ε θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ ζηνηρείσλ, ηα κεηξψα 

ζηηβαξφηεηαο θαη ηα δηαλχζκαηα θνξηίνπ πξέπεη λα ζπληεζνχλ ζσζηά, θαη ην ζχλνιν ησλ εμη-

ζψζεσλ ηζνξξνπίαο λα είλαη δηακνξθσκέλν σο: 

[ ]* ⃗⃗ = ⃗  

Όπνπ [ ] είλαη ν πίλαθαο ζηηβαξφηεηαο,  ⃗⃗  ⃗ ην δηάλπζκα θνκβηθψλ κεηαηνπίζεσλ θαη  ⃗  ην 

δηάλπζκα θνκβηθψλ θνξηίσλ γηα νιφθιεξε ηε δνκή. 

5. Δπίιπζε σο πξνο ηηο άγλσζηεο κεηαηνπίζεηο θφκβσλ. 

Δθαξκφδνληαο ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο ζην ζχλνιν ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο απηέο γίλνληαη: 

[K]* ⃗⃗ = ⃗  

Σν δηάλπζκα  ⃗⃗  κπνξεί λα ιπζεί πνιχ εχθνια γηα γξακκηθά πξνβιήκαηα. Γηα κε γξακκηθά 

πξνβιήκαηα αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία βεκάησλ κε κεηαβνιή ηνπ κεηξψνπ ζηηβαξφηεηαο 

θαη/ή ηνπ δηαλχζκαηνο θνξηίνπ. 

6. Τπνινγηζκφο θαηαπνλήζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Απφ ηηο κεηαηνπίζεηο θφκβσλ, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη θαηαπνλήζεηο θαη νη παξακνξ-

θψζεηο ησλ ζηνηρείσλ, κε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ εμηζψζεσλ ησλ ζηεξεψλ ή ηεο κεραληθήο 

ησλ θαηαζθεπψλ. 

Σα παξαπάλσ βήκαηα αθνινπζνχληαη ζηηο ιχζεηο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κεζφδνπ ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκα-

ηνο. πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηα βήκαηα απηά ζα πξν-

ζαξκνζηνχλ, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηελ εχξεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ζχ-

γθξηζε απηψλ κε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο.  

 

3.1 ΓΗΑΚΡΗΣΟΠΟΗΖΖ  ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ 
 

Ζ δηαθξηηνπνίεζε ηεο γεσκεηξίαο είλαη ην πξψην βήκα ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα δηαηξεζεί ε πξνο επίιπζε πεξηνρή ζε κηθξφ-

ηεξεο πεξηνρέο, απνθαινχκελεο ζηνηρεία, κεηψλνληαο έηζη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηεο γεσ-

κεηξίαο πνπ κειεηάηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηελ θξίζε θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ εθάζηνηε 

κεραληθνχ. Ζ πξψηε απφθαζε πνπ θαιείηαη λα πάξεη είλαη ε επηινγή ηνπ βαζηθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε κεηέπεηηα αλάιπζή ηνπ. Γη‟ απηφ, ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ν έιεγ-

ρνο ηεο γεσκεηξίαο πνπ κειεηάηαη. Ο κεραληθφο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε πεξηνρέο θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε, φπσο είλαη ειεχζεξα άθξα, δηπιέο επηθάλεηεο, κηθξά ζηξνγ-

γπιέκαηα, νπέο θαη άιια.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζηνηρείσλ. ηελ Δηθφλα 3-1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 

κνλνδηάζηαηα, δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηαζηαηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο. 
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Εικόνα 3-1  Σχπνη πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

ηα κνλνδηάζηαηα ζηνηρεία, ε κία δηάζηαζε ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε ζε ζχγθξηζε κε ηηο άι-

ιεο δχν. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε γεσκεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ επί ελφο άμνλα. Σν 

ζρήκα ηνπ ζηνηρείνπ είλαη δνθφο θαη έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζε δνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξν-

ζνκνησζνχλ σο γξακκηθά ζηνηρεία, φπσο άμνλεο θαη πιαίζηα. 

ηα δηζδηάζηαηα ζηνηρεία, νη δχν δηαζηάζεηο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηε ηξίηε. 

Σα απινχζηεξα θαη πην θνηλά ζηνηρεία γηα δηζδηάζηαηα πξνβιήκαηα είλαη ην ηξίγσλν θαη ην 

ηεηξάπιεπξν. Έλα παξάδεηγκα πξαθηηθήο εθαξκνγήο απηψλ είλαη ζε βηνκεραληθά εμαξηήκαηα. 

Σέινο, ζηα ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία φιεο νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ζπγθξίζηκεο. Σν ζρήκα απ-

ηψλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη ηεηξαεδξηθφ, πεληαεδξηθφ θαη εμαεδξηθφ. Δθαξκνγή  βξί-

ζθνπλ ζε πνηθίιεο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη έλαο ζηξνθαινθφξνο άμνλαο ή ην θέιπθνο ελφο θη-

λεηήξα. 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη ζηελ Δηθφλα 3-2 ,ζηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα ζρήκαηα θαη 

ησλ ηξηψλ ηχπσλ ζηνηρείσλ. 

 

 
Εικόνα 3-2  Μνλνδηάζηαηα, δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

 

ην ζεκείν απηφ, λα αλαθεξζεί πσο ππάξρνπλ πεπεξαζκέλα ζηνηρεία κε θακππισκέλεο 

πιεπξέο φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηελ Δηθφλα 3-3, πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα θακπχισλ γε-
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σκεηξηψλ. Ζ ηθαλφηεηα κνληεινπνίεζεο θακπχισλ νξίσλ θαηέζηε δπλαηή κε ηελ πξνζζήθε 

θφκβσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πιεπξψλ. 

 

Εικόνα 3-3 Πεπεξαζκέλα ζηνηρεία κε θακππισκέλεο πιεπξέο. 

 

Αθνχ επηιερζεί ην θαηάιιειν βαζηθφ ζηνηρείν, μεθηλάεη ε δεκηνπξγία πιέγκαηνο ζηε δηα-

ζέζηκε γεσκεηξία. Σν πιέγκα κπνξεί λα γίλεη είηε απηνκαηνπνηεκέλα, είηε ρεηξνθίλεηα απφ ην 

ρξήζηε. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε δεκηνπξγία πιέγκαηνο εθηειείηαη απφ αιγφξηζκνπο πνπ δηαζέηεη 

ην πξφγξακκα ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ ρξήζηε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο ρεηξνθίλεηεο δεκη-

νπξγίαο πιέγκαηνο (manual), ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ν ίδηνο ην είδνο ηνπ πιέγκαηνο 

γηα θάζε επηθάλεηα ηεο γεσκεηξίαο μερσξηζηά, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ. ηελ Δηθφλα 3-4 

θαίλεηαη ε απηνκαηνπνηεκέλε πιεγκαηνπνίεζε κηαο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ε ρεηξνθίλεηε δε-

κηνπξγία πιέγκαηνο απηήο.  

 

 
Εικόνα 3-4  Γηαθνξά α) απηνκαηνπνηεκέλεο θαη β) ρεηξνθίλεηεο δεκηνπξγίαο πιέγκαηνο. 

 

Παξφιν πνπ ε απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία πιέγκαηνο ζπλερψο εμειίζζεηαη, ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ε πξνηίκεζε ησλ κεραληθψλ γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ηεο εθάζηνηε 
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γεσκεηξίαο εζηηάδεηαη ζηελ ρξήζε κηαο εκηαπηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πιεγκαηνπνίεζε γίλεηαη απηφκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ρξήζηεο επεκβαίλεη ζε πεξη-

νρέο φπνπ ππάξρεη πνιχπινθε γεσκεηξία (π.ρ. νπέο, ζηξνγγπιέκαηα, αηρκεξέο αθκέο).  

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο, ε εκπεηξία ελφο ρξήζηε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηφζν ζηε γξεγν-

ξφηεξε επίιπζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, φζν θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικα-

ηνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νξζνχ πιέγκαηνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα επηιε-

ρζνχλ ην κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ζέζεηο ησλ 

θφκβσλ. Απηά, επηιέγνληαη αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο. Όζν απινχζηεξε γεσ-

κεηξηθά είλαη ε θαηαζθεπή ηφζν κεγαιχηεξν κέγεζνο ζηνηρείσλ έρνπκε θαη κηθξφηεξν πιήζνο. 

Αληίζεηα, ζε κία ζχλζεηε θαηαζθεπή, ηα δχν απηά δεδνκέλα αληηζηξέθνληαη θαη ππάξρεη πηζα-

λφηεηα αχμεζεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ρξφλνπ. Οη ζέζεηο ησλ θφκβσλ θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο 

γεσκεηξίαο ησλ πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. θνξηίν, ζεξκν-

θξαζία).  

πλνςίδνληαο, ε δηαθξηηνπνίεζε κηαο θαηαζθεπήο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ππνινγηζηη-

θή ηζρχ θαη ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο (pre processor), αιιά απαηηείηαη θαη ε 

γλψζε θαη ε θξίζε ηνπ ρξήζηε. 

 

3.2 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ  ΑΣΜΟΣΡΟΒΗΛΟΤ  LMZ  K-300-170-1 
 

Οινθιεξψλνληαο ηε δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ CAD κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ, ην ζρέ-

δην εηζήρζε ζην πξφγξακκα ANSA ηεο BETA CAE Systems S.A. γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ. 

Σν ANSA είλαη έλα ινγηζκηθφ (pre processor) CAE (Computer Aided Engineering) 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάιπζε πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα  πξνεπεμεξγαζίαο είλαη απηέο ηεο δηφξζσζεο θαη 

απινπνίεζεο ηεο γεσκεηξίαο, ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο επηινγήο ηνπ ιχηε 

θαη ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο.  

 

3.2.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

  

Ζ δεκηνπξγία πιέγκαηνο ζην κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ ήηαλ κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θα-

ζψο ε θαηαζθεπή είλαη πνιχ κεγάιε θαη απνηειείηαη απφ πνιιά εμαξηήκαηα, κε απνηέιεζκα ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζηνηρείσλ λα είλαη δχζθνιε. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο, αθνχ ήηαλ εθηθηφ θαη απφ ηε γεσ-

κεηξηθή θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ φληαο ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ, έγηλε 

ηνκή ζε έλα κέξνο ηνπ δξνκέα, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηεξπγίσλ ζε θάζε βαζκίδα, ζηελ 

πεξηνρή ζπλαξκνγήο ηνπ πηεξπγίνπ κε ην ξφηνξα. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ επηκέξνπο ηκήκαηα 

(πηεξχγηα-θνκκέλεο βάζεηο δξνκέα), ζηα νπνία ε δεκηνπξγία πιέγκαηνο έγηλε μερσξηζηά. ηε 

ζπλέρεηα, ε πιεγκαηνπνίεζε απηή αληηγξάθεθε ζε φιε ηελ εθάζηνηε βαζκίδα γχξσ απφ ηνλ 

άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ. Έπεηηα ην απνκέλνλ κέξνο ηνπ ξφηνξα δηαθξηηνπνηήζεθε κφλν ηνπ. Γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη ε Δηθφλα 3-5 γηα ην ηκήκα ηεο κέζεο πί-

εζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 3-5 Σκήκαηα πηεξπγίσλ-ηνκψλ ησλ βάζεσλ δξνκέα πνπ δηαθξηηνπνηήζεθαλ ρσξηζηά. 

