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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου 

μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων μίας σανίδας snowboard, με ελάχιστες γνώσεις για 

την γεωμετρία και τα υλικά της. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται μελέτη της ταλαντωτικής 

συμπεριφοράς της κατασκευής, μέσω πειραματικών και αριθμητικών μεθόδων. 

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας, παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης της ψηφιοποιημένης 

γεωμετρίας του φυσικού μοντέλου μέσω τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας σε 

κατάλληλα λογισμικά (Geomagic, ANSA). Στην συνέχεια, γίνεται χρήση της μεθόδου 

πεπερασμένων στοιχείων για την δημιουργία του αριθμητικού μοντέλου στο λογισμικό 

πακέτο ANSA pre-processing. Σχεδιάζονται τέσσερα μοντέλα, δύο με τετραεδρικό και δύο 

με εξαεδρικό πλέγμα και προσδιορίζονται οι ισοτροπικές και ορθοτροπικές ιδιότητες των 

υλικών της σανίδα. Μετέπειτα, γίνεται επίλυση των τεσσάρων αριθμητικών μοντέλων στο 

λογισμικό πακέτο DYNAMIS, με σκοπό τη σύγκριση των ιδιοσυχνοτήτων και την επιλογή 

του πιο αξιόπιστου μοντέλου με βάση το χρόνο επίλυσης στο επιθυμητό έυρος 

συχνοτήτων. Τέλος, γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων για το επιλεγμένο μοντέλο με το 

λογισμικό πακέτο μETA. 

Στο επόμενο στάδιο της εργασίας, πραγματοποιείται πείραματική διαδικασία μορφικής 

ανάλυσης με σκοπό την αναγνώριση των μορφικών παραμέτρων της σανίδας. Η 

κατασκευή διεγείρεται με κρουστική διέγερση και λαμβάνονται τα πειραματικά δεδομένα 

για την ταλαντωτική συμπεριφορά της. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι συναρτήσεις 

μετάδοσης και γίνεται βέλτιστη μορφική αναγνώριση των παραμέτρων της σανίδας με την 

χρήση της μεθόδου  RFPM. Οι ιδιοσυχνότητες που προκύπτουν, συγκρίνονται με αυτές 

της μορφικής ανάλυσης και υπολογίζεται η μέση τιμλη του σφάλματος που είναι 14.53%. 

Τέλος αναφέρονται οι σημαντικότεροι πηγές αβεβαιότητας κατά την ψηφιοποίηση του 

φυσικού μοντέλου. 

Το τελευταίο κομμάτι τις εργασίας, αφορά τη διερεύνηση δύο μεθόδων βελτιστοποίησης 

με αριθμητική και πειραματική εφαρμογή. Οι μέθοδοι που εξετάζονται, είναι η “SOL200” 

του υπολογιστικού κώδικα MSC/MD Nastran, η οποία βασίζεται σε μεθόδους "gradient-

based" και o υπολογιστικός αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Ταλαντώσεων 

και Δυναμικής Μηχανών ο οποίος βασίζεται στη στοχαστική μέθοδο βελτιστοποίσης CMA-

ES. Tα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, επαληθεύθηκαν με σύγκριση των 

πειραματικών χρονικών ιστοριών και των αντίστοιχων συναρτήσεων μετάδοσης ενός 

χαρακτηριστικού σημείου, υπό κρουστική διέγερση, με τις αντίστοιχες του αριθμητικού 

μοντέλου. 



 
 

Abstract 

The aim of this dissertation is to create a reliable model of a snowboard, of which the 

knowledge of geometry and construction materials is the least. For this purpose, the finite 

element method (FEM) and the oscillatory behavior of the construction through 

experimental and numerical methods need to be conducted. 

In the first section, the development of the digitized geometry of the real model is 

presented through the three-dimensional scanning and processing into the essential 

software (Geomagic, ANSA). Then, the finite elements method is used to create the 

numerical model in the pre-processing software (ANSA). Four models are designed, two 

of them have tetra mesh and the others have hexa mesh. Then, the isotropic and 

orthotropic properties of the construction material are determined. Consequently, the four 

numerical models are solved in the Dynamis software package in order to compare the 

natural frequencies that lead to the choice of the most economical and reliable model. 

Finally, the results of the selected model are analyzed in μΕΤΑ post-processor. 

In the second section, an experiment is performed to identify the board’s modal 

parameters. The experimental data of oscillatory behavior are obtained from the 

stimulation of the construction with an impact-hammer. Subsequently, the frequency 

response functions are calculated and the board’s modal parameters are identified in the 

best possible way with the Rational Fraction Polynomial Method (RFPM). The resulting 

modal frequencies are compared to those of the modal analysis and the mean of the error 

equals to 14.53%. Finally, the most important sources of uncertainty in the digitization 

process of the real model are mentioned.  

The last section, concerns the investigation of two optimization methods with arithmetic 

and experimental application. These two methods are the gradient-based and the CMA-

ES method. Snowboard’s model update with MSC/MD Nastran’s SOL200 optimization 

solver followed. The results from the optimization process were validated comparing 

experimental time histories of acceleration and frequency response functions for 

characteristic points under specific impact excitation with those of the updated model. 
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Κεφάλαιo 1: Εισαγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη γνώση των ιδιοτήτων των υλικών και η χρήση ελαφρών 

υλικών στην αεροδιαστημική, ναυπηγική βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία έχουν 

οδηγήσει σε μείωση της μάζας των κατασκευών. Η μειωμένη μάζα, ωστόσο, κάνει αυτά τα 

μηχανικά συστήματα, εξαρτήματα ή δομές πιο ευαίσθητα σε δονήσεις και κραδασμούς. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τους και να γίνει αποδεκτή η δυναμική α 

πόδοσή τους, είναι πολύ σημαντικό κατά την σχεδίαση, να αναλύεται και να λαμβάνεται 

υποψιν η ταλαντωτική συμπεριφορά τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 

αναλυτικές, αριθμητικές και πειραματικές μέθοδοι, αλλά κυρίως συνδυασμός όλων αυτών. 

Αριθμητικές μέθοδοι όπως τα πεπερασμένα στοιχεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την εξέταση μίας δομής σε ψηφιακό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χρήσιμο, καθώς τα 

σενάρια στα οποία μπορεί να εξεταστεί το μοντέλο, επιλέγονται από τον χρήστη. Ο 

χρήστης ορίζει το πρόβλημα και η λύση του προβλήματος, δίνει πολύ σημαντικές 

πληροφορίες για την συμπεριφορά του μοντέλου υπο τις συνθήκες εξέτασης. Εάν το 

μοντέλο που χρησιμοποιείται στη μέθοδο και το πρόβλημα το οποίο λύνεται προσεγγίζουν 

ένα φυσικό μοντέλο και ένα φυσικό πρόβλημα, τότε προφανώς , οι πληροφορίες που θα 

εξαχθούν από την επίλυση του συστήματος θα αφορούν την συμπεριφορά του φυσικού 

αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, εξαρτάται άμεσα 

από το σφάλμα μοντελοποίησης (model error). Το σφάλμα, εμπεριέχει παράγοντες 

αβεβαιότητας που πηγάζουν από τη διαδικασία σχεδίασης της γεωμετρίας και του 

αριθμητικού μοτνέλου. 

Η εξάλειψη των παραγόντων αβεβαιότητας, είναι ένας σχεδόν άπιαστος στόχος και για το 

λόγο αυτό, πολλές φορές χρησιμοποιούνται μέθοδοι αριθμητικής βελτιστοποίησης. Οι 

μέθοδοι αυτοί, πέρα από την διερεύνηση κάποιου βέλτιστου, χρησιμέυουν για την 

ενημέρωση ψηφιοποιημένων μοντέλων, στοχεύοντας στην δημιουργία αξιόπιστων 

μοντέλων που ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα πραγματικά. Για να μπορέσει να 

πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, πρέπει να είναι γνωστές κάποιες πληροφορίες για το 

πραγματικό αντικείμενο. Τις περισσότερες φορές, οι πληροφορίες αυτές αφορούν την 

δυναμική συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα, τις μορφικές παραμέτρους. Οι μορφικές 

παράμετροι είναι οι ιδιοσυχνότητες, τα μέτρα απόσβεσης και οι ιδιομορφές μίας 

κατασκευής. Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων αυτών, γίνεται ενα πείραμα 

μορφικής αναγνώρισης και στην συνέχεια, τα αποτελέσματα του πειράματος 

χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων. 
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Η εργασία αυτή, χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Μετά το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου 

παρουσιάζεται το θέμα και ο σκοπός της εργασίας, στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η 

διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής. Γίνεται λόγος για τις έννοιες και τους στόχους της 

μεθόδου και περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα και οι παραδοχές που έγιναν κατά την 

διαδικασία ψηφιοποίησης του φυσικού μοντέλου της σανίδας snowboard.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων (Finite element method – FEM). Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τέσσερεις 

περιπτώσεις διακριτοποίησης της σανίδας δημιουργώντας έτσι, τέσσερα αριθμητικά 

μοντέλα για την μετέπειτα ανάλυση. Τα δύο από τα τέσσερα μοντέλα αποτελούνται από 

τριγωνικά επιφανειακά και τετραεδρικά χωρικά στοιχεία, ενώ τα άλλα δύο σχεδιάστηκαν με 

βασικό στοιχείο το εξάεδρο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στη μέθοδο της μορφικής αναγνώρισης για 

πολυβάθμια συστήματα με ή χωρίς απόσβεση. Μετά, παρατίθενται και συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα μορφικής ανάλυσης των τεσσάρων μοντέλων και παρουσιάζονται οι 

ιδιομορφές του μοντέλου που επιλέχθηκε. 

Το πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζει το πείραμα που έγινε για τον προσδιορισμό των 

μορφικών παραμέτρων της σανίδας. Αρχικά, αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες για τον 

προσδιορισμό των συναρτήσεων μετάδοσης (FRF), για τις συνθήκες, τα όργανα του 

πειράματος και για την επεξεργασία των δεδομένων του πειράματος. Αναλύονται δύο από 

τις πιο διαδεδομένες μεθόδους για τον προσδιορισμό των ιδιοσυχνοτήτων και των 

αποσβέσεων του συστήματος και στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη και 

τα διαγράμματα FRF και RFPM της κατασκευής. Τέλος, συγκρίνονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της μορφικής ανάλυσης και αναφέρονται οι 

σημαντικότεροι παράγοντες αβεβαιότητας. 

Στο έκτο κεφάλαιο, διερευνούνται δύο μεθόδοι αριθμητικής βελτιστοποίησης. Η πρώτη 

μέθοδος ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων που ονομάζονται “gradient-based”  και 

χησιμοποιείται από τον αλγόριθμο βελτιστοποίηση του επιλυτή SOL200 της MSC/MD 

Nastran. Η δεύτερη μέθοδος είναι η CMA-ES την οποία καλεί  υπολογιστικό πλαίσιο που 

έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για την διερεύνηση των μεθόδων, γίνεται αριθμητική 

και πειραματική εφαρμογή βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, στην αριθμητική εφαρμογή, 

σχεδιάζεται μία απλή δοκός από χωρικά πεπερασμένα στοιχεία η οποία θεωρείται ως το 

“πειραματικό” μοντέλο και στην συνέχεια “μοντελοποιείται” με επιφανειακά πεπερασμένα 

στοιχεία. Στην πειραματική εφαρμογή, χρησιμοποιείται το μοντέλο πεπερασμένων και το 

φυσικό μοντέλο (ή αλλιώς πειραματικό) της σανίδας. Και στις δύο περιπτώσεις, στόχος 
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της βελτιστοποίησης είναι να ενημερωθούν τα μέτρα ελασικότητας, οι πυκνότητες και οι 

τιμές του 𝐺𝑖𝑗 ώστε οι 10 πρώτες ιδιοσυχνότητες μεταξύ “πειραματικού” μοντέλου και 

μοντέλου πεπερασμένων να είναι ίδιες. Εν τέλει, σύμφωνα με την ικανότητα προσέγγισης 

του βέλτιστου σημείου εξάγονται κάποια συμπεράσματα για τις δύο μεθόδους. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, ενημερώνονται οι δυναμικές ιδιότητες του ψηφιοποιημένου 

μοντέλου μόνο με την gradient μέθοδο καθώς η μάζα, που επιρρεάζει σημαντικά την 

δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών γενικά, δεν κατέστει δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  

ως περιορισμός από την CMA-ES. Στη συνέχεια, γίνεται επαλήθευση του μοντέλου, με 

σύγκριση των πειραματικών χρονικών ιστοριών και των αντίστοιχων συναρτήσεων 

μετάδοσης ενός χαρακτηριστικού σημείου, υπό κρουστική διέγερση, με τις αντίστοιχες του 

αριθμητικού μοντέλου. 

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται κάποια συμπεράσματα και γίνονται 

κάποιες προτάσεις για μελλοντικές εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν ως 

συνέχεια αυτής της διπλωματικής. 
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Κεφάλαιο 2: Σχεδίαση ψηφιακού μοντέλου σανίδας 

snowboard 

2.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

2.1.1 Έννοιες CAD/CAM/CAE 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναμφίβολα είναι μια από τις σπουδαιότερες μηχανές που 

έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης και πλέον, απαραίτητος και χρήσιμος σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η χρήση του σε τομείς της βιομηχανίας, έχει 

φέρει στο προσκήνιο τεχνολογίες και συστήματα CAD/CAM/CAE. 

Η σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided design-CAD) είναι στην ουσία η 

χρήση συστημάτων υπολογιστών με στόχο την διευκόλυνση της δημιουργίας, της 

τροποποίησης αλλά και της βελτιστοποίησης κάποιου σχεδίου. Ένα πρόγραμμα στον 

υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή σχεδίασης και στην συνέχεια γίνεται 

απεικόνισή της με γραφικά, μπορεί να ταξινομηθεί ως λογισμικό CAD. Ο βασικότερος 

ρόλος του CAD είναι να καθορίσει τη γεωμετρία του σχεδιασμού - ένα μηχανικό μέρος, 

ένα συγκρότημα προϊόντος, μια αρχιτεκτονική δομή, ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, μια 

διάταξη κτιρίου κτλ. Τα μεγαλύτερα οφέλη των συστημάτων CAD είναι ότι μπορούν να 

εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο και να μειώσουν τα σφάλματα που προκαλούνται από 

τον επανακαθορισμό της γεωμετρίας κάθε φορά που κάτι τέτοιο απαιτείται. Αντίστοιχα, 

(βιομηχανική) παραγωγή με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided manufacturing-CAM) 

είναι η χρήση των υπολογιστών ως προς την διευκόλυνση της διαχείρισης, του 

προγραμματισμού και του ελέγχου της διαδικασίας της παραγωγής. Μία από τις πιο 

σημαντικές περιοχές του CAM είναι ο αριθμητικός έλεγχος (NC). Αυτή είναι η τεχνική της 

χρήσης προγραμματισμένων οδηγιών για τον έλεγχο ενός μηχανήματος, το οποίο εκτελεί 

κάποιες διεργασίες ώστε το ακατέργαστο απόθεμα, να μετατραπεί σε ένα τελικό μηχανικό 

μέρος. Μια άλλη σημαντική λειτουργία CAM είναι ο προγραμματισμός των ρομπότ.  Τέλος 

η τεχνική μελέτη με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided engineering-CAE) 

χρησιμοποιεί την δύναμη των υπολογιστών για να αναλύσει μοντέλα CAD με στόχο την 

τελειοποίηση ή την βελτιστοποίηση του εκάστοτε σχεδίου. Τα εργαλεία CAE είναι 

διαθέσιμα για διάφορους τύπους αναλύσεων. Για παράδειγμα, τα προγράμματα 

κινηματικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των 

διαδρομών κίνησης και των ταχυτήτων σύνδεσης σε μηχανισμούς. Τα προγράμματα 
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δυναμικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των φορτίων 

και των μετατοπίσεων σε σύνθετες κατασκευές όπως τα αυτοκίνητα. Μία από τις πιο 

δημοφιλείς μεθόδους ανάλυσης είναι η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (FEM) η οποία 

θα αναλυθεί εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο (1) (2). 

2.1.2 Εισαγωγή στην Αντίστροφη Μηχανική. 

Αντίστροφη μηχανική ή ψηφιοποίηση φυσικού μοντέλου, είναι η διαδικασία δημιουργίας 

δεδομένων για ένα μηχανολογικό σχέδιο από ένα πραγματικό αντικείμενο. Η μέθοδος 

αυτή, χρησιμοποιείται σε αρκετές εφαρμογές αφού δίνει την δυνατότητα να αναπαραχθεί ή 

να τροποποιηθεί κάποιο αντικείμενο ψηφιακά. Σκοπός αυτού, είναι η βελτίωση ή ακόμα 

και η διόρθωση του αντικειμένου σε περίπτωση έλλειψης δεδομένων. 

Ένα πραγματικό αντικείμενο μπορεί να αποτελείται από γεωμετρικά πρότυπα, όπως 

σφαίρες, πυραμίδες, κύβους, και μπορεί να ξεπερνά τέτοια πρότυπα συνθέτοντας έτσι, 

μία πιο πολύπλοκη γεωμετρία που αποτελείται από επιφάνειες ελευθέρας μορφής. Σε 

αυτήν την περίπτωση η  διαδικασία απόκτησης δεδομένων αποτελεί μείζον πρόβλημα. 

Λύση σε αυτό το πρόβλημα ήρθαν να δώσουν οι τρισδιάστατοι σαρωτές παρέχοντας τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής ενός μοντέλου ακριβείας με σωστή τοπολογία, που στη 

συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συστήματα CAD/CAM/CAE(3).  

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα βήματα που περιγράφουν την διαδικασία της αντίστροφης 

μηχανικής. 

 

Σχήμα 2.1: Φάσεις ψηφιοποίησης φυσικού μοντέλου. 

Η τρισδιάστατη σάρωση είναι πλέον εποδεδειγμένα μία γρήγορη και εύκολη διαδικασία 

που αποτελεί ένα βασικό βήμα της διαδικασίας της αντίστροφης μηχανικής. Υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών σάρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

παρθεί ψηφιακά το σχήμα ενός αντικειμένου. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να 

χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: (α) επαφής (contact) και (β) μη επαφής (non - contact). Με 
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τη σειρά τους οι μη επαφής μπορούν να χωριστούν σε ενεργές και παθητικές. Στην πρώτη 

μέθοδο γίνεται συνήθως χρήση του περιβαλλοντικού φωτισμού και τα µοναδικά 

χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται, είναι αυτά που είναι εμφανή σε ψηφιακές εικόνες. Η 

δεύτερη μέθοδος  βασίζεται σε ακτίνες λέιζερ κοντινών αποστάσεων και αποτυπώνουν τις 

παραμορφώσεις που δέχεται η δέσµη φωτός καθώς ανακλάται πάνω στις επιφάνειες. 

Συνήθως, η μέθοδος αυτή αποτυγχάνει στη µέτρηση σκούρων ή µαύρων αντικειµένων, 

ενώ η απολύτως συµβατή επιφάνεια, είναι µια οµαλή επιφάνεια λευκού χρώματος χωρίς 

αντανακλάσεις. Άλλοι σηµαντικοί περιορισµοί αυτών καθώς και κάθε οπτικού συστήµατος 

που βασίζεται στο διασκορπισµό φωτός από µια επιφάνεια, είναι  η ύπαρξη µοτίβων ή 

σηµαδιών, όπως για παράδειγµα ζωγραφική πάνω σε κεραµικά, επιφάνειες µε µεγάλη 

γκάµα καµπυλοτήτων, πολύ απότοµες ακµές, γυαλιστερά αντικείμενα κ.α. (4). 

Με την ολοκλήρωση της σάρωσης, το φυσικό μοντέλο με τη βοήθεια κάποιου 

προγράμματος CAD απεικονίζεται σαν ένα πυκνό νέφος σημείων. Ουσιαστικά, αυτό που 

βλέπει ο χρήστης είναι η απεικόνιση χιλιάδων μετρήσεων, που αφορούν τις συντεταγμένες 

του κάθε σημείου στο χώρο. Τις περισσότερες φορές η διαδικασία της σάρωσης είναι 

απαραίτητο να επαναληφθεί ώστε να δημιουργηθούν επαρκή νέφη σημείων. 

Τα σημειακά δεδομένα στην συνέχεια μετατρέπονται σε πολυγωνικές επιφάνειες, δηλαδή 

σε ένα τριγωνικό ή τετραγωνικό πλέγμα, το οποίο ορίζει με σαφήνεια την τοπολογία του 

αντικειμένου. Στο βήμα αυτό, διαγράφονται πολλά σημεία που προέκυψαν από τις 

επαναληπτικές σαρώσεις και τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στη μοντελοποίηση. Έτσι, 

μπορούν να εξαχθούν οι επιφάνειες του φυσικού αντικειμένου και να δημιουργηθεί το 

μοντέλο επιφανειών NURBS. Τελικά, το μοντέλο επιφανειών NURBS μετατρέπεται σε 

μοντέλο CAD και έτσι, το ψηφιοποιημένο φυσικό αντικείμενο είναι συμβατό με άλλα 

προγράμματα CAD. 

Ο απώτερος στόχος των συστημάτων αντίστροφης μηχανικής είναι η δημιουργία ενός 

έξυπνου τρισδιάστατου σαρωτή που με βάση τα διακριτά νέφη σημείων θα δημιουργεί 

μοντέλα CAD. Τα μοντέλα αυτά θα αντιπροσωπεύουν τα αρχικά μέρη όχι μόνο με 

"κάποιο" κατά προσέγγιση τρόπο, αλλά αντικατοπτρίζοντας σαφώς την υποκείμενη δομή 

αυτών των αντικειμένων. Παρά την ενθάρρυνση μερικών αποτελεσμάτων, η δημιουργία 

ενός πλήρους, σταθερού και υψηλής ποιότητας μοντέλου CAD με πλήρως 

αυτοματοποιημένο τρόπο εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο έργο με 

πολλά ανεπίλυτα υποπροβλήματα. 
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2.2 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΑΝΙΔΑΣ. 

Για να είναι εφικτή η σχεδίαση μίας ήδη υπάρχουσας σανίδας snowboard σε ένα 

πρόγραμμα CAD, απαιτείται η γνώση όλων των πληροφοριών που ορίζουν την εξωτερική 

και εσωτερική γεωμετρία. Η εξωτερική γεωμετρία, ορίζει το προφίλ της σανίδας ενώ η 

εσωτερική, την διάταξη των υλικών στο εσωτερικό της. Ιδανικά, άν η κατασκευάστρια 

εταιρεία παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα μπορούσε τo μοντέλο να 

σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου σε ένα πρόγραμμα CAD.  

Λόγο της έλλειψης των απαραίτητων γεωμετρικών πληροφοριών, αποφασίστηκε σε 

πρώτο στάδιο να πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση του φυσικού μοντέλου με τη χρήση 

τρισδιάστατου σαρωτή και στην συνέχεια να σχεδιαστεί σε κατάλληλο πρόγραμμα η 

εσωτερική γεωμετρία. 

2.1.1 Σάρωση της σανίδας. 

Η διαδικασία της σάρωσης πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο τρισδιάστατος σαρωτής που χρησιμοποιήθηκε είναι ο φορητός σαρωτή Laser(μη 

επαφής), NDI Vicra Scan.  

 

Σχήμα 2.2: NDI Vicra Scan. 

Για την αποτελεσματική σάρωση με τον NDI Vicra Scan του σχήματος 2.2, γίνεται 

κατάλληλη προετοιμασία του φυσικού μοντέλου. Οι επιφάνειες της σανίδας στην 

πλειοψηφία τους ήταν σκουρόχρωμες ή μαύρες με αποτέλεσμα ο σαρωτής να μην μπορεί 

να συλλέξει δεδομένα για τις επιφάνειες αυτές. Για να αποφευχθεί η βαφή της σανίδας, 

χρησιμοποιήθηκε λευκή χαρτοταινία και έτσι, δημιουργήθηκε μία ομαλή επιφάνεια λευκού 

χρώματος κατάλληλη για σάρωση. Επίσης, ο συγκεκριμένος σαρωτής απαιτεί την 

τοποθέτηση μικρών κυκλικών αυτοκόλλητων (targets), τα οποία χρησιμοποιεί ως σημεία 

αναφοράς για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας. Τα αυτοκόλλητα τοποθετήθηκαν 
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περιμετρικά της σανίδας και όχι σε όλη την επιφάνειά της, καθώς το περίγραμμα είναι η 

βασική πληροφορία που πρέπει να εξαχθεί από το φυσικό μοντέλο (σχήμα 2.3). 

Στη διαδικασία της τρισδιάστατης σάρωσης, δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Για να παρθούν τα γεωμετρικά δεδομένα, χρειάστηκαν λίγες σαρώσεις καθώς το μέγεθος 

της σανίδας δεν ήταν μεγάλο και η γεωμετρία της ήταν, σχετικά, απλή. Η μοναδική 

δυσκολία που αντιμετωπίστηκε, ήταν οι απότομες ακμές που δημιουργούνται στην κόψη 

του φυσικού μοντέλου. 

Οι επιφάνειες στην κόψη καλύφθηκαν με χαρτοταινία και τοποθετήθηκαν ενδεικτικά 

σημάδια με μαύρο μαρκαδόρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σαρωτής να μην λάβει τα 

δεδομένα για τα μαύρα σημάδια και εν τέλει, τα κενά vα χρησιμοποιηθούν ως σημεία 

αναφοράς για την ένωση των σαρώσεων. Στο σχήμα 2.4 παρουσιάζεται το φυσικό 

μοντέλο με τα σημεία αναφοράς. 

 

Σχήμα 2.3: Τοποθέτηση χαρτοταινίας και αυτοκόλλητων (targets) περιμετρικά της σανίδας. 

 

Σχήμα 2.4: Σημάδια-σημεία αναφοράς στην κόψη της σανίδας. 
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2.2.2 Επεξεργασία δεδομένων σάρωσης. 

Για την μετατροπή των δεδομένων σάρωσης σε ένα μοντέλο CAD χρησιμοποιήθηκε το 

Geomagic Studio 2012. Τα δεδομένα από τις σαρώσεις, μετά την ένωση των νεφών 

(merge point clouds), δίνουν ως αποτέλεσμα τις άνω και κάτω επιφάνειες της σανίδας που 

φαίνονται στα σχήματα 2.5, και 2.6.  

 

Σχήμα 2.5: Δεδομένα σάρωσης  για το κάτω μέρος της σανίδας. 

 

Σχήμα 2.6:Δεδομένα σάρωσης για το άνω μέρος της σανίδας. 

Είναι εμφανές, πως σε σχέση με το φυσικό μοντέλο υπάρχουν άχρηστα και ελλιπή 

δεδομένα.Τα άχρηστα νέφη σημείων, δημιουργήθηκαν από λάθη κατά τη διαδικασία της 

σάρωσης. Η σανίδα, σαρώθηκε όρθια στο κέντρο του χώρου του εργαστηρίου μακριά από 

επιφάνειες. Παρ’ όλ’αυτά , στα σχήματα 2.5 και 2.6, στα κουτιά με αριθμό 1,  ο σαρωτής 

φαίνεται να πήρε δεδομένα για κάποια επιφάνεια που υπήρξε μέσα στο δωμάτιο 

(άνθρωπος, αντικείμενο). Η έλλειψη δεδομένων, οφείλεται στη μέθοδο με την οποία 

σαρώθηκε το αντικείμενο καθώς και σε παραδοχές που έγιναν για την διευκόλυνση της 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση των σημείων αναφοράς περιμετρικά της 

σανίδας είχε ως αποτέλεσμα τα κενά που φαίνονται στα σχήματα 2.5 και 2.6, στα κουτιά 

με αριθμό 2. Τέλος στις ίδιες εικόνες, με αριθμό 3, επισημαίνεται η έλλειψη δεδομένων 

λόγο της αντανάκλασης των ακτίνων laser από τα targets. Για να συμπληρωθούν 
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δεδομένα, είναι απαραίτητη η μετατροπή όλων των σημείων σε πολύγωνα (convert to 

polygons). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα, οι πλέον δημιουργημένες πολυγωνικές επιφάνειες 

να επεξεργαστούν με μία γκάμα εργαλείων (smooth, fill hole,κ.α.). Εδώ, η παρέμβαση του 

χρήστη είναι κρίσιμη γιατί ουσιαστικά επεξεργάζεται το τελικό ψηφιοποιημένο μοντέλο. Μη 

προσεκτικοί χειρισμοί, μπορεί να συντελέσουν στην δημιουργία ενός μοντέλου που να 

αποκλίνει, σε ένα βαθμό, από το φυσικό. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, το μοντέλο 

είναι έτοιμο να μετατραπεί σε αρχείο συμβατό με προγράμματα CAD.  Παρακάτω φαίνεται 

το τελικό μοντέλο CAD σχήμα 2.7, ενώ στο σχήμα 2.8, παρουσιάζεται το μοντέλο 

πολυγώνων και οι περιμετρικές γραμμές που τοποθετήθηκαν χειροκίνητα. Στο Geomagic 

υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνει αυτόματα με την επιλογή exact surfaces. Παρ’ όλ’ 

αυτά, ακολουθήθηκε η μη αυτόματη διαδικασία ώστε να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο 

περίγραμμα της σανίδας. 