 

Γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξηθά ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία 

(solid elements). Ζ γεσκεηξία πνπ απνθαζίζηεθε γηα απηά ήηαλ απηή ηνπ ηεηξάεδξνπ (βι. Δη-

θφλα 3-2). Σν κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ (element length)  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαγξάθεηαη 

ζηνλ Πίλαθαο 3-1 κε ηε βνήζεηα ηεο Δηθφλα 3-6. ε απηή, απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθά ην πηεξχ-

γην ΜΠ13 ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ καδί κε ηελ θνκκέλε βάζε ηνπ δξνκέα, ππνδηαηξε-

κέλα ζε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία (elements). ηηο πεξηνρέο Η, ΗΗ, ΗΗΗ παξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα 

ζηα νπνία δηαθνξνπνηείηαη ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ.  ηνλ Πίλαθα 3-1 ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα κήθε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θεθαιψλ (ζε φζα πηεξχγηα δηαζέηνπλ), ηνπ θπξίνπ κέξνπο, ηεο 

βάζεο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηεο βάζεο ηνπ δξνκέα. 

Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ Πίλαθα 3-1, δελ αλαθέξνληαη ηα κεγέζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνη-

ρείσλ φισλ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο παξά κφλν ελφο απφ απηά, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΤΠ1, θαζψο απηφ έρεη ηελ πην πνιχπινθε γεσκεηξία (δηαζέηεη θεθαιή θαη 

δηπιφ θχξην κέξνο). Απηφ, δηφηη ζε φια ηα πηεξχγηα απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηνπ Πίλαθα 3-1 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία κε ηα ίδηα κήθε πιεπξψλ. 

ην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο ην χςνο ησλ πηεξπγίσλ (εηδηθά ησλ ΜΠ15, ΜΠ16, ΜΠ17) απ-

μάλεηαη δξακαηηθά. Έηζη, ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ, έπεηηα απφ αξθεηέο δνθηκέο, θαζνξίζηεθε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν (ρσξίο βέβαηα λα αιινηψλεηαη ε γεσκεηξία ηνπ ηκήκαηνο) ζε θάζε 

πηεξχγην γηα λα κελ απαηηείηαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ηκήκα ηεο ρακειήο πίεζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη πέληε ίδηα πηεξχγηα κε 

ηε κέζε πίεζε ηνπ ζηξνβίινπ (ΜΠ13, ΜΠ14, ΜΠ15, ΜΠ16 θαη ΜΠ17).    
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Εικόνα 3-6 Πιέγκα ηκήκαηνο πηεξπγίνπ-θνκκέλεο βάζεο ξφηνξα. Πεξηνρέο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 

ζηνηρείσλ : Η) Δπηθάλεηα επαθήο βάζεο πηεξπγίνπ-ξφηνξα. ΗΗ) Κάησ επηθάλεηα θνκκέλεο βάζεο ξφηνξα 

ΗΗΗ) Δπηθάλεηα επαθήο βάζεο-θχξηνπ κέξνπο πηεξπγίνπ θαη θάζεηεο αθκέο (καχξν ρξψκα). 

 
Πίνακαρ 3-1 Μέγεζνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζε mm αλά πεξηνρή ζε θάζε πηεξχγην. 

Πεξηνρή 

 

 

Πηεξχγηα 

ΚΔΦΑΛΖ 

ΚΤΡΗΟ 

ΜΔΡΟ 

ΠΣΔΡΤΓΗΟΤ 

 

ΒΑΖ 

ΠΣΔΡΤΓΗΟΤ 

ΣΜΖΜΑ 

ΒΑΖ 

ΓΡΟΜΔΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

I 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΗΗ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΗΗΗ 

ΤΠ1 6 4 10 10 15 25 6 

ΜΠ1/2/3/4 - 4 10 10 15 25 6 

ΜΠ5/6 - 8 10 20 15 25 8 

ΜΠ7/8/9 - 10 10 20 15 25 8 

ΜΠ10/11 - 12 15 20 15 25 8 

ΜΠ12 - 15 20 25 15 25 8 

ΜΠ13 6 10 10 25 15 25 8 

ΜΠ14 6 10 10 10 15 25 8 θαη 10 

ΜΠ15 6 15 15 15 7 25 8 

ΜΠ16/17 - 15 20 25/20 7/8 25 15 

 

 

ηνλ άμνλα ηνπ δξνκέα ην κέγεζνο ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πιέγκαηφο ηνπ ήηαλ 25 mm  θαη γηα ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ κνληέινπ. Γηα ηηο νπέο ζηνπο δξνκείο 

ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ θαη απηέο ζηηο επηθάλεηεο ησλ πηεξπγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κήθνο πιέγ-
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καηνο 10 mm θαη 3mm αληίζηνηρα. Σέινο, ηα ζηεθάληα θαη ηα δαρηπιίδηα ηνπ κνληέινπ δηα-

θξηηνπνηήζεθαλ κε κέγεζνο ζηνηρείσλ 8mm θαη 3mm αληίζηνηρα. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιέγκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηξία ηκήκαηα ηνπ ζηξνβίινπ 

παξαηίζεληαη νη Δηθφλεο 3-7 θαη 3-8, φπνπ παξνπζηάδνληαη πεξηνρέο κε πνιχπινθε γεσκεηξία. 

ε απηέο δηαθξίλεηαη θαιχηεξα ην κέγεζνο θαη ε γεσκεηξία ησλ ηεηξαεδξηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

 
Εικόνα 3-7 Σνκή βαζκίδαο ΤΠ1 γηα λα θαλεί ε ζχλδεζε ησλ πεπεξαζκέλσλ ηεηξαεδξηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 
Εικόνα 3-8 Γηαθξηηνπνίζε δαρηπιηδηψλ θαη νπψλ. 

 

ηελ Δηθφλα 3-7 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ην ΤΠ1. Έρεη αθαηξεζεί θάπνην θνκκάηη ηνπ 

κνληέινπ, ψζηε λα θαλεί ε ζπλέρεηα πνπ παξνπζηάδεη ην πιέγκα θαη ε αιιεινπρία κεηαμχ ησλ 
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ζηνηρείσλ. ηελ Δηθφλα 3-8 θαίλεηαη ε δηαθξηηνπνίεζε πνπ έγηλε ζηα ζεκεία ζπλαξκνγήο ησλ 

δαρηπιηδηψλ κε ηηο νπέο ζηα θχξηα κέξε ησλ πηεξπγίσλ. 

 

3.3 ΣΔΛΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  
 

Οη ηειηθέο κνληεινπνηεκέλεο γεσκεηξίεο θαη ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο φπσο 

απηέο παξήρζεζαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ANSA παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθφλεο 3-9 – 3-14. Απεη-

θνλίδνληαη ηξεηο φςεηο θαη ε ηνκή γηα θαζέλα απφ ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ ζηξνβίινπ. ηηο ηνκέο 

δηαθξίλνληαη εκθαλψο θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην κνληέιν. 

 

 

 
Εικόνα 3-9 Όςεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ κνληέινπ. 

 

 
Εικόνα 3-10 Σνκή ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο. 
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Εικόνα 3-11 Όςεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ κνληέινπ. 

 
Εικόνα 3-12 Σνκή ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 
Εικόνα 3-13 Όςεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ρακειήο πίεζεο ηνπ κνληέινπ. 
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Εικόνα 3-14 Σνκή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ρακειήο πίεζεο. 

 

ηνλ Πίλαθα 3-2 θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ηεηξαεδηθψλ ζηνηρείσλ (tetras) πνπ ππάξρνπλ 

ζε θάζε ηκήκα ηνπ ζηξνβίινπ έπεηηα απφ ηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο. 

 

 

 

Πίνακαρ 3-2  Αξηζκφο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηξνβίινπ. 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΣΡΑ-

ΔΓΡΗΚΧΝ ΣΟΗ-

ΥΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 7062816 

ΣΜΖΜΑ ΜΔΖ ΠΗΔΖ 15270518 

ΣΜΖΜΑ ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ 13185839 
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3.4 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 
 

Ζ αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ κνληέισλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο 

θαηαζθεπήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ινγηζκηθά επίιπζεο (solver) πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

Dynamis θαη Epilysis. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ κνληέινπ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο εμάγνληαη κε ηε κνξθή θψδηθα 

(ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην θάζε πξφγξακκα-ιχηεο αιιά θαη ηηο νξηαθέο 

ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο) ζην ινγηζκηθφ επίιπζεο, ην νπνίν αθνχ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθα-

ζία επίιπζεο εμάγεη έλα αξρείν κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. ε ηειεπηαίν ζηάδην, ην αξ-

ρείν ησλ απνηειεζκάησλ  εηζάγεηαη ζε έλα πξφγξακκα πνπ απνθαιείηαη κεηά-επεμεξγαζηήο 

(post processor), ζην νπνίν γίλεηαη ε απεηθφληζε απηψλ.  

Ζ αξηζκεηηθή αλάιπζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη ηδηνζπρλφηεηεο θαη νη ηδηνκνξθέο κηαο 

θαηαζθεπήο είλαη ε αλάιπζε ηδηνκνξθψλ 

 

3.4.1 ΔΞΗΧΖ ΚΗΝΖΖ ΣΑΛΑΝΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο εμίζσζεο θίλεζεο ελφο ηαιαλησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κεηξσηθή κνξθή 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

[ ]   ̈  [ ]   ̇  [ ]                                                     (3-1) 

Όπνπ [Μ] είλαη ην κεηξψν κάδαο, [C] ην κεηξψν απφζβεζεο, [k] ην κεηξψν ζηηβαξφηεηαο, 

  ην δηάλπζκα απνθξίζεσλ θαη   ην δηάλπζκα δηέγεξζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όηαλ δελ αζθείηαη εμσηεξηθή δηέγεξζε ζην ηαιαλησηηθφ ζχζηεκα ηφηε ηζρχεη ε πεξίπησζε 

ηεο ειεχζεξεο ηαιάλησζεο θαη ε Δμίζσζε (3-1) παίξλεη ηε κνξθή : 

 

               [ ]  ̈  [ ]   ̇  [ ]                                                                         (3-2)  

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ θαη ηδηνκνξθψλ ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο απαηηείηαη ε 

επίιπζε ελφο ηδηνπξνβήκαηνο (ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα), ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε 

ζηε κέζνδν ηεο κνξθηθήο αλάιπζεο.  