 

Σχήμα 2.7: Μοντέλο πολυγώνων και περίμετροι σανίδας. 

 

Σχήμα 2.8: Τελικό μοντέλο CAD σανίδας snowboard σε περιβάλλον Geomagic. 
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2.2.3 Ολοκλήρωση γεωμετρίας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογία των υλικών και οι εξελιγμένες τεχνικές στην 

επεξεργασία ξύλου, διαμόρφωσαν τις σανίδες  snowboard που υπάρχουν στο εμπόριο 

σήμερα. Πλέον, οι σανίδες αποτελούνται από ένα “sandwich” υλικώνκαι όχι απλά από ένα 

κομμάτι ξύλο. Αυτό ήταν εμπόδιο στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μοντέλου καθώς με την 

τρισδιάστατη σάρωση δεν λαμβάνονται δεδομένα για την εσωτερική δομή του 

αντικειμένου. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κάποιες παραδοχές ως προς την 

εσωτερική γεωμετρία σύμφωνα με μία σανίδα snowboard του εμπορίου του σχήματος 2.9. 

 

Σχήμα 2.9: Δομή σανίδας snowboard του εμπορίου (www.mechanicsofsport.com). 

Τα υλικά από τα οποία αποτελείται, θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο καθώς η ενότητα 

αυτή επικεντρώνεται στη γεωμετρία της σανίδας. Το αρχείο STL που εξάχθηκε από το 

Geomagic είναι συμβατό με άλλα  προγράμματα CAD και προγράμματα που μπορούν να 

επεξεργαστούν CAD γεωμετρίες πριν την ανάλυση. Η ολοκλήρωση της γεωμετρίας 

πραγματοποιήθηκε στο ANSA pre-processor της BETA CAE Systems S.A.  

Απ’ το μοντέλο του geomagic χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι κάτω και άνω επιφάνειες του 

ψηφιοποιημένου μοντέλου. Οι κάθετες επιφάνειες περιμετρικά της σανίδας διαγράφηκαν 

και επανασχεδιάστηκαν καθώς δεν ψηφιοποιήθηκαν κατάλληλα από το Geomagic. Αυτό 

παρατηρείτε στο σχήμα 2.10. Στόχος, είναι στο τελικό ψηφιοποιημένο μοντέλο να 

ορίζονται με σαφήνεια όλοι οι απαραίτητοι όγκοι και όλες οι επιφάνειες που, με την 

βοήθεια πεπερασμένων στοιχείων, θα προσομοιώσουν το φυσικό μοντέλο (κεφάλαιο 4). 

Σε πρώτη φάση, έγινε καθαρισμός (clean up) του μοντέλου και αφαιρέθηκαν οι άχρηστες 

επιφάνειες. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.10, το μοντέλο CAD είχε πολλές 

http://www.mechanicsofsport.com/
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επιφάνειες(facets). Οι επιφάνειες αυτές, είναι καλό να μειωθούν όσο το δυνατό 

περισσότερο, χωρίς φυσικά να επηρεαστεί η γεωμετρία της σανίδας.  Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα διευκολυνθούν όλες οι μετέπειτα διαδικασίες σχεδίασης. Στο σχήμα 2.11, στο 

πάνω μέρος απεικονίζεται η φάση πριν τον καθαρισμό της γεωμετρίας και στο κάτω μετά 

τον καθαρισμό. Παρατηρείται ότι η μείωση των επιφανειών είναι αρκετά μεγάλη. 

 

Σχήμα 2.20: Τελικό μοντέλο CAD στο Geomagic και ατέλεια στην κόψη της σανίδας. 

Μετά τον καθαρισμό της γεωμετρίας ακολούθησε η σχεδίαση της εσωτερικής γεωμετρίας. 

Μετρήθηκε με παχύμετρο το άκρο (edge) δίνοντας 2.8mm στην διεύθυνση του άξονα x και 

2mm στην διεύθυνση y. Η εσοχή που κάνει το άκρο σε σχήμα τάφ αγνοήθηκε καθώς 

θεωρήθηκε πως η συνεισφορά της στα φυσικά χαρακτηριστικά της σανίδας, είναι 

αμελητέα. 

 

Σχήμα 2.31: Καθαρισμός ανεπιθύμητων επιφανειών. 

Σύμφωνα με το σχήμα 2.9, η βάση (base) της σανίδας έχει το ίδιο πάχος με το άκρο. Έτσι, 

αρχικά έγινε offset της κάτω επιφάνειαςστα 2.8mm, δημιουργώντας μία μεσαία επιφάνεια. 
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Στην κάτω και τη μεσαία επιφάνεια, περιμετρικά, με την εντολή zone cut στα 2mm, 

δημιουργήθηκαν οι επιφάνειες που ορίζουν το άνω και κάτω όριο του όγκου του 

ατσάλινου άκρου. Κλείνοντας τον όγκο που ορίζει το άκρο, ταυτόχρονα δημιουργείται ο 

όγκος που ορίζει την βάση της σανίδας. Στην συνέχεια, ενώνοντας τις δύο ακμές του 

άκρου με την άνω επιφάνεια, δημιουργείται το πλαϊνό τοίχωμα (sidewall). Τελικά, ο όγκος 

ο οποίος περιβάλλεται από τις ήδη σχεδιασμένες επιφάνειες αποτελεί τον πυρήνα (core). 

Με βάση αυτές τις σχεδιαστικές παραδοχές ορίζονται οι απαραίτητοι όγκοι-επιφάνειες και 

ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση του φυσικού μοντέλου της σανίδας snowboard. Στα 

σχήματα 2.12, 2.13 παρουσιάζονται οι απαραίτητες όψεις για την κατανόηση του σχεδίου. 

 

Σχήμα 2.42: Τελικό μοντέλο σανίδας snowboard και τομή κατά μήκος του μοντέλου. 

 

Σχήμα 2.53: Τελικό μοντέλο σανίδας snowboard και εγκάρσια τομή στο μοντέλο. 
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Κεφάλαιο 3: Μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων σανίδας 

snowboard. 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Προβλήματα που επιστήμονες θεωρούσαν άλυτα μέχρι σήμερα, με την βοήθεια των 

υπολογιστών και την χρήση μεθόδων όπως τα πεπερασμένα στοιχεία λύνονται σε μικρό 

χρονικό διάστημα. Τα πεπερασμένα στοιχεία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες 

αριθμητικές μεθόδους και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της 

επιστήμης. Η θεωρητική γνώση της μεθόδου, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την 

καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων που δίνει ένα πρόγραμμα και για την δημιουργία 

ενός νέου προγράμματος (5). 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (F.E.M.) χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

στερεών, κατασκευών, πεδίων (π.χ. μετάδοσης θερμότητας) και ρευστών. Για την 

ανάλυση του συστήματος, απαιτείται η εξιδανίκευσή του σε μία μορφή που μπορεί να 

επιλυθεί. Έτσι, το σύστημα διακριτοποιείται με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων τα 

οποία διέπονται από μαθηματικές εξισώσεις και διαμορφώνουν το μαθηματικό μοντέλο 

του συστήματος. 

Ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται στην μηχανολογία διέπεται από διαφορικές 

εξισώσεις η επίλυση των οποίων δίνουν την απόκριση του συστήματος. Από την άλλη, σε 

ένα σύστημα διακριτοποιημένο με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων, η πραγματική 

απόκριση περιγράφεται από τη λύση του πεπερασμένου αριθμού μεταβλητών 

κατάστασης που το αποτελούν (6).  

Είναι λογικό, αύξηση του αριθμού των μεταβλητών κατάστασης, να προσεγγίζει τη φυσική 

συμπεριφορά του μοντέλου καλύτερα. Γενικά, η επίλυση οποιουδήποτε μοντέλου με την 

αύξηση των στοιχείων που το περιγράφουν συγκλίνει στην πραγματική λύση. Παρ’ όλ’ 

αυτά, υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός στοιχείων πέραν του οποίου η ακρίβεια της 

λύσης δεν αλλάζει σημαντικά, ενώ ο χρόνος επίλυσης συνεχίζει να αυξάνεται. Η επιλογή 

του αριθμού των στοιχείων, εξαρτάται από το σκοπό του ψηφιοποιημένου μοντέλου και 

είναι στην κρίση του μηχανικού.  

Πιο αναλυτικά, τα βήματα που απαιτούνται για την επίλυση διακριτοποιημένων 

μαθηματικών συστημάτων σε προβλήματα στατικά, μετάδοσης ή ιδιοτιμών είναι: 



16 
 

• Εξιδανίκευση του συστήματος. Το σύστημα από συνεχές μετατρέπεται σε 

διακριτοποιημένο με την χρήση των πεπερασμένων στοιχείων. 

• Συνθήκες του συστήματος. Για παράδειγμα, σε ένα στατικό πρόβλημα πρέπει να 

πληρούνται οι διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας ενώ για ένα πρόβλημα 

ταλάντωσης, θα πρέπει να οριστούν οι συνθήκες υπό  τις οποίες ταλαντώνεται το 

σύστημα κ.ο.κ. 

• Σύνδεση των στοιχείων. Ο συνθήκες κατά τις οποίες συνδέονται οι κόμβοι των 

στοιχείων δημιουργούν ένα σύνολο ταυτόχρονων εξισώσεων για τις μη γνωστές 

μεταβλητές κατάστασης. 

• Υπολογισμός της απόκρισης του συστήματος. Οι ταυτόχρονες εξισώσεις 

λύνονται για τις μεταβλητές κατάστασης χρησιμοποιώντας τις συνθήκεςπου έχουν 

οριστεί και έτσι υπολογίζεται η απόκριση του συστήματος. 

Είναι προφανές, πως η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων λύνει μόνο το 

συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο το οποίο έχει στηθεί και όλες οι υποθέσεις που έχουν 

γίνει στα πλαίσια αυτού επηρεάζουν την τελική απόκριση του συστήματος. Η επιλογή του 

σωστού μαθηματικού μοντέλου για την προσέγγιση ενός φυσικού προβλήματος είναι 

πολύ κρίσιμη και καθορίζει απόλυτα τις πληροφορίες που θα εξαχθούν για το 

συγκεκριμένο σύστημα. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί πως με την ανάλυση πεπερασμένων 

στοιχείων  λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για το φυσικό πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί 

να προβλεφθεί ακριβώς η απόκρισή του. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι αδύνατο ακόμα και 

το πιο καλά δομημένο μαθηματικό μοντέλο, να προσεγγίσει στο εκατό τις εκατό όλες τις 

πληροφορίες ενός φυσικού προβλήματος. 

Σαν πρώτο βήμα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, η εξιδανίκευση του 

συστήματος αναφέρεται στην μετατροπή του συνεχούς μέσου σε διακριτοποιημένο. Το 

συνεχές μέσο, ορίζεται ώς το μέσο στο οποίο η ύλη είναι κατανεμημένη συνεχώς, γεμίζει 

τον χώρο συνεχώς, πλήρως και μπορεί να περιγράφει μαθηματικά τις μακροσκοπικές 

ιδιότητες των υλικών (στερεών και ρευστών). Έτσι, για να απλοποιηθεί και στη συνέχεια 

να προσομοιωθεί ένα φυσικό αντικείμενο θα πρέπει πρώτα να διακριτοποιηθεί με την 

χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κόμβους, η 

αλληλεπίδραση των οποίων προσομοιώνει τη συνέχεια του φυσικού αντικειμένου. Έτσι, το 

πρόβλημα εκφράζεται από ένα σύνολο πεπερασμένων εξισώσεων, που διέπουν την 

συμπεριφορά των κόμβων και οι οποίες επιλύονται με αριθμητικές μεθόδους. 

 Η βασική παράμετρος που ορίζεται στο βήμα αυτό, είναι η γεωμετρία του στοιχείου με το 

οποίο διακριτοποιείται το σύστημα. Ο μηχανικός πρέπει να αφιερώσει τον απαραίτητο 
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χρόνο στη μελέτη της γεωμετρίας του αντικειμένου, έτσι ώστε το βασικό στοιχείο που θα 

χρησιμοποιήσει, να μπορέσει να εξιδανικεύσει το σύστημα κατάλληλα. 

Γενικά, το σχήμα του στοιχείου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις γεωμετρίες που 

διακριτοποιούνται (ελεύθερα άκρα, διπλές επιφάνειες, οπές). Τα βασικά γραμμικά στοιχεία 

μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, φαίνονται στο σχήμα 3.1. και τα βασικά 

καμπυλωμένα στοιχεία, ή αλλιώς στοιχεία μεγαλύτερης τάξης, στο σχήμα 3.2. Τα στοιχεία 

μεγαλύτερης τάξης, στα οποία η προσθήκη του ενδιάμεσου κόμβου είναι η αιτία κάμψης, 

χρησιμοποιούνται για την διακριτοποίηση καμπυλωμένων επιφανειών. 

 

Σχήμα 3.1: Βασικές γεωμετρίες πεπερασμένων στοιχείων. (α)1D, (β) 2D, (γ) 3D. 

 

Σχήμα 3.2: Καμπύλα πεπερασμένα στοιχεία. 
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Ο μηχανικός, αφού επιλέξει το κατάλληλο στοιχείο, προχωράει στην πλεγματοποίησης της 

δοθείσας γεωμετρίας σύμφωνα με την γεωμετρία του στοιχείου που επιλέχθηκε. Πρέπει 

να τονιστεί, πως η πλεγματοποίηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης με 

πεπερασμένα στοιχεία και η ποιότητα του πλέγματος εξαρτάται από την εμπειρία και την 

κρίση του μηχανικού. 

Σε γενικές γραμμές, ένα καλό πλέγμα θα είναι πιο πυκνό και ομαλό σε περιοχές όπου οι 

μεταβολές των παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν είναι υψηλές. Αύξηση της πυκνότητας 

του πλέγματος θα αποτελέσει στην αύξηση του αριθμού των κόμβων – εξισώσεων και 

επομένως σε ακριβέστερα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 3.3, όπου 

πυκνώνοντας το πλέγμα στο σημείο φόρτισης, η δύναμη κατανέμεται σε περισσότερους 

κόμβους και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη προσομοίωση του φορτίου. 

 

Σχήμα 3.3: Διάταξη κόμβων στην περίπτωση σημειακού φορτίου. 

Τα περισσότερα προγράμματα pre-prossesing στα οποία γίνεται η δημιουργία του 

πλέγματος δίνουν στον χρήστη τις παρακάτω επιλογές: 

Χειροκίνητη δημιουργία του πλέγματος. Μία πολύ χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία η 

οποία πλέον δεν χρησιμοποιείται εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις. 

Ημιαυτόματη διαδικασία κατά την οποία είναι αναγκαίο ο αναλυτής να ορίσει κάποιες 

συνθήκες υπό τις οποίες θα ακολουθήσει η αυτόματη πλεγματοποίηση. 

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Είναι η διαδικασία στην οποία έχουν επικεντρωθεί 

οι κατασκευαστές των λογισμικών με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης 

του χρήστη. Το πρόγραμμα ουσιαστικά ορίζει τις συνθήκες και στην συνέχεια θα 

αναπαράγει το ιδανικό πλέγμα. Θα έχει την εμπειρία και την κρίση την οποία δεν θα 

χρειάζεται πλέον ο αναλυτής για να δημιουργήσει ένα καλά δομημένο πλέγμα. 
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3.2 ΣΧΕΔΙΑΣH ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΑΝΙΔΑΣ 

Η διαδικασία της μοντελοποίησης του αρχείου CAD της σανίδας πραγματοποιήθηκε στο 

ANSA pre-processor της BETA CAE Systems S.A. Το ANSA είναι λογισμικό CAE, της 

κατηγορίας των pre-processors, για την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων. Στο ANSA ο 

χρήστης πέρα από την δυνατότητα επεξεργασίας της γεωμετρίας, δημιουργεί το πλέγμα, 

ορίζει τον τρόπο επίλυσης, τις συνθήκες επίλυσης και επιλέγει τον λύτη του συστήματος. 

Η δημιουργία του πλέγματος στο ψηφιοποιημένο μοντέλο της σανίδας ήταν μία 

πολύπλοκη διαδικασία. Υπήρχαν πολλά λεπτόπαχα υλικά και στόχος ήταν η 

προσομοίωση τους από δύο στρώσειςχωρικών πεπερασμένωνστοιχείων (solid elements). 

Οι στρώσεις που, διατηρήθηκαν ως επιφανειακά στοιχεία (shell elements), ήταν οι δύο 

στρώσεις υαλονήματος οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ λεπτή διατομή, 0.5 mm.  

Επίσης, κάθε στρώση υλικού έπρεπε να προσομοιωθεί, με τουλάχιστον δύο στρώσεις 

πεπερασμένων στοιχείων. Μία στρώση πεπερασμένων στοιχείων, εκτιμήθηκε πως δεν θα 

μπορούσε να προσεγγίσει την φυσική συμπεριφορά του κάθε υλικού δίνοντας ανακριβή 

αποτελέσματα κατά την επίλυση.  

Εδώ, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως η ονομασία του κάθε μοντέλου πηγάζει από την 

πλειοψηφία των στοιχείων που το απαρτίζουν. Όλα τα μοντέλα, εμπεριέχουν,σε μία 

ποσότητα που αναγράφεται, πενταεδρικά χωρικά στοιχεία. 

3.2.1 Μοντέλα τετραεδρικών πεπερασμένων στοιχείων. 

Μοντέλο 1 

Το πρώτο σχέδιο πεπερασμένων στοιχείων, στο μεγαλύτερο του μέρος, αποτελείται από 

τετραεδρικά χωρικά στοιχεία. Τα τετραεδρικά στοιχεία έχουν το πλεονέκτημα να 

προσαρμόζονται εύκολα στις πιο δύσκολες γεωμετρίες, εξοικονομώντας έτσι αρκετό 

χρόνο κατά την διαδικασία της πλεγματοποίησης. Αυτός, είναι και ο λόγος που 

χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο μοντέλο. 

Για όλες τις επιφάνειες της σανίδας, επιλέχθηκε διακριτοποίηση στα 3 mm με αποτέλεσμα 

κατά την αυτόματη διαδικασία πλεγματοποίησης να δημιουργηθούν 349579 τριγωνικά 

επιφανειακά και 1020437 τετραεδρικά χωρικά στοιχεία. Τα τετραεδρικά στοιχεία, σύμφωνα 

με το πλέγμα, έχουν καθορισμένη πλευρά 3 mm, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα στην 

γεωμετρία.  Τέλος, με επιμήκυνση των χωρικών στοιχείων, σχεδιάστηκε η άνω στρώση 

(top layer) της σανίδας από 216826 πενταεδρικά χωρικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, 

επιμηκύνθηκε 1mm κατά τον άξονα y με βήμα 2,  δηλαδή προέκυψαν 2 στρώσεις 

πενταεδρικών στοιχείων από 0.5 mm πάχος η κάθε μία. 
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Το σχήμα 3.4, παραπέμπει σε μία κεντρική περιοχή της σανίδας, και η δομή που 

παρουσιάζεται, αφορά όλη τη σανίδας κατά μήκος. Παρατηρείται πως η βάση και η 

ατσάλινη ακμή έχουν προσομοιωθεί με μία στρώση στοιχείων. Το πλαϊνό τοίχωμα 

(sidewall) και ο πυρήνας (core)έχουν προσομοιωθεί με δύο στρώσεις στοιχείων, αλλά 

καθώς λεπταίνει η σανίδα οι στρώσεις μειώνονται σε μία. Το τελευταίο δεν είναι θεμιτό,γι’ 

αυτό το λόγο έγινε επανασχεδίαση του μοντέλου. 

Στον πίνακα 3.1, αναγράφονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το πρώτο μοντέλο 

και ο συνολικός αριθμός τους. 

 

Σχήμα 3.4: Δομή τετραεδρικού πλέγματος της σανίδας όπως διακριτοποιήθηκε στο μοντέλο 1. Το 
κομμάτι αντιστοιχεί σε μία κεντρική περιοχή της σανίδας. 

Πίνακας 3.1: Αριθμός και τύπος στοιχείων της σανίδας όπως σχεδιάστηκε στο μοντέλο 1. 

Τύπος 
Τριγωνικά/

Trias 
Τετραγωνικά/

Quads 
Τετραεδρικά/

Tetras 
Πενταεδρικά/

Pentas 
Εξαεδρικά/

Hexas 
Συν/κός 
αριθμός 

Πλήθος 217103 0 1020437 216826 - 1454366 

Μοντέλο 2 

Το μοντέλο 2, είναι βελτίωση του πρώτου σχεδίου, με στόχο την ικανοποίηση της 

προϋπόθεσης των δύο στρώσεων στοιχείων για κάθε στρώση υλικού. Στην περίπτωση 

αυτή, έγιναν τα ίδια βήματα με την αρχική σχεδίαση αλλά δόθηκε περισσότερη προσοχή 

κατά την διαδικασία της πλεγματοποίησης. 

Στην πρώτη σχεδίαση, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μήκος διακριτοποίησης κατά μήκος της 

σανίδας με αποτέλεσμα οι πιο λεπτές διατομές να προσομοιωθούν από μία στρώση 

πεπερασμένων στοιχείων. Για την αποφυγή αυτού, αποφασίστηκε πως καθώς η σανίδα 

λεπταίνει στο μπροστά και το πίσω μέρος,το μήκος διακριτοποίησης πρέπει να μειώνεται 
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από 3mm σε 1.5mm. Επίσης, η ακμή (edge) διακριτοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στα 1.5mm. 

Παρακάτω, στο σχήμα 3.5, παρουσιάζεται ένα κομμάτι από τη βελτιωμένη διακριτοποίηση 

με τριγωνικά επιφανειακά και τετραεδρικά χωρικά πεπερασμένα στοιχεία. 

Παρατηρείται, πως το μοντέλο 2 αποτελείται από πάρα πολλά στοιχεία, κάτι που οφείλεται 

στην πολύ πυκνή πλεγματοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα  σύστημα, η επίλυση 

του οποίου απαιτεί μεγάλη υπολογιστική δύναμη και η χρήση του οποίου σε περαιτέρω 

υπολογιστικές μεθόδους καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Έτσι, μετά από επανεξέταση της 

γεωμετρίας,  αποφασίστηκε να επανασχεδιαστεί το μοντέλο με εξαεδρικά χωρικά 

πεπερασμένα στοιχεία. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως για την πραγματική μείωση στον 

χρόνο ανάλυσης και της υπολογιστικής δύναμης, θα πρέπει να μειωθούν οι βαθμοί 

ελευθερίας του συστήματος. Ως γνωστών τα εξαεδρικά στοιχεία διέπονται από 

περισσότερους βαθμούς ελευθερίας σε σχέση με τα τετραεδρικά. Ενδεικτικά, θα πρέπει να 

υπάρχει μείωση του αριθμού των στοιχείων  τάξεως μεγαλύτερης του 50% κατά την 

επανασχεδίαση, ώστε το νέο μοντέλο να είναι γρηγορότερο κατά την επίλυση. 

Στον πίνακα 3.2, αναγράφονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το μοντέλο 2 και ο 

συνολικός αριθμός τους. 

 

Σχήμα 3.5: Δομή τετραεδρικού πλέγματος της σανίδας όπως διακριτοποιήθηκε στο μοντέλο 2. Το 
κομμάτι αντιστοιχεί σε μία κεντρική περιοχή της σανίδας. 
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Πίνακας 3.2: Αριθμός και τύπος στοιχείων της σανίδας όπως σχεδιάστηκε στομοντέλο 2 

Τύπος 
στοιχείου 

Τριγωνικά/
Trias 

Τετραγωνικά/
Quads 

Τετραεδρικά/
Tetras 

Πενταεδρικά/
Pentas 

Εξαεδρικά/
Hexas 

Συν/κός 
αριθμός 

Πλήθος 
στοιχ. 

646822 0 6081039 440932 - 6521971 

3.2.2 Μοντέλα εξαεδρικών πεπερασμένων στοιχείων. 

Η δημιουργία ενός μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων που αποτελείται αμιγώς ή σχεδόν 

αμιγώς από εξαεδρικά χωρικά στοιχεία, ειδικά όταν το μοντέλο είναι προϊόν αντίστροφης 

μηχανικής, είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Τα εξαεδρικά στοιχεία, 

προσαρμόζονται δύσκολα στις επιφάνειες και για το λόγο αυτό ο σχεδιαστής καλείται να 

αφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο πλέγμα επιφανειακών 

στοιχείων.  

Πότε είναι καλό να δημιουργείται ένα εξαεδρικό πλέγμα; 

1. Απαιτήσεις υπολογιστικής ακρίβειας:  Όταν απαιτείται μικρός αριθμός κόμβων 

και στοιχείων, και ταυτόχρονα υψηλή ακρίβεια στα αποτελέσματα. 

2. Περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους: ένα μοντέλο από εξαεδρικό πλέγμα, 

καταναλώνει λιγότερους πόρους της CPU και χρειάζεται πολύ λιγότερη RAM και 

λιγότερο χώρο στον δίσκο από ένα μοντέλο τετραεδρικού πλέγματος. 

3. Χρειάζονται ελεγχόμενες μετρήσεις στο πλέγμα. Ένα πλέγμα όπου όλα τα 

στοιχεία περιέχουν τρεις κυρίως παράλληλες όψεις είναι εύκολο να ελεγχθεί αφού 

οι εξωτερικές όψεις παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να περιγράψουν πλήρως 

τη γεωμετρία ολόκληρου του πλέγματος. 

4. Όταν η γεωμετρία συμφωνεί. Σε αντίθεση με το τετραεδρικό πλέγμα το οποίο 

μπορεί να εφαρμόσει σχεδόν σε όλες τις πιθανές γεωμετρίες, το εξαεδρικό πλέγμα 

απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες καθαρισμού και αποσύνθεσης ώστε να μπορέσει 

να εφαρμόσει και να δημιουργήσει ένα αμιγώς ή σχεδόν αμιγώς εξαεδρικό μοντέλο 

(8). 

Μοντέλο 3 

Για να δημιουργηθούν τα τετραγωνικά επιφανειακά στοιχεία, αρχικάχωρίστηκαν οι 

πλευρές των επιφανειών (faces) με κόμβους. Ο αριθμός των κόμβων, ορίστηκε αναλογικά 

με το μήκος των πλευρών και έτσι ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία των τετραγωνικών 

στοιχείων.  

Για να δημιουργηθεί σωστά το εξαεδρικό πλέγμα, τα τετραγωνικά επιφανειακά στοιχεία, 

έπρεπε να χαρτογραφηθούνπάνω στις επιφάνειες. Αυτό σημαίνει πως οι τρείς επιφάνειες 

που χωρίζουν τις στρώσεις των υλικών, έπρεπε να έχουν ακριβώς το ίδιο επιφανειακό 
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πλέγμα. Επίσης το ίδιο πλέγμα έπρεπε να έχουν και οι επιφάνειες περιμετρικά της 

σανίδας. Έτσι στην συνέχεια θα ήταν εφικτό να τοποθετηθούν μεταξύ των 

πλεγματοποιημένων όγκων τα εξαεδρικά στοιχεία με χαρτογράφηση. Στο σημείο αυτό, 

πρέπει να αναφερθεί πως μέρος του πλαϊνού τοιχώματος (sidewall), αποτελείται από 

πενταεδρικά χωρικά στοιχεία.  

Τελικά σε όλο το μοντέλο 3 ισχύει η προϋπόθεση των δύο στρώσεων στοιχείων για κάθε 

στρώση υλικού. Ταυτόχρονα, έχει σχεδιαστεί ένα αρκετά οικονομικό και εύχρηστο μοντέλο 

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αναλύσεις. Μένει, να εξεταστεί η 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων που δίνει το μοντέλο σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

Στον πίνακα 3.3, αναγράφονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το μοντέλο 3 και ο 

συνολικός αριθμός τους. 

 

Σχήμα 3.5: Δομή εξαεδρικού πλέγματος της σανίδας όπως διακριτοποιήθηκε στο μοντέλο 3. Το 
κομμάτι αντιστοιχεί σε μία κεντρική περιοχή της σανίδας. 

Πίνακας 3.3: Αριθμός και τύπος στοιχείων της σανίδας όπως σχεδιάστηκε στο μοντέλο 3. 

Τύπος 
στοιχείου 

Τριγωνικά/
Trias 

Τετραγωνικά/
Quads 

Τετραεδρικά/
Tetras 

Πενταεδρικά/
Pentas 

Εξαεδρικά/
Hexas 

Συν/κός 
αριθμός 

Πλήθος 
στοιχ. 

0 57984 - 680 175992 234656 

 

Μοντέλο 4 

Το μοντέλο 3 ικανοποιεί την συνθήκη των δύο στρώσεων στοιχείων για κάθε στρώση 

υλικού. Παρ’ όλ’ αυτά, σχεδιάστηκε το μοντέλο 4, με σκοπό να γίνει καλύτερη και πιο 

εύστοχη σύγκριση των αποτελεσμάτων της μορφικής ανάλυσης (ενότητα 4.2). Ένα 
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κατάλληλο μοντέλο για το σκοπό αυτό, θα ήταν ένα παρόμοιο. Για το λόγο αυτό, 

σχεδιάστηκε το υποθετικά βελτιωμένο μοντέλο εξαεδρικών πεπερασμένων στοιχείων. 

Στον πίνακα 3.4, αναγράφονται τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το μοντέλο 4 και ο 

συνολικός αριθμός τους. 