 

3.4.2 ΗΓΗΟΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 

Ζ κεηξσηθή εμίζσζε θίλεζεο (3-2) , επεηδή αλακέλεηαη ηαιαλησηηθή απφθξηζε ηνπ εμεηα-

δφκελνπ ζπζηήκαηνο, ππνηίζεηαη φηη ζα έρεη ιχζε ηεο κνξθήο: 

x(t) xcos( )t                                                      (3-3) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ (3-3) ζηελ (3-2) πξνθχπηεη: 

2( ) cos( ) 0x t                                                                     (3-4) 

Έηζη γηα λα είλαη ιχζε ε (3-3) ηεο (3-2) ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην εμήο ηδηνπξφβιεκα:  

 2 0n nM x                                                            ( 3-5) 
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Απηφ ζα καο πξνζδηνξίζεη ηηο  n ηδηνκνξθέο  
nx  θαη ηηο n ηδηνζπρλφηεηεο 

n  ηνπ δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηελ αλάιπζε θαη κπνξνχλ λα γξαθνχλ κε ηε κνξθή πηλάθσλ 

σο εμήο: 

11 1

1

n

n nn

x x

a x

 
 

 
 
 
 

    θαη  

2 2

11 1

2

2 2

1

n

n nn

 

 

 
 

   
 
 

 

Οπφηε ε Δμίζσζε (3-3) ζε κεηξσηθή κνξθή κπνξεί λα γξαθεί σο : 

ΚΥ=ΜΧ
2
Υ                                                             (3-6) 

Γηα ηα κεηξψα κάδαο θαη ζηηβαξφηεηαο απνδεηθλχνληαη νη ζπλζήθεο νξζνγσληθφηεηαο νη ν-

πνίεο ζε κεηξσηθή κνξθή εθθξάδνληαη : 

     θαη  
                                              ( 3-7) 

φπνπ   θαη    είλαη νη δηαγψληνη πίλαθεο κε ζηνηρεία δηαγσλίνπ rm  θαη rk , αληίζηνηρα.  

Ηζρχεη: 

T
r rrm x M x  θαη  T

rr rk x K x                                                 (3-8) 

 

3.4.3 ΑΝΑΛΤΖ ΗΓΗΟΜΟΡΦΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΔΠΔΡΑΜΔ-

ΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ (FEM) 

 

θνπφο ηεο αλάιπζεο ηδηνκνξθψλ ζην ηνκέα ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο ησλ θαηαζθεπψλ εί-

λαη ν αξηζκεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ θαη ησλ ηδηνκνξθψλ. Ζ αξηζκεηηθή επί-

ιπζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο έγηλε κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή είλαη : 

 

- RAM: 64GB 

- Δπεμεξγαζηήο Intel Xeon 

- 32 ππξήλεο ζηα 2,4 GHz 

 

Σν κνληέιν κειεηάηαη ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε (free-free) ζψκα νπφηε νη πξψηεο έμη ηδην-

κνξθέο πνπ εμάγνληαη είλαη ζηεξενχ ζψκαηνο, ελψ νη ππφινηπεο αληηζηνηρνχλ ζε θακπηηθέο, 

αμνληθέο, ζηξεπηηθέο ή θαη ζχλζεηεο θηλήζεηο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε 

ηνπ κνληέινπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ πξφγξακκαηνο κεηα-επεμεξγαζηή (post – processor) 

κΔΣΑ.  
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3.5ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΜΖΜΑ-

ΣΧΝ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 
 

Σν κνληέιν κειεηάηαη ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε (free-free), ελψ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ η-

δηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ παξαηίζεληαη ζηηο Δηθφλεο 3-15 -3-34. Πην ζπγθεθξηκέλα 

απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθέο ηδηνκνξθέο κε ηηο αληίζηνηρεο ηδηνζπρλφηεηεο γηα θάζε ηκήκα ηνπ 

ζηξνβίινπ ρσξηζηά. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο 

ηνπ ζηξνβίινπ γηα ηηο πξψηεο 20 ηδηνκνξθέο ήηαλ 35 ιεπηά, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ γηα ηηο 30 πξψηεο ηδηνκνξθέο ήηαλ 3 ψξεο θαη 57 ιεπηά θαη γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ρακειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ γηα ηηο 20 πξψηεο ηδηνκνξθέο 

ήηαλ 4 ψξεο θαη 15 ιεπηά. 

 

 

ΙΓΙΟΜΟΡΦΔ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ ΣΡΟΒΙΛΟΤ 

 

  

 

Εικόνα 3-15 1
ε
  ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 91.95 Hz. 

 

 

 
 

 
Εικόνα 3-16 2

ε
  ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 204.19 Hz. 
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Εικόνα 3-17 7

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 520.46Hz. 

 

 

 
 

 
Εικόνα 3-18 9

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 703.71 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Εικόνα 3-19 5

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθε κε ηδηνζπρλφηεηα 

426.71 Hz. 

 
Εικόνα 3-20 6

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 

489.55 Hz. 
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 ΙΓΙΟΜΟΡΦΔ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΔΗ ΠΙΔΗ ΣΡΟΒΙΛΟΤ 

 

 
Εικόνα 3-21 1

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 63.04Hz. 

 

  

 
Εικόνα 3-22 2

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 89.52Hz. 

 

  

 
Εικόνα 3-23 3

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθε κε ηδηνζπρλφηεηα 127.22 Hz. 

 



58 

 

  

 
Εικόνα 3-24 5

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 134.85 Hz. 

 

  

 
Εικόνα 3-25 7

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 144.24 Hz. 

 

 
 

 
Εικόνα 3-26 8

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθε κε ηδηνζπρλφηεηα 148.64 Hz. 
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Εικόνα 3-27 9

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 154.22 Hz. 

  

 
Εικόνα 3-28 11

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 164.54 Hz. 

 ΙΓΙΟΜΟΡΦΔ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ ΣΡΟΒΙΛΟΤ 

 

  

 
Εικόνα 3-29 1

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 84.66 Hz. 
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Εικόνα 3-30 2

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 87.42 Hz. 

  

 
Εικόνα 3-31 5

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 128.30 Hz. 

 
 

 
Εικόνα 3-32 10

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 132.14 Hz. 
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Εικόνα 3-33 12

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 134.89 Hz. 

 

  

 
Εικόνα 3-34 13

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 134.89Hz. 
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3.6 ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΟΤ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 

 
 Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ ηκεκάησλ ηεο πςειήο, ηεο κέζεο θαη ηεο ρακειήο πίεζεο ηνπ 

ζηξνβίινπ μερσξηζηά, ζηε ζπλέρεηα ζπλαξκνινγήζεθαλ, καδί κε ηνλ ζπλδεηηθφ θχιηλδξν ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ νιφθιεξνπ ηνπ δξνκέα. ην κνληέιν απηφ 

πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία ζηηο ζέζεηο ησλ πείξσλ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ, θαη 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ζηηο ζέζεηο ησλ εδξάλσλ (ηζνηξνπηθή ζπκπεξηθνξά). Ζ ηειηθή γεσκε-

ηξία απνηειείηαη απφ 35711397 ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε 13 σξψλ θαη 27 ιεπηψλ  

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Αξρηθά ζηηο Δηθφλεο 3-35 παξνπζηάδεηαη ην πιήξεο κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ κε ηηο νξηαθέο 

ζπλζήθεο (Έδξαζε), ελψ ζηελ Δηθφλα 3-36 παξνπζηάδεηαη  ζε ηνκή φπνπ θαη δηαθξίλνληαη εκ-

θαλψο θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην κνληέιν. 

 

 

 
Εικόνα 3-35 Όςεηο ηνπ πιήξνπο κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ κε ηα ζεκεία έδξαζεο. 

Θέζεηο Διαζηηθψλ Δδξάλσλ  

ηα ζεκεία έδξαζεο ηνπν-

ζεηνχληαη ηζνηξνπηθά ζηνηρεία 

ειαηεξίσλ  
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Εικόνα 3-36 Σνκή ηνπ πιήξνπο κνληέινπ ηνπ ζηξνβίινπ κε ηα ζεκεία έδξαζεο 

 

 

ηε ζπλέρεηα ζηηο Δηθφλεο 3-37 – 3-43 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο ηδηνκνξθέο κε ηηο αληί-

ζηνηρεο ηδηνζπρλφηεηεο γηα ην πιήξεο κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ.  
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Εικόνα 3-37 1

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 1.21Hz. 

 

 

 
Εικόνα 3-38 3

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 1.72 Hz. 
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Εικόνα 3-39 5
ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 6.44 Hz. 

 

 

 

 
Εικόνα 3-40 7

ε
  ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 16.02 Hz. 
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Εικόνα 3-41 9
ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 36.87Hz. 

 

 

 

Εικόνα 3-42 11
ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ζπρλφηεηα 40Hz. 
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Εικόνα 3-43 17

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή κε ηδηνζπρλφηεηα 69.8Hz. 
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4 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

ΣΑΛΑΝΣΧΖ 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κνξθηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κνξθηθψλ παξακέηξσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

ζηξνβίινπ, απαηηεί ηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο. 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ νη 

ζπλαξηήζεηο κεηάδνζεο γηα νξηζκέλα ζεκεία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηξνβίινπ θαη γηα δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο θξνχζεο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο, 

ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη ηδηνζπρλφηεηεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ 

ζχγθξηζε κε απηέο ηεο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο ησλ κνληέισλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

4.1 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΝΑΡΣΖΔΧΝ ΜΔΣΑ-

ΓΟΖ 
 

Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο γξακκηθνχ ηαιαλησηή κε έλα 

βαζκφ ειεπζεξίαο θαη ημψδε απφζβεζε, μεθηλά απφ ηελ εμίζσζε θίλεζεο: 

( )mx cx kx f t                                                                                ( 4-1) 

Γηα κεδεληθέο αξρηθέο ζπλζήθεο ηζρχεη ε ζρέζε: 

( ) ( )* ( )F                                                               (4-2) 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ν φξνο Ζ(σ) νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε κεηάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη νη ζπλαξηήζεηο Υ(σ), F(σ) απνηεινχλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηεο απφθξηζεο θαη ηεο 

δηέγεξζεο αληίζηνηρα. 

Οη εμηζψζεηο πνπ απνδίδνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο Fourier είλαη: 

0

( ) ( ) i tX x t e dt


    θαη 
0

( ) ( ) i tF f t e dt


                                         (4-3)  

Πξνθαλψο, ε ζπλάξηεζε κεηάδνζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηε δηέγεξζε, αιιά κφλν απφ ηα ηε-

ρληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο ηαιαλησηηθψλ ζπζηεκάησλ 

γίλεηαη κε βάζε ηε θπζηθή εξκελεία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο. Σν ζηνηρείν mn  ηνπ 

πίλαθα κεηάδνζεο παξηζηάλεη ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ βαζκνχ ειεπ-

ζεξίαο m, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην κνλαδηαίν θξνπζηηθφ θνξηίν ζην βαζκφ ειεπζεξίαο n. 

Ηδαληθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο ζα έπξεπε λα αζθεζεί ζηελ θαηα-

ζθεπή κηα δχλακε, θαη κεηξψληαο ηελ απφθξηζε λα ππνινγηζηεί ν ιφγνο απφθξηζεο-δηέγεξζεο. 

Απηφ φκσο ζηελ πξάμε αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα, παξαδείγκαηνο ράξε πνιιέο θαηα-

ζθεπέο παξνπζηάδνπλ κε γξακκηθέο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ κεραληθνχ ζνξχβνπ. 