 

 

Σχήμα 3.6: Δομή εξαεδρικού πλέγματος της σανίδας όπως διακριτοποιήθηκε στο μοντέλο 4. Το 
κομμάτι αντιστοιχεί σε μία κεντρική περιοχή της σανίδας. 

Πίνακας 3.4: Αριθμός και τύπος στοιχείων της σανίδας όπως σχεδιάστηκε στο μοντέλο 4. 

Τύπος 
στοιχείου 

Τριγωνικά/
Trias 

Τετραγωνικά/
Quads 

Τετραεδρικά/
Tetras 

Πενταεδρικά/
Pentas 

Εξαεδρικά/
Hexas 

Συν/κός 
αριθμός 

Πλήθος 
στοιχ. 

0 348948 - 3900 1591716 1944564 

 

3.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Πυρήνας (core). 

Η κεντρική δομή μιας σανίδας snowboard είναι ο πυρήνας (core) και καθορίζει τα  βασικά 

χαρακτηριστικά της (ελαστικότητα, μάζα, αντοχή, σχήμα). Οι πυρήνες αποτελούνται 

κυρίως από λωρίδες σκληρού ξύλου, όπως για παράδειγμα οξιά, μπαμπού,σφενδάμι. ή 

συνδυασμό αυτών. Το ξύλο χρησιμοποιείται καθώς βοηθά στη συγκράτηση του σχήματος, 

επιτρέπει την καλή απόσβεση κραδασμών και έχει μικρότερες εντάσεις συντονισμού σε 

σύγκριση με το πλαστικό ή τον αφρό. Άλλα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον πυρήνα είναι ο άνθρακας, το Kevlar (παρα-αραμιδική συνθετική ίνα), η κηρήθρα 
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αλουμινίου και ο αφρός. Ο άνθρακας είναι ελαφρύς, υψηλής αντοχής, πολύ καλός στη 

συμπίεση αλλά  κοστίζει πολύ. Το Kevlar παρουσιάζει υψηλή αντοχή, ικανοποιητική 

απόσβεση, είναι ανθεκτικό υπό τάση και ελαφρύ. Η κηρήθρα αλουμινίου είναι ελαφριά και 

ισχυρή, ωστόσο είναι υψηλού κόστους και δεν έχει καλή συμπεριφορά απόσβεσης. Ο 

αφρός δεν χρησιμοποιείται ως βασικό υλικό για τον πυρήνα, καθώς σανίδες που 

παλαιότερα αποτελούνταν από αφρό, παρατηρήθηκε πως χάνουν εύκολα την κυρτότητά 

τους (camber) και δεν είχαν υψηλή απόδοση. 

Στην περίπτωση του ψηφιοποιημένου μοντέλου της σανίδας, για τον πυρήνα 

χρησιμοποιήθηκαν οι ιδιότητες για το κόκκινο σφενδάμι. Το κόκκινο σφενδάμι και γενικά το 

ξύλο, μπορεί να περιγραφεί ως ορθοτροπικό υλικό καθώς έχει μοναδικές και ανεξάρτητες 

μηχανικές ιδιότητες κατά την διεύθυνση τριών αμοιβαία κάθετων αξόνων: τον διαμήκη, τον 

ακτινικό και τον εφαπτομενικό άξονα. Ο διαμήκης άξονας L είναι παράλληλος προς την 

διάταξη των κόκκων του ξύλου; Ο ακτινικός άξονας R είναι κανονικός ως προς τους 

δακτυλίους ανάπτυξης του κορμού και ο εφαπτομενικός άξονας T είναι κάθετος προς τους 

κόκκους αλλά εφαπτόμενος στους δακτυλίους (8). 

Στο σχήμα 3.5 φαίνεται η προσαρμογή των αξόνων του δοκιμίου (αριστερά), στο  μοντέλο 

πεπερασμένων στοιχείων (δεξιά).  

 

Σχήμα 3.5: Προσαρμογή των διευθύνσεων του ξύλου στο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων. 

Δώδεκα σταθερές χρειάζονται για να περιγράψουν την ελαστική συμπεριφορά του ξύλου: 

τρία μέτρα ελαστικότητας 𝐸, τρία μέτρα διάτμησης 𝐺 και έξι λόγοι Poisson 휇. Οι 

συντελεστές ελαστικότητας και οι λόγοι Poisson σχετίζονται με τις εκφράσεις της μορφής 

 
휇𝑖𝑗

𝛦𝑖
=
휇𝑗𝑖

𝛦𝑗
, 𝑖 ≠ 𝑗 | 𝑖, 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝑧 (3.1) 

Σύμφωνα με τους David W. Green, Jerrold E. Winandy, and David E. Kretschmann, μετά 

από τους απαραίτητους υπολογισμούς, για το κόκκινο σφενδάμι προκύπτουν οι τιμές που 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3.5). 
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Στο ANSA, στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να ορίσει ένα ορθοτροπικό υλικό, θα 

πρέπει να επιλέξει το MAT9. Η καταχώρηση MAT9 χρησιμοποιείται για τον ορισμό 

ιδιότητας ανισότροπου υλικού για τα CHEXA, CPENTA και CTETRA χωρικά στοιχεία. 

Πίνακας 3.5: Λόγοι ελαστικότητα και Poisson για κόκκινο σφενδάμι σε περίπου 12% περιεκτικότητα 
σε υγρασία. 

Κόκκινο σφενδάμι σε περίπου 12%                                                                                        
περιεκτικότητα σε υγρασία. 

𝛦:Μέτρο ελαστικότητας (Mpa) 𝐺: Μέτρο 

διάτμησης (Mpa) 
Λόγος Poisson (-) 

𝛦𝑇 = 𝛦𝑥 = 643 휈𝐿𝑅 = 휇𝑧𝑦 =0.43 

𝐸𝑅 = 𝐸𝑦 = 1344 휈𝐿𝑇 = 휇𝑧𝑥 =0.50 

𝐸𝐿 = 𝐸𝑧 = 9600 휈𝑅𝑇 = 휇𝑦𝑥 =0.76 

𝐺𝐿𝑇 = 𝐺𝑧𝑥 = 710.4 휈𝑇𝑅 = 휇𝑥𝑦 =0.35 

𝐺𝐿𝑅 = 𝐺𝑧𝑦 = 1276.8 휈𝑅𝐿 = 휇𝑦𝑧 =0.06 

𝐺𝑅𝑇 = 𝐺𝑥𝑦 = 0 휈𝑇𝐿 = 휇𝑥𝑧 =0.04 

Έτσι το τρισδιάστατο ανισότροπο υλικό, σύμφωνα με τον οδηγό χρήστη γραμμικής 

στατικής ανάλυσηςτου MD Nastran 2010, ορίζεται από την εξίσωση που ακολουθεί: 

{
 
 

 
 
𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜎𝑧
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥}

 
 

 
 

= [𝐺]

(

 
 
 

{
 
 

 
 
휀𝑥
휀𝑦
휀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑧𝑥}
 
 

 
 

− (𝑇 − 𝑇𝑅𝐸𝐹)

{
 
 

 
 
𝛢1
𝛢2
𝛢3
𝛢4
𝛢5
𝛢6}
 
 

 
 

)

 
 
 

                                 (3.2) 

όπου, 

[𝐺] =

[
 
 
 
 
 
𝐺11 𝐺12 𝐺13
𝐺12 𝐺22 𝐺23
𝐺13 𝐺23 𝐺33

𝐺14 𝐺15 𝐺16
𝐺24 𝐺25 𝐺26
𝐺34 𝐺35 𝐺36

𝐺14 𝐺24 𝐺34
𝐺15 𝐺25 𝐺35
𝐺16 𝐺26 𝐺36

𝐺44 𝐺45 𝐺46
𝐺45 𝐺55 𝐺56
𝐺46 𝐺56 𝐺66]

 
 
 
 
 

                             (Πίνακας) 

Ο 6x6 συμμετρικός πίνακας του υλικού συμπληρώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

 

𝐺11 =
1 − 휇𝑦𝑧휇𝑧𝑦

휇𝑦휇𝑧∆
,   𝐺12 =

휇𝑦𝑥 − 휇𝑧𝑥휇𝑦𝑧

휇𝑦휇𝑧∆
,   𝐺13 =

휇𝑧𝑥 − 휇𝑦𝑥휇𝑧𝑦

휇𝑦휇𝑧∆
 

 𝐺22 =
1 − 휇𝑥𝑧휇𝑧𝑥
휇𝑥휇𝑧∆

, 𝐺23 =
1 − 휇𝑦𝑧휇𝑧𝑦

휇𝑦휇𝑧∆
, 𝐺33 =

1 − 휇𝑥𝑦휇𝑦𝑥

휇𝑥휇𝑦∆
 

 

𝐺44 = 𝐺𝑥𝑦 , 𝐺55 = 𝐺𝑦𝑧  ,    𝐺66 = 𝐺𝑧𝑥 
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𝐺14 = 𝐺15 = 𝐺16 = 0 

𝐺24 = 𝐺25 = 𝐺26 = 0 

𝐺34 = 𝐺35 = 𝐺36 = 0 

𝐺45 = 𝐺46 = 𝐺56 = 0 

Όπου, 

휇𝑖𝑗 = 휆ό𝛾휊𝜍 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝛼𝛿휄ά𝜎𝜏𝛼𝜏휊𝜍). 

𝐸𝑥 , 𝐸𝑦, 𝐸𝑧 = 𝛭έ𝜏휌휊 휀휆𝛼𝜎𝜏휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼𝜍 𝜎𝜏휄𝜍 𝑥, 𝑦, 𝑧 휅𝛼𝜏휀𝜐휃ύ휈𝜎휀휄𝜍 𝜎휀 𝑀𝑝𝑎. 

𝐺𝑥𝑦, 𝐺𝑦𝑧, 𝐺𝑧𝑥 = 휇έ𝜏휌휊 𝛿휄ά𝜏휇휂𝜎휂𝜍 𝜎휀 𝑀𝑃𝑎. 

∆=
1 − 휇𝑥𝑦휇𝑦𝑥 − 휇𝑦𝑧휇𝑧𝑦 − 휇𝑧𝑥휇𝑥𝑧 − 2휇𝑦𝑥휇𝑧𝑦휇𝑥𝑧

𝛦𝑥𝛦𝑦𝛦𝑧
 

Με αντικατάσταση των τιμών του πίνακα 3.5, ο 6x6 πίνακας για το κόκκινο σφενδάμι (red 

maple) συμπληρώνεται ως εξής: 

[𝐺] =

[
 
 
 
 
 
9.5𝐸8 3.04𝐸7 8.17𝐸8
3.04𝐸7 2𝐸9 9.51𝐸8
8.17𝐸8 9.51𝐸8 1.065𝐸10

0      0     0 
0      0     0 
0      0          0      

0        0           0
0   0      0
0 0     0

0  0 0  
0 2.55𝐸9 0  
0 0 1.42𝐸9]

 
 
 
 
 

 

όπου 𝐺𝑖𝑗  𝜎휀 𝛮/𝑚
2. 

Υαλόνημα (fiberglass) 

Οι στρώσεις υαλονήματος βελτιώνουν την ακαμψία της σανίδας και εξασφαλίζουν ότι η 

σανίδα δεν παραμορφώνεται. Το υαλόνημα είναι ανισότροπο υλικό καθώς οι ίνες από τις 

οποίες απαρτίζεται έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις.  

Στην περίπτωση του ψηφιοποιημένου μοντέλου της σανίδας το υαλόνημα θεωρήθηκε ως 

ισοτροπικό υλικό. Οι ανισοτροπικές του ιδιότητες αγνοήθηκαν καθώς εκτιμήθηκε πως δεν 

επηρεάζουν σημαντικά τις φυσικές ιδιότητες της σανίδας.  

 

Άνω επιφάνεια (top layer) 

Η άνω επιφάνεια της σανίδας, κατασκευάζεται από διάφορα υλικά όπως ξύλο, υαλόνημα, 

σύνθετα υλικά και πλαστικά και συνεισφέρει στην προστασία του εσωτερικού της. Για την 

άνω επιφάνεια επιλέχθηκε naylon του οποίου οι ιδιότητες φαίνονται στον πίνακα 3.6. 
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Βάση (base) 

Η βάση του snowboard είναι κατασκευασμένη από πλαστικό πολυαιθυλενίου P-Tex. Τα 

υλικά βάσης συνήθως ακολουθούνται από έναν αριθμό όπως το συσσωματωμένο 2000. 

Ο αριθμός είναι το μοριακό βάρος πολυαιθυλενίου. Ένα υψηλότερο μοριακό βάρος 

δηλώνει μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική βάση. Γραφίτης και άλλα υλικά προστίθενται 

στις βάσεις με σκοπό να τις κάνουν ταχύτερες και ανθεκτικότερες. Καθώς η σανίδα 

τσουλάει στο χιόνι, δημιουργούνται στατικά φορτία μεταξύ  χιονιού και  βάσης αυξάνοντας 

την τριβή. Τα στατικά φορτία διασκορπίζονται από τον γραφίτη, μειώνοντας την τριβή και 

αυξάνοντας την ταχύτητα της βάσης. 

Για το μοντέλο της σανίδας, επιλέχθηκε υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη με ιδιότητες 

που φαίνονται στο σχήμα 3.6.  

Άκρες (edges) και πλαϊνό τοίχωμα 

Οι άκρες κατασκευάζονται από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και το πλαϊνό τοίχωμα 

συνήθως, από πλαστικό ABS.  

Παρατίθεται ο πίνακας 3.6 για το ψηφιοποιημένο μοντέλο της σανίδας snowboard, όπου 

PID και MID είναι οι χαρακτηριστικοί αριθμοί για κάθε μέλος και υλικό αντίστοιχα.  
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Πίνακας 3. 6: Μέλη, και ιδιότητες υλικών ψηφιοποιημένου μοντέλου σανίδας. Ο πίνακας ισχύει και 
για τα 4 μοντέλα που σχεδιάστηκαν. 

PID Ονομασία Μέλος P_type MID M_type E(
𝑁

𝑚2) NU 
RHO

(
𝑘𝑔

𝑚3) 

11 
Υαλόνημα 
/fiberglass 

 

PSHELL 1 MAT1 7.2E10 0.21 2580 

101 
Άνω 

επιφάνεια 
/Top layer  

PSOLID 3 MAT1 2.5E9 0.34 1410 

102 
Βάση        
/Base 

 

PSOLID 40 MAT1 8E8 0.42 941 

103 
Πυρίνας 

/Core 
 

PSOLID 44 MAT9 - - 610 

104 
Ακμή   
/Edge 

 

PSOLID 45 MAT1 2.03E11 0.27 8000 

105 
Πλαϊνό 
τοίχωμα 
/sidewall  

PSOLID 46 MAT1 2.3E9 0.35 1000 
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Κεφάλαιο 4: Μορφική ανάλυση 

Τις τελευταίες δεκαετίες η μορφική ανάλυση  έχει γίνει μία απ’ τις σημαντικότερες 

τεχνολογίες για τον προσδιορισμό, τη βελτίωση και την βελτιστοποίηση των δυναμικών 

χαρακτηριστικών των κατασκευών. Πλέον εκτός από την αεροναυπηγική και την 

μηχανολογία, χρησιμοποιείται σε κτήρια και έργα υποδομών, στη βιομηχανία, σε 

διαστημικές κατασκευές, σε όργανα μουσικής και αναπαραγωγής ήχου κ.α.. Οι σύγχρονες 

κατασκευές πρέπει να είναι ελαφρύτερες, πιο ευέλικτες αλλά της ίδιας ή μεγαλύτερης 

αντοχής. Για παράδειγμα, η ανάγκη ελαχιστοποίησης του βάρους ενός αμαξιού με την 

ταυτόχρονη διατήρηση ή βελτίωση όσον αφορά την αντοχή του σκελετού του σε 

περίπτωση πρόσκρουσης. Ακόμα η μορφική ανάλυση, έχει συντελέσει στην ασφάλεια και 

την αξιοπιστία των κατασκευών με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά ατυχήματα τα 

οποία οφείλονταν στον συντονισμό. (π.χ. καταστροφή της γέφυρας στα στενά της 

Tacoma). Έτσι μία μηχανική δομή θα πρέπει να σχεδιάζεται με την απαραίτητα δοθείσα 

σημασία στις δυναμικές ιδιότητές της. Η ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία εξόπλισε τους 

μηχανικούς με ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο, ειδικά όταν πρόκειται για την εξέταση της 

μορφικής και της δυναμικής συμπεριφοράς μίας κατασκευής (9). 

 

Σχήμα 4. 1: Καταστροφή της γέφυρας στα στενά της Tacoma. 

Η μορφική ανάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζονται τα εγγενή 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος σε μορφές ιδιοσυχνότητας, συντελεστή απόσβεσης και 

ιδιομορφών, και η χρήση αυτών για την διαμόρφωση ενός μαθηματικού μοντέλου που 

ορίζει τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Το μαθηματικό αυτό μοντέλο 

αναφέρεται ως μορφικό μοντέλο και οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά 

ως μορφικά δεδομένα. 

Οι μορφές είναι εγγενείς ιδιότητες μίας κατασκευής και ορίζονται από τις ιδιότητες του 

υλικού (μάζα, απόσβεση, ακαμψία) και τις οριακές συνθήκες της κατασκευής. Κάθε μορφή 
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ορίζεται από μία ιδιοσυχνότητα (φυσική συχνότητα),την απόσβεση και μία ιδιομορφή 

(mode shape). Αν αλλάξουνοι ιδιότητες του υλικού ή οι οριακές συνθήκες, η μορφή του 

συστήματος θα αλλάξει επίσης. Για παράδειγμα αν προστεθεί μία μάζα στο σύστημα τότε 

αυτό θα ταλαντώνεται διαφορετικά από πριν (10). 

4.1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

4.1.1 Ταλάντωση κατασκευών χωρίς απόσβεση 

Για το πιο βασικό πρόβλημα, που αφορά ένα γραμμικό ελαστικό υλικό που υπακούει στο 

νόμο του Hooke, οι μητρωικές εξισώσεις λαμβάνουν τη μορφή ενός δυναμικού 

τρισδιάστατου συστήματος ελατηρίου. Η γενικευμένη εξίσωση κίνησης δίνεται ως: 

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

Όπου [𝛭] είναι το μητρώο μάζας, [𝐶] το μητρώο απόσβεσης, [𝛫] το μητρώο 

στιβαρότητας, 𝑥 το διάνυσμα αποκρίσεων και 𝑓 το διάνυσμα της διέγερσης του 

συστήματος. Για την ειδική περίπτωση κατά την οποία το σύστημα ταλαντώνεται 

ελεύθερα, η εξωτερική διέγερση είναι μηδέν (𝑓(𝑡) = 0). 

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

Το παραπάνω σύστημα είναι συζευγμένο και για την επίλυσή του χρησιμοποιείται η 

μορφική ανάλυση, που βασίζεται στην  λύση του παρακάτω ιδιοπροβλήματος. 

Η λύση της εξίσωσης κίνησης για τις φυσικές συχνότητες (ιδιοσυχνότητες) και τις 

ιδιομορφές απαιτεί την απλοποίηση της παραπάνω εξίσωσης. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει απόσβεση τότε η 4.1 γίνεται :   

 [𝑀]{�̈�} + [𝐾]{𝑥} = 0 (4.3) 

Για να λυθεί η 4.2 θεωρείται μία αρμονική λύση της μορφής: 

 {𝑥} = {𝜑}𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 (4.4) 

Όπου: 

{𝜑} = ιδιομορφή ή ιδιοδιάνυσμα 

𝜔 = ιδιοσυχνότητα 

Η παραγώγιση και η αντικατάσταση της 4.3 στην 4.2, μετά από απλοποιήσεις δίνει: 
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 ([𝐾] − 𝜔2[𝑀]){𝜑} = 0 (4.5) 

Η εξίσωση 4.4 ονομάζεται ιδιοπρόβλημα και έχει δύο πιθανές λύσεις: 

1. Εάν 𝑑𝑒𝑡([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) ≠ 0, η μόνη δυνατή λύση είναι  {𝜑} = 0 

Η λύση αυτή είναι ασήμαντη, καθώς δεν παρέχει κάποια χρήσιμη πληροφορία από 

φυσικής άποψης. Αντιπροσωπεύει την περίπτωση χωρίς κίνηση (το det υποδηλώνει τον 

προσδιορισμό της ορίζουσας). 

2. Αν 𝑑𝑒𝑡([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) = 0, τότε αναγκαστικά {𝜑} ≠ 0 η οποία είναι μία 

ενδιαφέρουσα λύση, καθώς τα μαθηματικό πρόβλημα ιδιοτιμών μειώνεται σε ένα 

της μορφής 

 𝑑𝑒𝑡([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) = 0 (4.6) 

Η ορίζουσα είναι μηδέν μόνο σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διακεκριμένων ιδιοτιμών 𝜔𝑖
2. 

Υπάρχει ένα ιδιοδιάνυσμα  {𝜑𝑖}, το οποίο ικανοποιεί και αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοτιμή. Έτσι, 

η 4.4 μπορεί να ξαναγραφεί: 

 ([𝐾] − 𝜔𝑖
2[𝑀]){𝜑𝑖} = 0                  𝑖 = 1,2,3…, (4.7) 

κάθε ιδιοτιμή (𝜔𝑖
2 = 휄𝛿휄휊𝜏휄휇ή, 𝜔𝑖 =  휄𝛿휄휊𝜎𝜐𝜒휈ό𝜏휂𝜏𝛼) και ιδιοδιάνυσμα ορίζουν μία ιδιομορφή 

ελεύθερης ταλάντωσης της κατασκευής. Η 𝑖-ιοστή ιδιοτιμή 휆𝑖 αντιστοιχεί στην 𝑖-ιοστή 

ιδιοσυχνότητα σύμφωνα με τη σχέση: 

 𝑓𝑖 = 𝜔𝑖/2휋 (4.8) 

όπου 

𝑓𝑖 = 𝑖-ιοστή ιδιοσυχνότητα  

𝜔𝑖 = √휆𝑖 

Οι ιδιοσυχνότητες και οι ιδιομορφές είναι χρήσιμες σε διάφορες δυναμικές αναλύσεις. 

Πρώτον, όταν μία γραμμική ελαστική δομή ταλαντώνεται ελεύθερα ή υπο διέγερση, το 

σχήμα που παίρνει οποιαδήποτε στιγμή είναι ένας γραμμικός συνδυασμός όλων των 

ιδιομορφών της. 

 {𝑥} =∑(𝜑𝑖)휉𝑖
𝑖

 (4.9) 

Όπου  
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{𝑥} = το διάνυσμα των φυσικών μετατοπίσεων 

(𝜑𝑖) = η 𝑖-ιοστή ιδιομορφή 

휉𝑖 = η 𝑖-ιοστή μορφική μετατόπιση 

Δεύτερον, αν τα μητρώα [𝐾] και [𝑀] είναι συμμετρικά και πραγματικά (όπως και είναι η 

περίπτωση όλων των πεπερασμένων στοιχείων), ακολουθούν οι παρακάτω μαθηματικές 

ιδιότητες: 

 {𝜑𝑖}
𝑇[𝑀]{𝜑𝑗} = 0 αν 𝑖 ≠ 𝑗 (4.10) 

 {𝜑𝑗}
𝑇
[𝑀]{𝜑𝑗} = mj =j-ιοστή κανονικοποιημένη μάζα (4.11) 

και  

 {𝜑𝑗}
𝑇
{𝜑𝑗} = 0 αν 𝑖 ≠ 𝑗 (4.12) 

 {𝜑𝑗}
𝑇
[𝛫]{𝜑𝑗} = 𝑘j = j-ιοστή κανονικοποιημένη στιβαρότητα = 𝜔2𝑚𝑗 (4.13) 

Επίσης, από τις 4.9 και 4.11, σύμφωνα με τον Rayleigh : 

 𝜔𝑗
2 =

{𝜑𝑗}
𝑇
[𝛫](𝜑𝑗)

{𝜑𝑗}
𝑇
[𝑀](𝜑𝑗)

 (4.14) 

Οι εξισώσεις 4.9 και 4.11 είναι γνωστές ως η ιδιότητα της ορθογωνικότητας των φυσικών 

μορφών, η οποία διαβεβαιώνει ότι κάθε μορφή διαφέρει από τις άλλες. Η φυσική σημασία 

της παραπάνω πρότασης, είναι πως κάθε μορφή είναι μοναδική και μία μορφή δεν μπορεί 

να εξαχθεί από τον γραμμικό συνδυασμό οποιωνδήποτε άλλων μορφών. 

4.2.1 Ταλάντωση κατασκευών με απόσβεση. 

Στην περίπωση της κλασικής απόσβεσης η 4.1 με αντικατάσταση της 4.9 γίνεται: 

 [𝑀]Φ{휉̈} + [𝐶]Φ{휉̇} + [𝐾]Φ{휉} = 𝑓(𝑡) (4.15) 

Όπου {휉̈} = (ξ1, ξ2, … , ξ𝑛)
T 

Πολλαπλασιάζοντας με 𝛷𝛵 προκύπτει: 

 𝛷𝛵[𝑀]Φ{휉̈} + 𝛷𝛵[𝐶]Φ{휉̇} + 𝛷𝛵[𝐾]Φ{휉} = 𝛷𝛵𝑓(𝑡) (4.16) 

Η παραπάνω εξίσωση με χρήση των 4.11 και 4.13 γράφεται : 
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 mj{휉̈} + 𝑐
∗{휉̇} + 𝑘j{휉} = 𝛷

𝛵𝑓(𝑡) (4.17) 

Όπου 𝑐∗ ο μη διαγώνιος πίνακας 𝑐∗ = 𝛷𝛵[𝐶]Φ. 

Έτσι, το νέο σύστημα που προκύπτει, λόγω του 𝑐∗ και της εξίσωσης 4.17 είναι και πάλι 

συζευγμένο διαμέσου των μορφικών ταχυτήτων {휉̇}. 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ. 

Για την αποσύζευξη των εξισώσεων χρησιμοποιείται το μοντέλο της κλασικής απόσβεσης. 

Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας 𝑐∗ , για 𝑖 ≠ 𝑗 , θεωρείται διαγώνιος με μορφή: 

 𝑐∗ =
𝛷𝛵[𝐶]Φ

𝛷𝛵[𝑀]Φ
= [

2휁1𝜔1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 2휁𝑚𝜔𝑚

] (4.18) 

 

όπου 휁𝑗 =
𝑐𝑗
∗

2𝑚𝑗𝜔𝑗
 , 𝜔𝑗 = √

𝑘𝑗

𝑚𝑗
  , είναι το ποσοστό απόσβεσης και η ιδιοσυχνότητα της 𝑗 

ιδιομορφής, αντίστοιχα. 

Έτσι το σύστημα πλέον είναι αποσυζευγμένο με αποτέλεσμα να μπορεί να λυθεί η κάθε 

εξίσωση του συστήματος ξεχωριστά. Για παράδειγμα, για την 4η εξίσωση ενός 

συστήματος θα πρέπει να λυθεί η εξίσωση: 

 {휉̈4} + 2휁4𝜔4{휉̇4} + 𝜔4
2{휉4} =

{𝜑𝑗}
𝑇

mj
 𝑓(𝑡) (4.19) 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ. 

Το νέο σύστημα εξισώσεων είναι της μορφής :  

 [𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = 𝐿𝑓(𝑡) (4.20) 

για το οποίο το μητρώο απόσβεσης δεν διαγωνοποιείται. Στην περίπτωση αυτή, το 

σύστημα πρέπει να μετατραπεί σε μορφή κατάστασης χώρου πρώτης τάξης. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται με την θεώρηση της συμπληρωματικής εξίσωσης: 

 𝑀�̇� = 𝑀�̇� (4.21) 

και εισάγοντας το διάνυσμα: 

 {𝑥} = [
{𝑥}

{�̇�}
] (4.22) 
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και τα μητρώα:  

 𝑃 = [
𝐶 𝑀
𝑀 0

]   ,     𝑄 = [
𝐾 0
0 −𝑀

] (4.23) 

οι εξισώσεις 4.20 και 4.21 γράφονται σε μητρωική μορφή : 

 𝑃{�̇�} + 𝑄{𝑥} = [
𝐿

0
]  𝑓(𝑡) (4.24) 

το αντίστοιχο ιδιοπρόβλημα στην 4.24 είναι: 

 (𝑃휆 + 𝑄){𝜓} = 0 (4.25) 

Οι ιδιοτιμές 휆𝑗 και οι ιδιομορφές {𝜓𝑗} είναι μιγαδικές. Εισάγοντας το μητρώο ιδιοτιμών, 

αποδεικνύεται (Νατσιάβας 1999) ότι το μητρώο ιδιομορφών του ιδιοπροβλήματος (4.24) 

έχει τη μορφή: 

 𝛹 = [
𝛩 𝛩∗

𝛩𝛬 𝛩∗𝛬∗
] ∈ ∁2𝑗×2𝑗 (4.26) 

αφού Θ και λ ικανοποιούν το ιδιοπρόβλημα δεύτερης τάξης 

 𝛭𝛩휆2 + 𝐶𝛩휆 + 𝛫𝛩 = 0 (4.27) 

όπως και στην περίπτωση της κλασικής απόσβεσης οι ιδιοτιμές λ μπορούν να γραφούν 

ως εξής: 

 휆𝑖 = −휁𝑖𝜔𝑖 ± 𝑗𝜔𝑖√1− 휁𝑖
2 (4.28) 

Το μητρώο των ιδιοτιμών για την 4.21 πρώτης τάξης δίνεται στη μορφή: 

 

𝛬 = [
𝛬 0
0 𝛬∗

] ∈ ∁2𝑗×2𝑗 

𝛬 = [

휆1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 휆𝑗

] 

 

(4.29) 
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ. 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα της μορφικής 

ανάλυσης των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων που σχεδιάστηκαν στο κεφάλαιο 3. Η 

επίλυση των συστημάτων, γίνεται με το λογισμικό πακέτο DYNAMIS και η ανάγνωση και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης στο μETA post-processor της BETA CAE 

Systems S.A. 