Γηα λα κεησζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηί-

κεζε ηεο ζπρλφηεηαο κεηάδνζεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε. 
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ηελ Δηθφλα 4-1 απεηθνλίδεηαη έλα κνληέιν κίαο εηζφδνπ-κίαο εμφδνπ. 

 

 

Εικόνα 4-1 Μνληέιν κηαο εηζφδνπ-κηαο εμφδνπ γξακκηθνχ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

φπνπ:  H(σ): ζπρλφηεηα κεηάδνζεο(FRF) 

            u(t): πξαγκαηηθφ ζήκα εηζφδνπ 

            f(t): κεηξνχκελν ζήκα εηζφδνπ πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ u(t) θαη m(t) 

            v(t): πξαγκαηηθφ ζήκα εμφδνπ 

            x(t): κεηξνχκελν ζήκα εμφδνπ πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ v(t) θαη n(t) 

Αθνχ κεηξεζνχλ ην ζήκα δηέγεξζεο f(t) θαη ε απφθξηζε x(t), ππνινγίδεηαη ν κεηαζρεκαηη-

ζκφο Fourier γηα ην ζήκα εηζφδνπ θαη ζήκα εμφδνπ. 

Έπεηηα ππνινγίδνληαη νη θαζκαηηθέο ππθλφηεηεο θαη ε δηαθαζκαηηθή ππθλφηεηα γηα ηα δχν 

ζήκαηα κε ηχπνπο: 

* *1
( ) lim[ ( ) ( )] ( ) ( )

2
xx

T
S     


 


     


                                (4-4) 

* *1
( ) lim[ ( )F ( )] ( ) ( )

2
FF T TS F F F    


 


                                (4-5) 

* *1
( ) lim[ ( ) ( )] ( ) ( )

2
XF TS F F    





   


                                 (4-6) 

Δάλ ν θπξίαξρνο ζφξπβνο εκθαλίδεηαη ζην ζήκα εηζφδνπ, ηφηε ε ζπλάξηεζε κεηάδνζεο π-

πνινγίδεηαη απφ ην ιφγν: 

1

( )
( )

( )

XF

FF

S

S





                                                                                      (4-7) 

ελψ αλ εκθαλίδεηαη ζην ζήκα εμφδνπ, ε ζρέζε ππνινγηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο εί-

λαη ε: 

2

( )
( )

( )

xx

XF

S
H

S





                                                               (4-8) 

Γεληθά φκσο, αλ ππάξρεη ζφξπβνο θαη ζην ζήκα εηζφδνπ θαη ζην ζήκα εμφδνπ, ηφηε ην δηά-

ζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο ζπρλφηεηαο κεηάδνζεο (FRF) είλαη 1 2     . 
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Έλα κέγεζνο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ, είλαη ν ζπληειεζηήο νκνηφηεηαο 
2( )   θαη δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

*
2

*

( )S ( )
( )

( ) ( )

XF XF

XX FF

S

S S

 
 

 
                                                        (4-9)   

φπνπ 
20 ( ) 1    . 

 Ο ζπληειεζηήο νκνηφηεηαο θπκαίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ 0 θαη 1. Γηα ηέιεηα κέηξεζε ζε 

γξακκηθφ ηαιαλησηή ηζρχεη 
2( ) 1    . 

Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ mn  ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 

κεηάδνζεο ζπρλφηεηαο. Πξαθηηθά φκσο απηφ είλαη ζρεδφλ αδχλαην θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ρξε-

ζηκνπνηνχληαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κέηξεζε απφθξηζεο ζε πνιπβάζκηα ζπζηήκαηα. 

 

4.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΑΛΑΝΣΧΖ 
 

Μεηά ηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο ελφο ηαιαλησηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ r , ησλ κέηξσλ απφζβεζεο r  θαη 

ησλ ηδηνκνξθψλ r  . πλήζσο, γηα ηελ εμαγσγή πεηξακαηηθψλ παξακέηξσλ ηαιάλησζεο ρξε-

ζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δχν κέζνδνη, 

φπνπ ε αλάιπζε γίλεηαη ζην πεδίν ζπρλφηεηαο. 

 

4.2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΓΗΣΧΝ ΔΤΡΧΝ 

 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε πην απιή ζε εθαξκνγή, αιιά ε ιηγφηεξν αθξηβήο. Καηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θάπνησλ αξρηθψλ κεγεζψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ρξήζε 

απησλ ζε κεηέπεηηα πνιππινθφηεξεο κεζνδνινγίεο.  

ηε κέζνδν απηή, δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα ησλ κέηξσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο 

ζπλαξηήζεη ησλ ζπρλνηήησλ σ (α) Μέηξν ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο ζπλαξηήζεη ζπρλνηήησλ σ. 

β) Πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπρλνηήησλ  θαη .Γηάγξακκα 4-1α). Χο ηδηνζπρλφ-

ηεηεο r  επηιέγνληαη νη ηηκέο εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ ηνπηθά κέγηζηα (θνξπθέο).  ηε ζπλέ-

ρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο , αθνχ πξψηα έρνπλ εμαρζεί απφ 

ην δηάγξακκα  νη ραξαθηεξηζηηθέο ζπρλφηεηεο 1r  θαη 2r  γηα θάζε ηδηνζπρλφηεηα r

(Γηάγξακκα 4-1β). Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά απφ ηνλ αθφινπ-

ζν ηχπν: 
2 2

2 1

24

r r
r

r

 





                                                                                (4-10 ) 

1r 2r



71 

 

 
Διάγπαμμα 4-1  α) Μέηξν ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο ζπλαξηήζεη ζπρλνηήησλ σ. β) Πξνζδηνξηζκφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπρλνηήησλ 1r  θαη 2r . 

 

4.2.2 RATIONAL FRACTION POLYNOMIAL METHOD (RFPM) 

 

Ζ εμίζσζε ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο κπνξεί λα γξαθεί θαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ: 

  

(

     
     

 
     

)  [

      
      

 
      

      
      

 
      

 
 
 
 

      
      

 
      

](

     
     

 
     

)                         (4-11) 

 

Με ην παξαπάλσ ζχζηεκα εμηζψζεσλ εθθξάδνληαη ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο γξακκη-

θήο θαηαζθεπήο ζην πεδίν ζπρλνηήησλ. Ζ  (4-11) πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία απφ ηελ εμίζσζε: 

 

                                                                        (4-12) 

 

φπνπ ( )  είλαη ν πίλαθαο κεηάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη επηκέξνπο ζπλαξηήζεηο κεηάδνζεο 

απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ( )  θαη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε θιαζκαηηθή κνξθή 

(Partial Fraction Form): 

 

     ∑ [
  

     
 

  
 

     
 ]

 
                                                    (4-13) 

 

αιιά θαη ζε ξεηή θιαζκαηηθή κνξθή(Rational Fraction Form): 

 

     ∑            
   ∑          

   ⁄                                         (4-14) 
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φπνπ : 
rp : o r -νζηφο πφινο 

           rr  : ην ππφινηπν ζηνλ r -νζηφ πφιν 

            Ν : αξηζκφο βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ 

           r : ν ζηαζεξφο ζπληειεζηήο ηνπ πνιπσλχκνπ ηνπ αξηζκεηή 

            rb : ν ζπληειεζηήο ηνπ πνιπσλχκνπ ηνπ παξαλνκαζηή 

Ζ έθθξαζε ππνινγηζκνχ ηνπ r -νζηνχ πφινπ 
rp  είλαη : 

            √                                                  (4-15) 

Γηα έλα κνληέιν Ν βαζκψλ ειεπζεξίαο, ε ζπλάξηεζε κεηάδνζεο πεξηέρεη Ν δεχγε πφισλ. 

Οη πφινη κηαο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο παξακεηξηθνχο φξνπο ηεο Δμί-

ζσζεο (4-13). ε απηή ηε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο, ν αξηζκεηήο παξνπζηάδεηαη κε έλα δεχγνο 

ζηαζεξψλ κηγαδηθψλ ζπδπγψλ, πνπ νλνκάδνληαη ππφινηπα. Κάζε πφινο έρεη δηαθνξεηηθφ ππφ-

ινηπν. Όηαλ ε ζπλάξηεζε βξίζθεηαη ζηελ θιαζκαηηθή ηεο κνξθή νη άγλσζηνη παξάκεηξνη εί-

λαη νη πφινη θαη ηα ππφινηπα. 

Ζ εμίζσζε (4-14) απνδίδεη ηε ζπλάξηεζε κεηάδνζεο σο έλα θιάζκα δχν πνιπσλχκσλ, α-

λεμαξηήηνπ βαζκνχ ην έλα απφ ην άιιν. Οη ξίδεο ηνπ αξηζκεηή απνηεινχλ ηα κεδεληθά ηεο 

ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο θαη νη ξίδεο ηνπ πνιπσλχκνπ ηνπ παξαλνκαζηή, ην νπνίν απνθαιείηαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πνιπψλπκν, απνηεινχλ ηνπο πφινπο απηήο. Γηα απηή ηε κνξθή ζπλάξηεζεο νη 

άγλσζηνη είλαη νη πφινη θαη νη κεδεληζηέο. 

ηε κνξθηθή αλαγλψξηζε παξακέηξσλ, φζνλ αθνξά θαη ηηο δχν κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο κε-

ηάδνζεο, ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηελ εχξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπληειεζηψλ r  θαη rb  , κε 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο αλάκεζα ζηελ αλαιπηηθή έθθξαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

κεηάδνζεο (4-14) θαη ζηελ πεηξακαηηθά εθηηκψκελε. Έηζη, νξίδεηαη ε ζπλάξηεζε ιάζνπο ( ne ) 

πνπ είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλαιπηηθή ζπλάξηεζε κεηάδνζεο ( )  θαη ζηελ πεηξακα-

ηηθή ( )e   ζπλάξηεζε ζε ζπρλφηεηα σ.  

2 1

0

( )
N

r

n r n

r

e i 




 
2

0

( ) ( )
N

r

r n e n

r

b i H i 


                               (4-16) 

Δλαιιαθηηθά ε ζπλάξηεζε ιάζνπο ζα κπνξνχζε λα γξαθεί θαη ζηε κνξθή: 

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   
 

 

 
    

 
                                   (4-17) 

κε 2 1Nb   . 

ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη έλα δηάλπζκα ζθάικαηνο γηα φιεο ηηο κεηξνχκελεο ζπρλφηεηεο, έζησ 

L ζε αξηζκφ, σο : 

 

1(e e      2e    …..  Le  )T
                                            (4-18) 
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Άξα ε εμίζσζε (4-17) ζε κεηξσηθή κνξθή γίλεηαη: 

 

   

[
 
 
 
           

       
    

           
       

    

                                        
           

       
    ]

 
 
 
(

  
  

 
     

)  (

           
  

           
  

 
           

  

) 

                                                                                                  

                                                 

 

[
 
 
 
                             

    

                             
    

                                    
                             

    ]
 
 
 
(

 
  

 
     

)                 (4-19) 

 

 

ή αιιηψο ζε απινπνηεκέλε κνξθή :    e P b w                                                     (4-20) 

 

Ζ ζπλάξηεζε ε νπνία ηειηθά πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί είλαη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο J θαη 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 
*T

J e e                                                                                   (4-21) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ (4-20)  ζηελ (4-21) πξνθχπηεη φηη: 

 

 (   )                               

(4-22)                        

                   (    )       (    ) 

 

Ζ ηδαληθή πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ δηαλπζκάησλ   θαη  , γηα ηηο ν-

πνίεο ε ζπλάξηεζε θφζηνπο   είλαη ίζε κε ην κεδέλ. ηελ πξάμε απηφ πνπ επηδεηείηαη είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο απφζηαζεο ησλ πεηξακαηηθψλ απφ ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζπλζή-

θε απηή ηθαλνπνηείηαη φηαλ ηα ζηνηρεία ησλ δηαλπζκάησλ   θαη  , πξνζδηνξηζηνχλ έηζη, ψζηε 

λα ηζρχεη ηαπηφρξνλα 

   

  
                       (    )    

(4-23

) 

 

   

  
                       (    )    

(4-24

) 

Δθαξκνγή απηψλ ησλ ζπλζεθψλ νδεγεί ζηελ θαηάζηξσζε ελφο ζπζηήκαηνο γξακκηθψλ αι-

γεβξηθψλ εμηζψζεσλ σο πξνο   θαη  , ην νπνίν κπνξεί λα επηιπζεί κε θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο 

κεζφδνπο. Μεηά ηελ εχξεζε ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ πα-

ξαλνκαζηή ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο ζηε κνξθή ηεο Δμίζσζεο (4-14), θαζίζηαηαη δπλαηφο ν 

ππνινγηζκφο ησλ κνξθηθψλ παξακέηξσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο. 
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4.3 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηε κνξθηθή αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

4.3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ κνξθηθή αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ κηαο θαηαζθεπήο γίλεηαη θπξίσο κέζσ κεζφδσλ 

ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο κε βάζε ηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδν-

ζεο.  

Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη κεραληζκνί δηέγεξζεο γηα ηελ έλαξμε ηαιάλησζεο ηεο 

θαηαζθεπήο. Οη δχν πην γλσζηνί ηξφπνη είλαη ε εθαξκνγή θξνπζηηθήο δηέγεξζεο κέζσ ζθπ-

ξηνχ (Impact Hammer) θαη ε εθαξκνγή ζηνραζηηθήο δηέγεξζεο κέζσ ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

δηεγέξηε. ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

θαηαζθεπήο επηιέρζεθε ε δηέγεξζε κέζσ θξνπζηηθνχ ζθπξηνχ. 

Σν θξνπζηηθφ ζθπξί απνηειείηαη απφ ην θξνπζηηθφ άθξν, έλαλ αηζζεηήξα δχλακεο, κία κά-

δα εμηζνξξφπεζεο θαη ηε ιαβή. Γηα ην θξνπζηηθφ άθξν ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηάθνξα πιηθά. 

Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθάζηνηε ππφ δνθηκή θαηαζθεπή εμαξηάηαη απφ ηε 

ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηεο, θαη ηε ζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ, θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ην 

εχξνο ηεο ζπρλφηεηαο δηέγεξζεο. 

Δπηηαρπλζηφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ θαηα-

γξαθή ηεο ηαιαλησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Σα επηηαρπλζηφκεηξα απηά, κπνξεί λα είλαη είηε 

κνλναμνληθά, είηε ηξηαμνληθά. 

Ζ ζπιινγή ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ θαηάιιεινπ πξνζαξκνγέαο ζήκαηνο 

ηεο National Instruments ν νπνίνο επηθνηλσλεί κε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ ιν-

γηζκηθφ Labview.  

Έρνληαο, ινηπφλ, ζπγθεληξψζεη ηηο ρξνληθέο ηζηνξίεο ησλ επηηαρχλζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηεο θαηαζθεπήο, είλαη δπλαηφλ, κέζσ ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζε πεξηβάιινλ Matlab,λα 

επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε δηαγξάκκαηα ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηάδν-

ζεο σο πξνο ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηα δηαγξάκκαηα πξνζδηνξίδνληαη, νη κνξθη-

θέο παξάκεηξνη, δειαδή νη ηδηνζπρλφηεηεο θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο.  

Κάζε θνξά πνπ εμεηάδεηαη πεηξακαηηθά κία θαηαζθεπή δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην αξηζκεηηθφ κνληέιν πνπ είλαη πξνο αλάιπζε, επνκέλσο θαη ζηηο 

νξηαθέο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε απηφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεχζεξνπ ζψκαηνο ε νξηαθή ζπλζήθε πξνζνκνηψ-

λεηαη κε ηελ αλάξηεζε ηεο θαηαζθεπήο απφ καιαθά πιηθά, φπσο είλαη ηα ειαηήξηα ή ηα εια-

θξηά ειαζηηθά ζρνηληά. Μηα δηάηαμε φκσο φπσο απηή δεκηνπξγεί ηδηνκνξθέο άθακπηνπ ζψκα-

ηνο ιφγσ ησλ πιηθψλ θαη ηεο κάδαο ηεο θαηαζθεπήο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε 

ηνπ ζηξνβίινπ, ιφγσ ππεξβνιηθνχ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο (76.1247 ηφλνη), ε αλχςσζή ηεο 

έγηλε κε γεξαλφ πνιχ κεγάιεο κάδαο θαη κεγάινπ κεγέζνπο ζρνηληά (αθνχ ήηαλ αδχλαην λα 

ζπκβεί αιιηψο), θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξίβεηεο ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, 

θαη ίζσο κεγαιχηεξε απφθιηζε ζηελ ζχγθξηζε απηψλ κε απηά ηεο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο, 

ζηελ νπνία ην κνληέιν ζεσξείηαη ζαλ εληειψο ειεχζεξν ζψκα. 
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4.3.2 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δέθα ηξηαμνληθά επηηαρπλζηφκεηξα, ηα 

νπνία αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ ζην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο. Κάζε έλα απφ ηα επηηαρπλζηφκε-

ηξα ηνπνζεηήζεθε ζε κία απφ ηηο βαζκίδεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζην άθξν ησλ πηεξπγίσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4-2, ελψ εθαξκφζζεθε θξνπζηηθή δηέγεξζε ζε θάζε κία απφ ηηο ζέζεηο 

απηέο ζηε δηεχζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ ξφηνξα (x). Γηα ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ απνηειε-

ζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηπιένλ κεηξήζεηο κε εθαξκνγή δηέγεξζεο ζηα δχν άθξα ηνπ 

ξφηνξα. Γχν ζηε δηεχζπλζε (x) θαη δχν ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε (z).  

 

 
Εικόνα 4-2 Σνπνζέηεζε επηηαρπλζηνκέηξσλ ζην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζέζεσλ κέηξεζεο ησλ επηηαρχλζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο Δηθφλαο 4-3. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλνληαη νη ζέ-

ζεηο κε ηελ αξίζκεζε ησλ επηηαρπλζηνκέηξσλ, ελψ ηα θφθθηλα βέιε ππνδειψλνπλ ηε ζέζε θαη 

ηε δηεχζπλζε ηεο εθαξκνδφκελήο θξνπζηηθήο δηέγεξζεο κε ηνπο αξηζκνχο λα νξίδνπλ ηε ζεηξά 

κε ηελ νπνία απηέο έγηλαλ. Δπίζεο ζηελ Δηθφλα 4-3 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα ζεκεία 

εθαξκνγήο ηεο δηέγεξζεο θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

 

 
Εικόνα 4-3 Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 
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Εικόνα 4-4 Κξνπζηηθέο δηεγέξζεηο ζηα άθξα ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ ζηνπο 

άμνλεο (x) θαη (z). 

 

 

ηε ζπλέρεηα, αληίζηνηρε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ 

ζηξνβίινπ. Σν ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά δεθαεθηά (17) βαζκίδεο πηεξπγίσλ. Έηζη, 

αξρηθά ηα δέθα επηηαρπλζηφκεηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο δέθα πξψηεο βαζκίδεο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ θαη εθηειέζηεθαλ θξνπζηηθέο δηεγέξζεηο ζε θάζε κία βαζκίδα, φπσο ζπλέβε θαη ζην 

ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. Έπεηηα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο ηα επη-

ηαρπλζηφκεηξα κεηαθέξζεθαλ κε αληηζηνηρία ζηηο ππφινηπεο επηά βαζκίδεο θαη επαλαιήθζεθε 

ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. ηηο Δηθφλεο 4-5 – 4-8, παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ην 

ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ, καδί κε ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηε δηαδηθαζία ησλ κε-

ηξήζεσλ. 

  

 

 
Εικόνα 4-5  α)Σνπνζέηεζε επηηαρπλζηνκέηξσλ ζηηο δέθα πξψηεο βαζκίδεο. β) Δπηηαρπλζηφκεηξα 

ζηηο βαζκίδεο απφ νθηψ έσο δεθαεπηά. 
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Εικόνα 4-6 χζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Εικόνα 4-7 Δπηηαρπλζηφκεηξα ζηα πηεξχγηα 

ΜΠ16 θαη ΜΠ17 ρσξίο ζηεθάληα. 

 

 
Εικόνα 4-8 Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ πεηξακάησλ έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ απφ φιεο ηηο πεξηπηψ-

ζεηο δηέγεξζεο, θαζψο επίζεο θαη απφ φια ηα θαλάιηα θαηαγξαθήο. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά 

δχν δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 4-2 θαη 4-3), έλα γηα ην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο θαη έλα γηα ην 

ηκήκα ηεο κέζεο πίεζε ηνπ ζηξνβίινπ, πνπ απνδίδνπλ ην κέηξν ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο σο 

πξνο ηηο ζπρλφηεηεο γηα φια ηα ζεκεία κέηξεζεο.  
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Διάγπαμμα 4-2 Μέηξν ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο σο πξνο ηηο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο γηα ην ηκήκα πςε-

ιήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

 
Διάγπαμμα 4-3 Μέηξνπ ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο σο πξνο ηηο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο γηα ην ηκήκα κέ-

ζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

Γηα ην ηκήκα ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ ην εμεηαδφκελν εχξνο ζπρλνηήησλ είλαη (0-

650Hz), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξψηεο 10 ηδηνζπρλφηεηεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο,  

ελψ ην ηκήκα ηεο κέζεο πίεζεο εμεηάδεηαη ζε εχξνο ζπρλνηήησλ (0-170Hz), φπνπ ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη νη πξψηεο 11 ηδηνζπρλφηεηεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο. 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο βέιηηζηεο κνξθηθήο αλαγλψξηζεο (RFPM) ζην πεδίν 

ησλ ζπρλνηήησλ. ηφρνο, είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο κεηάδνζεο θαη 

ν ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή. ηηο Δηθφλεο 4-4, 

4-5 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ε-

θαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζε ζπλαξηήζεηο κεηάδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο.  
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ε θάζε κία απφ ηηο εηθφλεο, ζην πξψην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε ζπλάξηεζε 

κεηάδνζεο, φπνπ κε ζπλερή θφθθηλε γξακκή θαίλεηαη ε αλάιπζε φπσο πξνέθπςε απφ ηα πεη-

ξακαηηθά δεδνκέλα, ελψ κε δηαθεθνκκέλε κπιε γξακκή θαίλεηαη ε πξνζεγγηζηηθή ζπλάξηεζε 

κεηάδνζεο. ην δεχηεξν δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηελ ζχγθξηζε ησλ ρξνλντζηνξηψλ ηεο κε-

ηξεκέλεο θαη εθηηκεκέλεο επηηάρπλζεο γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε θαη δηεχζπλζεο κέηξεζεο. π-

γθεθξηκέλα κε θφθθηλε ζπλερή γξακκή παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθά κεηξεκέλε επηηάρπλζε, 

ελψ κε κπιε δηαθεθνκκέλε παξνπζηάδεηαη ε αληίζηνηρε εθηηκεκέλε. Απφ ηα δηαγξάκκαηα πα-

ξαηεξνχκε ηελ αθξηβή πξνζέγγηζε πνπ έρνπκε κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ ηζηνξηψλ ησλ επηηα-

ρχλζεσλ.   