Το ψηφιοποιημένο μοντέλο και στις τρεις περιπτώσεις σχεδίασης, αντιμετωπίζεται ως 

ελεύθερο σώμα (free-free), δηλαδή χωρίς καμία συνοριακή συνθήκη. Στους παρακάτω 

πίνακες, συγκρίνονται οι 10 πρώτες ιδιοσυχνότητες που προέκυψαν από τη μορφική 

ανάλυση των μοντέλων της σανίδας. 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα μορφικής ανάλυσης των τεσσάρων μοντέλων πεπερασμένων 
στοιχείων. Σχετικό σφάλμα μεταξύ μοντέλων 1-2 και 3-4. Οι βαθμοί ελευθερίας που αναγράφονται, 
είναι αυτοί που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κοινών κόμβων μεταξύ των πεπερασμένων 
στοιχείων. 

Μοντέλο 1 

Σύνολο 
στοιχείων: 
1454366 
Βαθμοί 

ελευθερίας: 
1341330 

Μοντέλο 2 

Σύνολο 
στοιχείων: 
6521971 
Βαθμοί 

ελευθερίας: 
5225718 

Σχετικό 
σφάλμα  

1-2 

Μοντέλο 3 

Σύνολο 
στοιχείων: 

234656     
Βαθμοί 

ελευθερίας: 
800151 

Μοντέλο 4 

Σύνολο στοιχείων: 
1944564       
Βαθμοί 

ελευθερίας: 
6397488 

Σχετικό  
σφάλμα 

3-4 

Ιδιοσ/τητες   
 (𝐻𝑧) 

Ιδιοσ/τητες   
 (𝐻𝑧) 

(%) 
Ιδιοσ/τητες   
 (𝐻𝑧) 

Ιδιοσ/τητες    (𝐻𝑧) (%) 

16.82 16.40 2.56 16.20 16.19 0.06 

41.13 39.47 4.21 38.88 38.82 0.15 

44.68 43.16 3.52 42.32 42.16 0.38 

66.99 60.93 9.95 57.23 56.50 1.29 

69.43 65.77 5.56 64.55 64.40 0.23 

90.47 82.64 9.47 78.49 77.73 0.98 

107.68 101.95 5.62 99.91 99.61 0.30 

128.96 112.99 14.13 101.71 100.34 1.37 

136.20 118.79 14.66 114.19 113.36 0.73 

156.96 145.22 8.08 135.77 134.51 0.94 
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Το αρχικό σχέδιο (μοντέλο 1), όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, σχεδιάστηκε με τον 

πιο γρήγορο και απλό τρόπο. Στη συνέχεια, βελτιώθηκε σε ένα υποθετικά ιδανικό μοντέλο 

(μοντέλο 2), αλλά αυξήθηκαν αρκετά οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος (1,3 σε 5.2 

εκατ/ρια Β.Ε.). Το σχετικό σφάλμα μεταξύ των δύο μοντέλων κυμαίνεται μεταξύ 2.56 – 

14.66 %. Ένα τέτοιο σφάλμα δεν είναι απαγορευτικό όσον αφορά τη χρήση του μοντέλου 

1 αντί του 2, ειδικά στην περίπτωση που το μοντέλο προορίζεται για περαιτέρω 

αναλύσεις.  

Παρ’ όλ’ αυτά, το μοντέλο αποφασίστηκε να αναβαθμιστεί, χρησιμοποιώντας εξαεδρικά 

πεπερασμένα στοιχεία. ‘Οπως φαίνεται στον πίνακα 4.1, το μοντέλο εξαεδρικών στοιχείων 

(μοντέλο 3), αποτελείται από λιγότερους βαθμούς ελευθερίας συγκριτικά με το μοντέλο 1, 

κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο γρήγορο κατά την ανάλυση. Επίσης, ένα μοντέλο 

εξαεδρικών στοιχείων είναι πιο εύχρηστο (μέτρηση, διαίρεση των στοιχείων κ.α. σε σχέση 

με ένα τετραεδρικών. Στην συνέχεια, αποφασίστηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός 

ακόμα καλύτερου μοντέλου (μοντέλο 4). Όπως παρατηρείται στον πίνακα, το μοντέλο 4 

έχει τους περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, κάτι που το ορίζει ως το πιο απαιτητικό 

όσον αφορά την υπολογιστική δύναμη. Ταυτόχρονα, το σφάλμα μεταξύ των δυο 

εξαεδρικών μοντέλων είναι πολύ μικρό, μεταξύ 0.06 -1.34%.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κατάλληλο μοντέλο μεταξύ των 1-4, είναι το μοντέλο 3. Στα 

σχήματα που ακολουθούν σχήμα 4.2 έως 4.11, παρουσιάζονται οι 10 πρώτες ιδιομορφές 

του μοντέλου 3 που προέκυψαν από την μορφική ανάλυση του ψηφιοποιημένου 

μοντέλου. Στην περίπτωση που το σύστημα  αναλύεται σε ελεύθερες συνθήκες, οι πρώτες 

6 ιδιομορφές αφορούν τις τρείς μεταφορικές και τις τρείς περιστροφικές κινήσεις του 

ελεύθερου σώματος. Γι’ αυτό το λόγο, η πρώτη ιδιομορφή που παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.2 είναι η 7η ιδιομορφή. Επίσης, σε κάθε εικόνα παρουσιάζονται 2 όψεις της σανίδας για 

καλύτερη κατανόηση της κάθε μορφής. 
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Σχήμα 4.2: 7η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 16.2 Hz. 

 

 

 

Σχήμα 4.3: 8η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 38.88Hz. 
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Σχήμα 4.4: 9η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 42.32 Hz. 

 

 

 

Σχήμα 4.5: 10η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 57.23Hz. 

 



41 
 

 

 

Σχήμα 4.6: 11η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 64.55Hz. 

 

 

 

Σχήμα 4.7: 12η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 78.49Hz. 
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Σχήμα 4.8: 13η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 99.91Hz. 

 

 

 

Σχήμα 4.9: 14η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 101.71Hz. 
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Σχήμα 4.10: 15η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 114.19Hz. 

 

 

 

Σχήμα 4.11: 16η ιδιομορφή μοντέλου σανίδας, με ιδιοσυχνότητα 135.77Hz. 
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Κεφάλαιο 5: Πειραματικός προσδιορισμός μορφικών 

παραμέτρων σανίδας snowboard 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Στόχος της πειραματικής μορφικής αναγνώρισης είναι να προσδιοριστούν οι μορφικές 

παράμετροι (ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, ιδιομορφή) του συστήματος πειραματικά. Αυτό 

επιτυγχάνεται διεγείροντας την εκάστοτε κατασκευή, μετρώντας την απόκριση και στη 

συνέχεια, επεξεργάζοντας τα δεδομένα ταλάντωσης. 

5.1.1. Συνθήκες πειράματος και διέγερση δοκιμίου 

Το αντικείμενο του πειράματος υπακούει πάντα σε κάποιες οριακές συνθήκες. Ανάλογα με 

το σκοπό του πειράματος είναι εφικτό επιλεγούν, ως έναν βαθμό, αυτές οι συνθήκες. Αν ο 

σκοπός είναι τα αποτελέσματα να συγκριθούν με αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση 

του αντίστοιχου μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων, τότε θα πρέπει οι συνθήκες του 

πειράματος να προσεγγίζουν αυτές της ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Πολλές 

φορές στα πεπερασμένα στοιχεία, το μοντέλο εξετάζεται σε ελεύθερες συνθήκες (free-

free), όπου το αντικείμενο δεν συνδέεται με το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο στην 

πραγματικότητα δεν είναι εφικτό. Παρ’ όλ’ αυτά, κρεμώντας το αντικείμενο με ένα σχοινί, 

δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης των παραπάνω οριακών συνθηκών. Μία καλύτερη 

προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πολύ μαλακών ελατηρίων αντί για σχοινί. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα σημεία από τα οποία θα αναρτηθεί το αντικείμενο 

(11). 

Στα πειράματα μορφικής ανάλυσης, οι μετρήσεις γίνονται κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες. Η κατασκευή διεγείρεται τεχνητά χρησιμοποιώντας είτε ένα σφυρί κρούσης, είτε 

έναν ή περισσότερους ηλεκτρομαγνητικούς διεγέρτες.  

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διέγερση με σφυρί κρούσης, είναι πως δεν 

απαιτείται σύνθετη πειραματική διάταξη και πως δεν επηρεάζεται η δυναμική 

συμπεριφορά της κατασκευής με την πρόσθεση μάζας στο σύστημα.  Από την άλλη, το 

βασικό μειονέκτημα της μεθόδου, είναι ότι η δύναμη της διέγερσης συγκεντρώνεται σε ένα 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα με πιθανότητα υπερφόρτωσης και δημιουργίας 

προβλημάτων μη γραμμικότητας. Άλλα μειονεκτήματα, είναι ο μεγάλος αριθμός κρούσεων 

που χρειάζονται σε περίπτωση μεγάλου αντικειμένου και ότι η μέθοδος, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πολύ ευαίσθητες επιφάνειες.  
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Το πλεονέκτημα της μεθόδου διέγερσης με ηλεκτρομαγνητικούς διεγέρτες είναι η μεγάλη 

ποικιλία πιθανών σημάτων διέγερσης. Σε αντίθεση με την κρουστική διέγερση, εδώ 

απαιτείται σύνθετη πειραματική διάταξη και υπάρχει επίδραση στη δυναμική συμπεριφορά 

του αντικειμένου, ειδικά σε αντικείμενα μικρού βάρους, λόγο πρόσθετης μάζας. 

Για το κρουστικό άκρο του σφυριού, ανάλογα με την σκληρότητα της επιφάνειας και του 

αντικειμένου που μελετάται, υπάρχουν διαφορετικά υλικά (κεφαλές) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η κεφαλή επηρεάζει άμεσα το εύρος της συχνότητας διέγερσης. 

Στο σχήμα 5.1, φαίνεται το σφυρί κρούσης με τοποθετημένη κεφαλή από σκληρό 

πλαστικό, που χρησιμοποιήθηκε για τη διέγερση της σανίδας. 

 

Σχήμα 5.1: Σφυρί κρούσης με κεφαλή από σκληρό πλαστικό. 

5.1.2 Μέτρηση της απόκρισης του συστήματος και επεξεργασία δεδομένων 

Στα μηχανικά συστήματα για μία πειραματική ανάλυση ιδιομορφών, συνήθως, η είσοδος 

είναι σε μορφή δύναμης (Newton) και η έξοδος σε μορφή επιτάχυνσης, ταχύτητας ή 

μετατόπισης. Η μέτρηση της απόκρισης, είναι ουσιαστικά η καταγραφή αυτών των 

μεγεθών. Η μέτρηση της εξόδου, υλοποιείται με αισθητήρες κίνησης, μετατόπισης ή 

επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρα). Η πιο διαδεδομένη, για μορφική ανάλυση, είναι η χρήση 

επιταχυνσιόμετρων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αισθητήρες κίνησης και μετατόπισης έχουν 

σχετικά μεγάλο βάρος, επηρεάζοντας έτσι τη δυναμική συμπεριφορά του δοκιμίου. 

Επίσης, το σήμα της επιτάχυνσης μπορεί εύκολα να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά για να 

εξαχθεί η ταχύτητα ή η μετατόπιση. 

Όταν είναι επιθυμητή η καταγραφή της τρισδιάστατης κίνησης κάθε σημείου απόκρισης, 

χρησιμοποιούνται τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα. Στο σχήμα 5.2, φαίνεται ο τύπος του 

επιταχυνσιόμετρου που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της απόκρισης της σανίδας. 
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Σχήμα 5.2:Τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο Kistrler. 

Η συνάρτηση μετάδοσης (FRF) είναι μία θεμελιώδης μέτρηση για την επίτευξη της 

μορφικής ανάλυσης καθώς απομονώνει τις εγγενείς δυναμικές ιδιότητες μίας κατασκευής. 

Περιγράφει την σχέση εισόδου-εξόδου μεταξύ δύο σημείων της κατασκευής, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.3. Δεδομένου ότι η δύναμη και η κίνηση είναι διανυσματικές 

ποσότητες, η συνάρτηση μετάδοσης ορίζεται στην πραγματικότητα μεταξύ ενός βαθμού 

ελευθερίας (degree of freedom DOF) εισόδου και ενός βαθμού ελευθερίας εξόδου. 

Παρ’ όλο που η συνάρτηση μετάδοσης υπολογίζεται ως η έξοδος προς την είσοδο στο 

πεδίο των συχνοτήτων, στους σύγχρονους μετασχηματιστές Fourier υπολογίζεται 

διαφορετικά. Αυτό γίνεται για να αφαιρεθεί τυχαίος θόρυβος και μη γραμμικότητες από την 

εκτίμηση της FRF. Παρακάτω, περιγράφεται μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους που 

χρησιμοποιείται για την αφαίρεση τυχαίου θορύβου. 

 

Σχήμα 5.4: Γραμμικό δυναμικό διάγραμμα εισόδου-εξόδου. 

Όπου  
• 𝑢(𝑡) το πραγματικό σήμα εισόδου  

• 𝑓(𝑡) το μετρούμενο σήμα εισόδου  
• 𝑣(𝑡) το πραγματικό σήμα εξόδου  

• 𝑥(𝑡) το μετρούμενο σήμα εξόδου  

Ο όρος 𝐻(𝜔) είναι η συνάρτηση μετάδοσης (FRF) και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
𝐻(𝜔) =

𝛸(𝜔)

𝐹(𝜔)
 

(5.1) 
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Όπου, 𝛸(𝜔) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡
∞

0
𝑑𝑡 και 𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡

∞

0
𝑑𝑡 αποτελούν το μετασχηματισμό 

Fourier της απόκρισης και της διέγερσης, αντίστοιχα. 

Η συνάρτηση μετάδοσης 𝐻(𝜔) δεν εξαρτάται από την διέγερση (αρμονική, περιοδική, 

κρουστική ή στοχαστική), αλλά μόνο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.  