 

 
Διάγπαμμα 4-4  Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζηε ζπλάξηεζε κεηάδνζε |Ζ1Υ4| θαη ζχγθξηζε ρξνλντ-

ζηνξηψλ απφθξηζεο θαη ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο. 

 

Διάγπαμμα 4-5  Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζηε ζπλάξηεζε κεηάδνζε |Ζ7Υ4| θαη ζχγθξηζε ρξνλντ-

ζηνξηψλ απφθξηζεο θαη ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο.  
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Αληίζηνηρα ζηηο Δηθφλεο 4-6, 4-7 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκα-

ηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζε ζπλαξηήζεηο κεηάδνζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 

 
Διάγπαμμα 4-6  Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζηε ζπλάξηεζε κεηάδνζε |Ζ3Τ16| θαη ζχγθξηζε ρξνλντ-

ζηνξηψλ απφθξηζεο θαη ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο. 

 

 
Διάγπαμμα 4-7 Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ RFPM ζηε ζπλάξηεζε κεηάδνζε |Ζ7Τ16| θαη ζχγθξηζε ρξνλντ-

ζηνξηψλ απφθξηζεο θαη ζπλαξηήζεσλ κεηάδνζεο.] 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε πξνζέγγηζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλαξηή-

ζεσλ κεηάδνζεο απφ ηηο εθηηκεζείζεο ζπλαξηήζεηο είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε φια ηα ζπρλνηηθά 

δηαζηήκαηα, είηε απηά εκπεξηέρνπλ ηδηνκνξθέο κε κηθξή ζπλεηζθνξά, είηε νξηζκέλεο ζπρλφηε-



81 

 

ηεο βξίζθνληαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο. ηνπο Πίλαθεο 4-1 θαη 4-2 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθηηκεζεί κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ην 

ηκήκα ηεο πςειήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο αληίζηνηρα. 

 

Πίνακαρ 4-1 Απνηειέζκαηα κνξθηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ r θαη ησλ κέηξσλ απφ-

ζβεζεο r ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο κε ηε κέζνδν RFPM. 

 

 ][Hzr  r (%) 

1
ε
 95.08 0.085 

2
ε
 221.32 0.83 

3
ε
 262.94 0.54 

4
ε
 306.55 2.13 

5
ε
 441.1 0.64 

6
ε
 444.06 0.59 

7
ε
 497.32 0.17 

8
ε
 544.45 0.14 

9
ε
 604.97 0.55 

10
ε
 609.19 0.41 

 

 

Πίνακαρ 4-2 Απνηειέζκαηα κνξθηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ r θαη ησλ κέηξσλ απφ-

ζβεζεο r ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο κε ηε κέζνδν RFPM. 

 

 ][Hzr  r (%) 

1
ε
 58.73 0.33 

2
ε
 97.52 2.46 

3
ε
 110.59 0.6 

4
ε
 125.89 0.99 

5
ε
 133.73 6.82 

6
ε
 134.32 3.99 

7
ε
 141.55 2.39 

8
ε
 147.18 0.9 

9
ε
 155.28 0.91 

10
ε
 161.28 2.37 

11
ε
 165.18 9.5 

 

 

 

 



82 

 

4.4 ΤΓΚΡΗΖ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΗΓΗΟΤ-

ΥΝΟΣΖΣΧΝ 
 

Μεηά ηελ εθηίκεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ κνξθηθψλ παξακέηξσλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, είλαη ζεκαληηθή ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπ θπζηθνχ κνληέινπ κε απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηδη-

νκνξθηθή αλάιπζε ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ. ηνπο Πίλαθεο 4-3 θαη 4-4 πνπ αθνινπζνχλ 

παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ηκήκα ηεο πςειήο θαη γηα ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ 

ζηξνβίινπ αληίζηνηρα. Ζ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδεη ηηο ηδηνζπρλφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ εθηηκε-

ζεί πεηξακαηηθά, ε δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεη ηηο ηδνζπρλφηεηεο ηνπ κνληέινπ φπσο πξνθχ-

πηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηνπ, ελψ ε ηξίηε ζηήιε παξνπζηάδεη ηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά.   

ε γεληθέο γξακκέο ηα ζθάικαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4-3 θαη 4-4 είλαη 

κηθξά γηα ην κέγεζνο απηήο ηεο θαηαζθεπήο, αλ ιεθζνχλ ππφςε θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο θαη 

ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηνχλ επαθξηβψο κε ην κνληέιν πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Σα ζθάικαηα απηά κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ εθηηκήζεθαλ κε κηθξή αμηνπηζηία θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ αιιά 

θαη ζε παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη πξνβιέςηκνη θαη αλακελφκελνη.  

 

Πίνακαρ 4-3 χγθξηζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ πεπεξα-

ζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

 ][HzrE  [ ]rD Hz  100%r D rE

rD

 




 

1
ε
 95.10 91.95 3.30% 

2ε 95.03 91.95 3.20% 

3
ε
  218.30 204.15 7.18% 

4
ε
 220.00 204.19 7.18% 

5
ε
 262.90 252.52 3.94% 

6
ε
 306.30 279.44 8.76% 

7
ε
 308.07 279.54 9.2% 

8
ε
 441.10 426.71 3.26% 

9
ε
 442.40 426.75 3.53% 

10
ε
  497.30 489.55 1.56% 

11
ε
 544.40 520.46 4.39% 

12
ε
  605.05 604.18 0.13% 

13
ε
  607.01 604.29 0.44% 

14
ε
  694.91 703.71 1.26% 
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Πίνακαρ 4-4 χγθξηζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ πεπεξα-

ζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο κέζεο πίεζεο ηνπ ζηξνβίινπ. 

 

 ][HzrE  [ ]rD Hz  100%r D rE

rD

 




 

1ε 58.70 63.04 7.30% 

2ε 101.30 89.52 11.62% 

3ε 110.60 127.22 15.02% 

4ε 126.10 131.62 4.37% 

5ε 134.80 134.85 0.03% 

6ε 135.01 135.92 0.68% 

7ε 142.32 144.24 1.36% 

8ε 147.40 148.64 0.84% 

9ε 156.77 154.22 1.58% 

10ε 161.30 160.04 0.78% 

11ε 167.70 164.54 1.88% 
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5  ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΟΒΗΛΟΤ  
 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Οη αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ έσο ηψξα αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ζε ειεχζεξε ηαιά-

λησζε, έρνληαο φκσο παξαιείςεη ηελ πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα. Έηζη δελ γλσξίδνπ-

κε ηελ επίδξαζε ησλ γπξνζθνπηθψλ ή δηαηκεηηθψλ θαηλνκέλσλ ιφγσ πεξηζηξνθήο. Λφγσ ηεο 

κεγάιεο δηάζηαζεο ηνπ αλαπηπρζέληνο κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ε δπλακηθή αλάιπ-

ζε θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε. Έηζη, αλαπηχρζεθε έλα απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ 

ζηξνβίινπ ζην ινγηζκηθφ Matlab, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα γπξνζθνπηθά θαηλφκελα 

πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ. Σν απινπνηεκέλν κνληέιν ειέγρζεθε 

σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κε ην αλαπηπρζέλ πιήξεο κνληέιν πεπεξαζκέ-

λσλ ζηνηρείσλ κέζσ αλάιπζεο ηδηφκνξθψλ ζε αθίλεηε ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία κηθξή εηζαγσγή ζηελ δπλακηθή αλάιπζε πεξηζηξεθφκελσλ ζπ-

ζηεκάησλ. ηηο Δηθφλεο 5-1 θαη 5-2 απεηθνλίδνληαη νη άμνλεο 

ελφο πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ θαη νη θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

Έηζη, νξίδνπκε άμνλα πεξηζηξνθήο ηνλ άμνλα Oz. Σν θέ-

ληξν κάδαο ηνπ ζηξνθείνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κεηαην-

πίζεηο σο πξνο ηνπο άμνλεο Ox,Oy,Oz κε κεγέζε u, v ,w α-

ληίζηνηρα. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί (θαηά κηθξέο πν-

ζφηεηεο) σο πξνο Ox θαη Oy κε ζ θαη ς αληίζηνηρα. Σέινο, 

σο πξνο Oz, αθνχ νξίζηεθε σο άμνλαο πεξηζηξνθήο, ππάξ-

ρεη ζηαζεξή ηαρχηεηα γσληαθή Χ. 

 

 
 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εηδψλ ζηνηρεία. Αξρηθά ζηνηρεία 

θπθιηθψλ δίζθσλ νη νπνίνη ζσξνχληαη άθακπηνη. Έηζη απφ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ελφο δίζθνπ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα κεηξψν κάδαο Μ  θαη ην γπξνζθνπηθφ κεηξψν G ηνπ. Σα νπνία έ-

ρνπλ ηε κνξθή: 

Εικόνα 5-2 Κηλήζεηο δίζθνπ. 

Εικόνα 5-1  Άξονερ  δίζκος 



85 

 

0 0 0

0 0 0
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0 0 0

d
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e

d

d

m
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I
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   ,  

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

e

p

p

G
I

I

 
 
 
 
  
 

  

 

md: κάδα ηνπ δίζθνπ, Ηd: ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο Οx, Ηp: ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο Ox, Oy 

 

Σν δεχηεξν είδνο ζηνηρείσλ είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ άμνλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν άμνλαο εί-

λαη αξθεηά ιεπηφο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε γεσκεηξία, κε βάζε ηελ ζεσξία γηα δνθνχο 

Euler-Bernoulli, εμάγνληαη ηα κεηξψα κάδαο (Μ) θαη ζηηβαξφηεηαο (Κ) ηα νπνία δίλνπλ κηα 

αξθεηά θαιή πξνζεγγηζηηθή ιχζε. Όκσο ζε άμνλεο ζρεηηθά κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ αλαπηχζ-

ζνληαη ζεκαληηθά δηαηκεηηθά θαηλφκελα θαη ξνπέο αδξάλεηαο. Πξνζζέηνληαο ηψξα ζηα κε-

ηξψα ξνπέο αδξάλεηαο ηνπ άμνλα, παξάγνληαη ηα κεηξψα ζχκθσλα κε ην κνληέιν δνθψλ Ray-

leigh. Αλ ζην κνληέιν Rayleigh πξνζηεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάηκεζεο, ηφηε παξά-

γεηαη ην κνληέιν δνθψλ Timoshenko, ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ. Με ηε ρξήζε 

ηεο θηλεηηθήο θαη ηξνπηθήο ελέξγεηαο ηα κεηξψα κάδαο (Μ) θαη ζηηβαξφηεηαο (Κ) πνπ αληη-

ζηνηρνχλ ζε θάζε ζηνηρείν γηα ην κνληέιν Timoshenko έρνπλ σο εμήο : 

        

1 2 3 4 7 8 7 8

2 5 4 6 8 9 8 10

2 2

3 4 1 2 7 8 7 8

4 6 2 5 8 10 8 9

840(1 ) 30(1 )

e e e e e
e

e e e

m m m m m m m m

m m m m m m m mA l I
M

m m m m m m m ml

m m m m m m m m

 

   
   

     
        
   

    

  

 

Όπνπ, 

m1= 321+588Φe+280Φe
2
 m6= - (6+14Φe+7Φe

2
)le 

m2= (44+77Φe+35Φe
2
)le m7= 36 

m3= 108+252Φe+140Φe
2
 m8= (3-15Φe)le 

m4= - (26+63Φe+35Φe
2
)le m9= (4+5Φe+10Φe

2
)le

2
 

m5= (8+14Φe+7Φe
2
)le

2
 m10= (-1-5Φe+5Φe

2
)le

2
 

 

 

2 2

3

2 2

12 6 12 6

6 (4 ) 6 (4 )

12 6 12 6(1 )

6 (4 ) 6 (4 )

e e

e e e e e ee e
e

e ee e

e e e e e e

l l

l l l lE I
K

l ll

l l l l

 
 

   
   
 

   

 

 

Όπνπ, 

            
2

12 e e
e

e e e e

E I

k G A l
      ,  

2 2

2 2 2 2

6(1 )(1 )

(7 6 )(1 ) 4(5 6 2 )

e
e

e e e

v
k



    

 


    
 θαηά Hutchinson 
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Ee: κέηξν ειαζηηθφηεηαο,Ge: κέηξν δηάηκεζεο  
2(1 )

e
e

E
G





,  λ: αξηζκφο Poisson, 

 

Ie: ξνπή αδξάλεηαο, Ae: θάζεηε επηθάλεηα ζηνηρείνπ, el : κήθνο ζηνηρείνπ δνθνχ, 

 

ke: ζηαζεξά δηάηκεζεο,  κ= ri / ro   ri : εζσηεξηθή δηάκεηξνο, ro : εμσηεξηθή δηάκεηξνο 

 

Όζν αλαθνξά ηα γπξνζθνπηθά θαηλφκελα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ άμνλα εάλ ζπκπεξηιά-

βνπκε θαη ηελ δηάηκεζε, ην κεηξψν ηνπ θάζε ζηνηρείνπ έρεη σο εμήο : 

 

      

1 2 1 2

1 2 1 2

2 3 2 4

2 3 2 4

1 2 1 2

1 2 1 2

2 4 2 3

2 4 2 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 015(1 )

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

e e
e

e

g g g g

g g g g

g g g g

g g g gI
G

g g g g

g g g g

g g g g

g g g g



   
 
   
 
 

   
 
 

 
 
 
    

  

 

Όπνπ,  

g1=36 

 

g3=(4+5Φe+10Φe
2
)le

2 

g2=(3-5Φe)le g4=(-1-5Φe+5Φe
2
)le

2
 

 

Σέινο, θαηαζθεπάδνληαη ηα κεηξψα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ εδξάλσλ ηα νπνία εμαξηψληαη θά-

ζε θνξά απφ ην είδνο ηνπο θαη πξνζηίζεληαη ζηα ηειηθά κεηξψα νιηθά κεηξψα. Δλδερνκέλσο, 

λα θαηαζθεπάδνληαη θαη κεηξψα γηα ην θέιπθνο ή ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δξνκέα κε ην πεξη-

βάιινλ, φπσο π.ρ. καγλεηηθά πεδία ή δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ιφγσ αζηαζεηψλ πνπ νθεί-

ινληαη ζε δίλεο κέζα ζε ζηξνβίινπο (δπλάκεηο Alford). Όκσο, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ 

ζηα εηδηθά κεηξψα. 

Ζ ηειηθή κνξθή ηελ εμίζσζεο θίλεζεο ζε έλα ζχζηεκα n βαζκψλ ειεπζεξίαο είλαη : 

 

0Mq Cq Gq Kq     

         κε : 

 

φπνπ ην q απνηειείηαη απφ ηηο κεηαηνπίζεηο θαη πεξηζηξνθέο ζηνπο θφκβνπο. Καη νη ηειηθνί 

πίλαθεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπάδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5-3. 

 

 1 1 1 1 2 2 2 2, v , , , , v , , , , , v , ,
T

n n n nq u u u     
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Εικόνα 5-3 Παξάδεηγκα θαηαζθεπήο ηειηθψλ κεηξψσλ. a) πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζηνλ ηειηθφ πίλαθα, 

b) πξνζζήθε ζηνηρείνπ δίζθνπ, c) πξνζζήθε πεξηνξηζκψλ (έδξαλα). 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηδηνκνξθψλ ε παξαπάλσ γεληθή εμίζσζε θίλεζεο κπνξεί λα γξαθεί 

ζηελ αθφινπζε κνξθή  

0 0

0 0 0

C G M q K qd

M q M qdt

         
         

         
 

 

Θέηνληαο x=
q

q

 
 
 

  

0Ax Bx   

 

Έηζη, ιχλνληαο ην ζχζηεκα πξνθχπηνπλ νη ηδηνηηκέο ηνπ κνληέινπ.  

Οη ηδηνηηκέο θαη νη θπζηθέο ζπρλφηεηεο πεξηζηξεθφκελσλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδνπλ ραξα-

θηεξηζηηθά πνπ είλαη θαιφ λα αλαθεξζνχλ: 

 Με θπθιηθά ζπκκεηξηθφ δξνκέα θαη ηζνηξνπηθά έδξαλα, νη ηδηνηηκέο εκθαλίδνληαη ζε 

νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ ζπλεζηζκέλε εκθάληζε δεπγαξηψλ ζηηο ζηαηη-

θέο θαηαζθεπέο. Απηέο νη ηδηνκνξθέο έξρνληαη ζε δεπγάξηα ζπδπγψλ πνπ αληηζηνηρνπλ 

ζε κηα θπζηθή ζπρλφηεηα. 

 Αληζνηξνπηθά έδξαλα πξνθαινχλ δηάζπαζε ησλ ηεηξάδσλ ζε δεπγάξηα ηδηνηηκψλ. 

 Γπξνζθνπηθά δεπγάξηα (καδί κε ζηαζεξή πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα) κπνξνχλ 

επίζεο λα πξνθαιέζνπλ δηάζπαζε ησλ ηεηξάδσλ. Απηά ηα δεπγάξηα επίζεο ζπλδένληαη 

κε ηνλ επηπιένλ ζηξνβηιηζκφ ηνπ δξνκέα κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ ε ηελ αληίζεηε θα-

ηεχζπλζε. 

 Ζ απφζβεζε ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη αθίλεην πξνθαιεί ηα αιεζηλφ κέξνο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψο ξηδψλ πιεζηάδνπλ ηελ αξλεηηθή ηηκή (ζπλεπάγεηαη ζηαζεξφηεηα). 

 

 

 

ηνηρείν 1 ηνηρείν 2 ηνηρείν 3
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5.2 ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗ-

ΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΣΡΟΒΗΛΟΤ 
 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θψδηθαο Matlab  πνπ 

ζπλνδεχεη ην βηβιίν Dynamics of Rotating Machines (Γπλακηθή ησλ πεξηζηξεθφκελσλ κερα-

λψλ) ηνπ M. I. Friswell. Βαζηδφκελνη πάληα ζηνλ ζηξφβηιν πνπ ζρεδηάζακε παξαπάλσ δεκη-

νπξγήζεθε έλα απινπνηεκέλν κνληέιν απνηεινχκελν ζπλνιηθά απφ 74 θφκβνπο άξα 73 ζηνη-

ρεία άμνλα θαη πάλσ ηνπνζεηήζεθαλ 37 ζπλνιηθά ζηνηρεία δίζθσλ. Σνπνζεηήζεθαλ ελδεηθηηθά 

(κηαο θαη δελ γλσξίδνπκε ηηο αθξηβείο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ) ηζνηξνπηθά έδξαλα ζηνπο 5 

θφκβνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζεκεία ζηήξημεο ηνπ δξνκέα. ηελ Δηθφλα 5-4 θαίλεηαη ην κν-

ληέιν, κε γαιάδην ρξψκα απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ άμνλα, κε πξάζηλν νη θφκβνη, κε θί-

ηξηλν ηα ζηνηρεία ησλ δίζθσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα πηεξχγηα θάζε βαζκίδαο θαη κε θφθθη-

λν ηα έδξαλα. 

 

 

 
Εικόνα 5-4 Απινπνηεκέλν κνληέιν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηξνβίινπ. 

Γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ άμνλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθξηβψο ηα ίδηα δεδνκέλα κε ην πιήξεο κν-

ληέιν ηνπ ζηξνβίινπ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη ζηελ ππθλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ δίζθνπ. Δπεηδή νη 

βαζκίδεο απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πηεξπγίσλ ηα νπνία πξνθαλψο κεηαμχ ηνπο 

έρνπλ θελφ θαη δελ είλαη έλαο ζπκπαγήο δίζθνο. Έηζη, πξνζαξκφζηεθε ε ππθλφηεηα ηνπ δί-

ζθνπ αλάινγα κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν θαη ηελ πξαγκαηηθή κάδα ηεο βαζκίδαο. 

Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ νη ηδηνζπρλφηεηεο κε κεδεληθή πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα γηα λα γίλεη 

εθηθηή ε ζχγθξηζε κε ην πιήξεο κνληέιν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σν αξρηθφ-πιήξεο κνληέ-

ιν, φπσο αλαθέξζεθε, ιχζεθε γηα πεξηνξηζκέλν πιήζνο ηδηνκνξθψλ δηφηη ην κέγεζφο ηνπ απαη-

ηεί κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη αξθεηέο ψξεο αλακνλήο γηα ηα απνηειέζκαηα. Αλ επίζεο 

ζπιινγηζηεί θαλείο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ έδξαλα κε ηζνηξνπηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζηηο ζηαηηθέο θαηαζθεπέο νη ηδηνηηκέο ζα εκθαλίδνληαη ζε δεπγάξηα, ηα απνηειέζκαηα πξνο 

ζχγθξηζε πεξηνξίδνληαη αθφκα πην πνιχ. ην απινπνηεκέλν κνληέιν, απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα φζν αλαθνξά ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ αθνχ νη βαζκνί ειεπζεξίαο πιένλ εί-

λαη κεδακηλνί ζε ζρέζε κε ην πιήξεο κνληέιν. Έηζη ρξεηάζηεθαλ κφλν ιίγα ιεπηά γηα ηνλ π-

πνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Πίνακαρ 5-1 χγθξηζε απινπνηεκέλνπ θαη πιήξνπο κνληέινπ ζε κεδεληθή πεξηζηξνθή (0 rpm). 

 Ηδηνζπρλφηεηεο (Hz) Απφιπην ζθάικα (%) 

Απινπνηεκέλν κνληέιν Πιήξεο κνληέιν  

1
ε
 1.49 1.21 23.1% 

2
ε
 1.93 1.72 12.0% 

3
ε
 6.64 6.44 3.1% 

4
ε
 16.05 16.02 0.2% 

5
ε
 38.13 36.87 3.4% 

6
ε
 60.49 58.08 4.1% 

7
ε
 94.66 92.77 2.0% 

 

ηηο Δηθφλεο 5-5 - 5-10 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο ηδηνκνξθέο απφ ην πιήξεο θαη ην απιν-

πνηεκέλν κνληέιν γηα ηε κεδεληθή πεξηζηξνθή. Οη αζπξφκαπξεο εηθφλεο αληηζηνηρνχλ ζην α-

πινπνηεκέλν κνληέιν, ελψ νη ππφινηπεο αληηζηνηρνχλ ζην πιήξεο κνληέιν. ηηο εηθφλεο ηνπ 

απινπνηεκέλνπ κνληέινπ, ε παρηά καχξε γξακκή αληηπξνζσπεχεη ηνλ άμνλα ηνπ δξνκέα θαη 

νη θάζεηεο γξακκέο ηηο ηξνρηέο ησλ θφκβσλ ζε κηα πεξίνδν ηαιάλησζεο. Παξαηεξνχκε φηη νη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο κνηάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ζηα δπν κνληέια, ζε θάζε ηδηνκνξ-

θή. Ο ρξσκαηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πιήξνπο κνληέινπ καο βνεζάεη λα αληηιεθζνχκε 

ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο, αθνχ ε απεηθφληζε αληη-

πξνζσπεχεη ηε ζηηγκή ηεο κέγηζηεο απνκάθξπλζεο απφ ην αξρηθφ ζεκείν ηεο ηαιάλησζεο. 

Έηζη ν ρξσκαηηζκφο κε κπιε ρξψκα ζα αληηζηνηρεί ζην κηθξφηεξν εχξνο ηαιάλησζεο (δειαδή 

θάπνηα ζηηγκή θαη ζην αθίλεην ζεκείν) θαη φζν ν ρξσκαηηζκφο θαηεπζχλεηαη πξνο ην θφθθηλν 

ην εχξνο κεγαιψλεη. 

 

 

 
Εικόνα 5-5 2

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή απινπνηεκέλνπ κνληέινπ γηα 0 rpm. 
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Εικόνα 5-6 2

ε
  ειαζηηθή ηδηνκνξθή πιήξνπο κνληέινπ ζηα 1,72Hz 

 

 
Εικόνα 5-7 4

ε
 ηδηνζπρλφηεηα απινπνηεκέλνπ κνληέινπ γηα 0 rpm. 

 

 

Εικόνα 5-8 4
ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή πιήξνπο κνληέινπ ζηα 16,02 Hz 
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Εικόνα 5-9 5

ε
  ηδηνκνξθή απινπνηεκέλνπ κνληέινπ γηα 0 rpm. 

 

 
Εικόνα 5-10 5

ε
 ειαζηηθή ηδηνκνξθή πιήξνπο κνληέινπ ζηα 36.87 Hz 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηδηνκνξθψλ γηα ηε κεδεληθή πεξηζηξνθή παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

θάπνην κηθξφ ζθάικα ζηηο ηδηνζπρλφηεηεο, φκσο ε πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηδηνκνξθψλ εί-

λαη παξφκνηα θαη ζηα δπν κνληέια. Ο αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ είλαη αθίλεηνη ή ζρεδφλ αθίλε-

ηνη είλαη ίδηνο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζέζε ηνπο θαηά ην κήθνο ηνπ άμνλα. Σν ηειηθφ ζπ-

κπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην απινπνηεκέλν κνληέιν είλαη αξθεηά αμηφπηζην θαη δίλεη 

απνηειέζκαηα πνιχ θνληά ζην πιήξεο κνληέιν. 

Οπφηε ην επφκελν βήκα είλαη ε δπλακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ ζηε ζπρλφηεηα πεξη-

ζηξνθήο ηνπ. Έηζη, γηα 50 Hz πνπ είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ζα παξα-

ρζεί ζηε γελλήηξηα νξίδεηαη ηαρχηεηα ζην δξνκέα 3000 rpm.     

Οη ηδηνζπρλφηεηεο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ θψδηθα ηνπ Matlab εθηείλνληαη κέρξη θαη 

ηελ ηάμε ησλ 340Hz. ηνλ Πίλαθα 5-2 παξνπζηάδνληαη νη πξψηεο ηξηάληα ηδηνζπρλφηεηεο ελψ 

ζηελ Δηθφλα 5-11 απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθέο ηδηνκνξθέο. 
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Σέινο ζην Γηάγξακκα 5-1 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πεξηζηξνθηθψλ ηαρπηήησλ (Cam-

bell) ηνπ ζηξνβίινπ ζην εχξνο ζηξνθψλ 0-4500rpm, απφ ην νπνίν θαίλεηαη ε κεηαβνιή ησλ 

ζπρλνηήησλ ηνπ ζηξνβίινπ ζε ζρέζε κε ηηο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο.   

Έηζη νινθιεξψλεηαη θαη ε αλάιπζε ησλ ηδηνζπρλνηήησλ θαη ηδηνκνξθψλ νιφθιεξνπ ηνπ 

δξνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο, κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ζσκάησλ. 

 

    

Πίνακαρ 5-2  Ηδηνζπρλφηεηεο ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ γηα 3000 rpm. 

 

Ηδηνζπρλφηεηεο απινπνηεκέλνπ κνληέινπ γηα 3000 rpm. 

1
ε
 1.48 11

ε
 58.82 21

ε
 194.93 

2
ε
 1.49 12

ε
 62.16 22

ε
 228.99 

3
ε
 1.83 13

ε
 92.05 23

ε
 236.48 

4
ε
 2.03 14

ε
 97.27 24

ε
 261.54 

5
ε
 6.43 15

ε
 108.91 25

ε
 268.63 

6
ε
 6.86 16

ε
 116.48 26

ε
 298.63 

7
ε
 15.13 17

ε
 160.48 27

ε
 310.81 

8
ε
 17.02 18

ε
 160.66 28

ε
 352.23 

9
ε
 37.34 19

ε
 165.40 29

ε
 360.95 

10
ε
 1.48 20

ε
 58.82 30

ε
 194.93 
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Εικόνα 5-11  Δλδεηθηηθέο ηδηνκνξθέο ηνπ απινπνηεκέλνπ κνληέινπ κε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα 

3000rpm. 
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Διάγπαμμα 5-1 Γηάγξακκα πεξηζηξνθηθψλ ηαρπηήησλ (Cambell) ηνπ ζηξνβίινπ ζην εχξνο ζηξνθψλ         

0-4500rpm. 
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6  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθήο εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε βέιηηζηε κνληεινπνίεζε θαη ε δπ-

λακηθή αλάιπζε ηνπ ζηξνβίινπ LMZ K-300-170 ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(ΓΔΖ), κε ρξήζε αξηζκεηηθψλ, πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ θαη κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο 

αληίζηξνθήο κεραληθήο. 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηξνβίινπ, πνπ απνηειείηαη 

απφ ηξία ηκήκαηα. Σν ηκήκα ηεο πςειήο ,ηεο κέζεο θαη ηεο ρακειήο πίεζεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

άμνλά ηνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε δχν 

ηξηζδηάζηαησλ ζαξσηψλ, πνπ απέδσζαλ κία έγθπξε ςεθηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο γεσκεηξίαο 

ησλ πηεξπγίσλ, παξάρζεθε ην ηειηθφ ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηεο θαηαζθεπήο. 

Αθνινχζεζε ε πξνεηνηκαζία ηνπ κνληέινπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ANSA θαη ε αξηζκεηηθή 

επίιπζή ηνπ ζην πξφγξακκα Epilysis θαη Dynamis γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηεο 

θαηαζθεπήο. Ζ παξνπζίαζε ησλ ηδηνκνξθψλ έγηλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ κΔΣΑ. ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμαγσγή πεηξάκαηνο γηα ηε κνξθηθή αλαγλψξηζε ησλ παξακέ-

ηξσλ ηνπ ζηξνβίινπ θαη ππήξμε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο θαη 

ηνπ πεηξάκαηνο. Οη ηδηνζπρλφηεηεο πνπ ζπγθξίζεθαλ παξνπζίαζαλ απφιπην ζθάικα 3.75% 

θαη 4.13% γηα ην ηκήκα ηεο πςειήο θαη κέζεο πίεζεο αληίζηνηρα.     

Σα παξαπάλσ πνζνζηά ζθάικαηνο ππνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ πνπ δεκη-

νπξγήζεθε ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ. Απηά ηα ζθάικαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζε απινπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζηε γεσκεηξία ηνπ δξνκέα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, ζε ιαλζαζκέλε επηινγή κεγέ-

ζνπο ζηνηρείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζήο ηνπ, θαζψο θαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαηά ηε δεκη-

νπξγία ηεο θαηαζθεπήο. 

ην ηέινο δεκηνπξγήζεθε έλα απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ ζηξνβίινπ βαζηζκέλν ζηε ζεσξία 

ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ζπζηεκάησλ θαη επηιχζεθε αξρηθά νξίδνληάο ην ζε κεδεληθέο ζηξνθέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηνληάο ην ζε ιεηηνπξγία πεξηζηξνθήο κε ηηο θαηάιιειεο ζπλνξηαθέο ζπλ-

ζήθεο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ επίιπζε ηεο πξψηεο πεξίπησζεο (απηήο κε κεδε-

ληθέο ζηξνθέο) ζπγθξίζεθαλ κε απηά ηεο επίιπζεο ηνπ πιήξνπο κνληέινπ (νιφθιεξε θαηα-

ζθεπή δξνκέα). Σo πνζνζηφ ζθάικαηνο ππνινγίζηεθε θαηά κέζν φξν ζε 6.84%.  

 χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη κέζσ πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ κε-

ζφδσλ, φηη ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ ζηξνβίινπ LMZ K-300-170. Καηαλνεί θαλείο πσο ε 

παξνχζα κειέηε αληαπνθξίλεηαη ζηα πνιχ αξρηθά ζηάδηα αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ελφο α-

ηκνζηξνβίινπ εηδηθά ηέηνηαο ηάμεο κεγέζνπο. Έηζη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ, 

κπνξεί λα γίλεη πεξεηαίξσ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ πεηξακαηηθψλ ηαιαλησηη-

θψλ κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  
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