Αφού μετρηθεί το σήμα διέγερσης 𝑓(𝑡), και η απόκριση 𝑥(𝑡), υπολογίζεται ο 

μετασχηματισμός Fourier των σημάτων αυτών. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η φασματική 

πυκνότητα : 

 𝑆𝛸𝛸(𝜔) = lim
𝛵→∞

[
1

2휋𝛵
𝛸𝛵(𝜔)𝛸𝛵

∗(𝜔)] = 𝛸(𝜔)𝛸∗(𝜔) (5.2) 

 𝑆𝐹𝐹(𝜔) = lim
𝛵→∞

[
1

2휋𝛵
𝐹𝛵(𝜔)𝐹𝛵

∗(𝜔)] = 𝐹(𝜔)𝐹∗(𝜔) (5.3) 

και η διαφασματική πυκνότητα  

 𝑆𝛸𝐹(𝜔) = lim
𝛵→∞

[
1

2휋𝛵
𝛸𝛵(𝜔)𝐹𝛵

∗(𝜔)] = 𝛸(𝜔)𝐹∗(𝜔) (5.4) 

Η πιο συχνή περίπτωση θεωρείται εκείνη στην οποία ο θόρυβος εντοπίζεται στην έξοδο 

και η συνάρτηση μετατόπισης υπολογίζεται από τον τύπο: 

 𝛨1(𝑥) =
𝑆𝑋𝐹(𝜔)

𝑆𝐹𝐹(𝜔)
 (5.5) 

στην περίπτωση που ο θόρυβος βρίσκεται στην είσοδο, τότε: 

 𝛨2(𝑥) =
𝑆𝑋𝑋(𝜔)

𝑆𝑋𝐹(𝜔)
 (5.5) 

Εάν ο θόρυβος είναι αξιοσημείωτος και στην είσοδο, και στην έξοδο, η πραγματική 

συνάρτηση μετάδοσης 𝐻 θα έχει διάστημα εμπιστοσύνης 𝐻1 ≤ 𝐻 ≤ 𝐻2. 

Για την εκτίμηση της γραμμικότητας εισόδου-εξόδου σε κάθε συχνότητα𝜔, χρησιμοποιείται 

ο συντελεστής ομοιότητας : 

 𝛾2(𝜔) =
𝑆𝑋𝐹(𝜔)𝑆𝑋𝐹

∗ (𝜔)

𝑆𝑋𝑋(𝜔)𝑆𝐹𝐹
∗ (𝜔)

 (5.6) 

ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Για μία ιδανική μέτρηση σε γραμμικό ταλαντωτή ο 

συντελεστής ομοιότητας πρέπει να είναι ίσος με 𝛾2(𝜔) = 1. 
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Μετά τον υπολογισμό των συναρτήσεων μετάδοσης, ακολουθεί ο υπολογισμός των 

μορφικών παραμέτρων του ταλαντωτικού συστήματος. Στις επόμενες ενότητες 

παρουσιάζονται δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό των ιδιοσυχνοτήτων 𝜔𝑟, των μέτρων 

απόσβεσης 휁
𝑟
 και των ιδιομορφών 𝜑

𝑟
 του ταλαντωτικού συστήματος. 

5.1.3. Rational fraction polynomial method (RFPM) 

Η ανάλυση στην RFPM γίνεται στο πεδίο των συχνοτήτων. Οι συναρτήσεις μετάδοσης 

μπορούν να γραφτούν σε μητρωική μορφή ως εξής: 

 (

X1(ω)

X2(ω)
⋮

Xn(ω)

) = [

X11(ω) X12(ω) … X1m(ω)

X21(ω) X22(ω) … X2m(ω)
⋮

Xn1(ω)
⋮

Xn2(ω)
⋱
…

⋮
Xnm(ω)

](

X1(ω)

X1(ω)
⋮

X1(ω)

) (5.7) 

Η 5.7 γράφεται σε συμπαγή μορφή :  

 𝑋(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝐹(𝜔) (5.8) 

Όπου 𝐻(𝜔) είναι ο πίνακας μετάδοσης του συστήματος. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού 

αποτελούν τις επιμέρους συναρτήσεις μετάδοσης, οι οποίες επίσης μπορεί να 

εκφραστούν στην κλασματική μορφή (Partial Fraction Form). 

 𝐻(𝜔) =∑[
𝑟𝑟

𝑖𝜔 − 𝑝𝑟
+

𝑟𝑟
∗

𝑖𝜔 − 𝑝𝑟
∗]

𝑁

𝑟=1

 (5.9) 

ή αλλιώς στη μορφή ρητού κλάσματος: 

 𝐻(𝜔) = ∑ 𝑎𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁−1

𝑟=0

/∑𝑏𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁

𝑟=0

 (5.10) 

όπου 

 
𝑝𝑟 = −𝜔𝑟휁𝑟 + 𝑖𝜔𝑟√1 − 휁𝑟

2 
(5.11) 

Στις παραπάνω εκφράσεις, 𝑝𝑟 είναι ο 𝑟-οστός πόλος, 𝑟𝑟 είναι το υπόλοιπο στον 𝑟-οστό 

πόλο, 𝑁 είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του μοντέλου, ενώ 𝛼𝑟 είναι ο σταθερός 

συντελεστής του πολυωνύμου του αριθμητή και 𝑏𝑟 ο συντελεστής του πολυωνύμου του 

παρονομαστή.  

Η Εξίσωση (5.9) παρουσιάζει τη συνάρτηση μετάδοσης με παραμετρικούς όρους, οι 

οποίοι καθορίζουν τη θέση των πόλων της. Δηλαδή, για ένα μοντέλο 𝑁 βαθμών 

ελευθερίας η συνάρτηση μετάδοσης περιέχει 𝑁 ζεύγη πόλων. Σε αυτή τη μορφή ο 
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αριθμητής παρουσιάζεται ως ένα ζεύγος σταθερών μιγαδικών συζυγών, που ονομάζονται 

υπόλοιπα. Κάθε πόλος έχει διαφορετικό υπόλοιπο,  με το οποίο συσχετίζεται. Όταν 

χρησιμοποιείται αυτή η μορφή της συνάρτησης μετάδοσης στη μορφική αναγνώριση, οι 

άγνωστοι παράμετροι είναι οι πόλοι και τα υπόλοιπα. 

Η Εξίσωση (5-10) παρουσιάζει τη συνάρτηση μετάδοσης ως λόγο δύο πολυωνύμων, 

όπου οι βαθμοί των πολυωνύμων του αριθμητή και του παρονομαστή είναι ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους. Ο παρονομαστής είναι γνωστός ως χαρακτηριστικό πολυώνυμο του 

συστήματος. Οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου αποτελούν τους πόλους της 

συνάρτησης μετάδοσης, ενώ οι ρίζες του αριθμητή αποτελούν τα μηδενικά της 

συνάρτησης μετάδοσης. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μορφή της συνάρτησης μετάδοσης 

στη μορφική αναγνώριση, οι άγνωστοι παράμετροι είναι οι ρίζες του αριθμητή και του 

παρονομαστή, δηλαδή οι πόλοι και οι μηδενιστές. 

Οι δύο μορφές, στις οποίες έχει εκφραστεί η συνάρτηση μετάδοσης, εμπεριέχουν ακριβώς 

τις ίδιες πληροφορίες και συσχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή γνωρίζοντας τους 

συντελεστές της μιας μορφής μπορεί να υπολογισθούν οι συντελεστές της άλλης. Το 

πρόβλημα της αναγνώρισης των παραμέτρων περιλαμβάνει την εύρεση των άγνωστων 

σταθερών 𝛼𝑟,(𝑟=1,…,2𝑁−1) και 𝑏𝑟,(𝑟=1,…,2𝑁), έτσι ώστε το σφάλμα ανάμεσα στην 

αναλυτική έκφραση της συνάρτησης μετάδοσης στη μορφή της Εξίσωσης (5.10) και στην 

πειραματικά εκτιμώμενη να είναι το ελάχιστο δυνατό. Για το σκοπό αυτό, ορίζεται η 

διαφορά ανάμεσα στην αναλυτική συνάρτηση μετάδοσης 𝐻(𝜔) και στην πειραματική 

𝐻𝑒(𝜔), στη συχνότητα 𝜔, ως η συνάρτηση λάθους στη μορφή. 

 𝑒′ = ∑ 𝑎𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁−1

𝑟=0

/∑𝑏𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁

𝑟=0

−𝐻𝑒𝑖𝜔𝑛 (5.12) 

ή στην εναλλακτική μορφή 

 𝑒′ = ∑ 𝑎𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁−1

𝑟=0

− He(𝜔𝑛) [ ∑ 𝑏𝑟(𝑖𝜔)
𝑟

2𝑁−1

𝑟=0

+ (𝑖𝜔𝑛)
2N] (5.13) 

Με 𝑏2𝛮 = 1. Στη συνέχεια, ορίζεται ένα διάνυσμα σφάλματος για όλες τις μετρούμενες 

συχνότητες: 

 𝑒′ = (𝑒1
′ 𝑒2

′ … 𝑒𝐿
′)𝛵 (5.14) 

Άρα, η 5.13 γράφεται σε μητρωική μορφή ως εξής: 



51 
 

 

𝑒′ =

[
 
 
 
1 (𝑖𝜔1) (𝑖𝜔1)

2 ⋯ (𝑖𝜔1)
2𝛮−1

1 (𝑖𝜔2) (𝑖𝜔2)
2 ⋯ (𝑖𝜔2)

2𝛮−1

⋮
1

⋮
(𝑖𝜔𝐿)

⋮
(𝑖𝜔𝐿)

2
⋱
⋯

⋮
(𝑖𝜔𝐿)

2𝛮−1]
 
 
 
(

𝑎1
𝑎2
⋮

𝑎2𝑁−1

)−(

𝐻𝑒(𝜔1)(𝜔1)
2𝑁

𝐻𝑒(𝜔2)(𝜔2)
2𝑁

⋮
𝐻𝑒(𝜔𝐿)(𝜔𝐿)

2𝑁

)− 

−

[
 
 
 
𝐻𝑒(𝜔1) 𝐻𝑒(𝜔1)(𝑗𝜔1) ⋯ … 𝐻𝑒(𝜔1)(𝑗𝜔1)

2𝑁−1

𝐻𝑒(𝜔2) 𝐻𝑒(𝜔2)(𝑗𝜔2) … ⋯ 𝐻𝑒(𝜔2)(𝑗𝜔2)
2𝑁−1

⋮
𝐻𝑒(𝜔𝐿)

⋮
𝐻𝑒(𝜔𝐿)(𝑗𝜔𝐿)

⋮
⋯

⋱
⋯

⋮
𝐻𝑒(𝜔𝐿)(𝑗𝜔𝐿)

2𝑁−1]
 
 
 
(

𝑏
𝑏1
⋮

𝑏2𝑁−1

) 

(5.15) 

ή εναλλακτικά, στη συμπαγέστερη μορφή 

 𝑒′ = 𝑃𝑎 − 𝑇𝑏 − 𝑤 (5.16) 

Η συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, συνάρτηση κόστους ορίζεται 

 𝑗 = 𝑒∗𝑇𝑒 (5.17) 

Αντικαθιστώντας την Εξίσωση 5.16 στην 5.17 εξάγεται η σχέση: 

 

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

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

(5.18) 

Για τις βέλτιστες τιμές των 𝑎 και 𝑏, προκύπτει η ιδανική περίπτωση. Ιδανική περίπτωση 

θεωρείται αυτή, κατά την οποία η συνάρτηση κόστους μηδενίζεται. Η ιδανική συνθήκη 

ισχύει όταν τα διανύσματα 𝑎 και 𝑏 ικανοποιούν ταυτόχρονα τις παρακάτω εξισώσεις: 

 
𝜕𝑗

𝜕𝑎
= 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑃)𝑎 − 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇𝑇)𝑏 − 𝑅𝑒(𝑃∗𝑇w) = 0 (5.19) 

και 

 
𝜕𝑗

𝜕𝑏
= 𝑅𝑒(T∗𝑇T)b − 𝑅𝑒(T∗𝑇P)𝑎 − 𝑅𝑒(𝑇∗𝑇w) = 0 (5.20) 

Έτσι, καταστρώνεται ένα σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων συναρτήσει των 𝑎 και 𝑏, που 

μπορεί να επιλυθεί με αριθμητικές μεθόδους. Μετά την εύρεση των βέλτιστων τιμών των 

συντελεστών του αριθμητή και του παρονομαστή της εξίσωσης 5.10, είναι εφικτό να 

υπολογιστούν οι μορφικές παράμετροι του συστήματος. 

5.1.4. Μέθοδος μέγιστων εύρων. 

Η μέθοδος μεγίστων εύρων είναι η απλούστερη αλλά, ταυτόχρονα και η πιο ανακριβής, 

μέθοδος προσδιορισμού των μορφικών παραμέτρων. Κυρίως, χρησιμοποιείται για μία 
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αρχική εκτίμηση των παραμέτρων που μελετώνται, έτσι ώστε στη συνέχεια να 

εφαρμοστούν πολυπλοκότερες μέθοδοι. 

Αρχικά, σχηματίζεται το διάγραμμα των μέτρων των συναρτήσεων μετάδοσης ως προς τη 

συχνότητα 𝜔 (διάγραμμα 5.1(α)). Εντοπίζονται τα τοπικά μέγιστα του διαγράμματος και οι 

αντίστοιχες τιμές της συχνότητας, οι οποίες ορίζονται ως ιδιοσυχνότητες 𝜔𝑟. Στη συνέχεια, 

προσδιορίζονται οι χαρακτηριστικές συχνότητες 𝜔𝑟1  και 𝜔𝑟2 (διάγραμμα 5.1(β)) όπου 

 𝜔𝑟1 =
|𝛨𝑚𝑎𝑥|

√2
,  𝜔𝑟2 =

|𝛨𝑚𝑎𝑥|

√2
 (5.21) 

Αφού εξαχθούν οι χαρακτηριστικές συχνότητες για κάθε ιδιοσυχνότητα 𝜔𝑟, υπολογίζεται 

προσεγγιστικά το μέτρο απόσβεσης από τον παρακάτων τύπο: 

 휁𝑟 = (𝜔2𝑟
2 −𝜔1𝑟

2 )/4𝜔𝑟
2 (5.22) 

 

Σχήμα 5.5: (α) Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης προς συχνότητα, (β) χαρακτηριστικές συχνότητες. 

5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

5.2.1 Οριακές συνθήκες, διέγερση και μετρήσεις πειράματος 

Στην περίπτωση της μορφικής ανάλυσης με την βοήθεια υπολογιστή, το μοντέλο 

πεπερασμένων στοιχείων αναλύεται σε ελεύθερες συνθήκες (free- free). Έτσι, η σανίδα 

για την πειραματική μορφική ανάλυση αποφασίστηκε να αναρτηθεί από σταθερό γερανό 

θεωρητικά άπειρης μάζας σε σχέση με την σανίδα, με σχοινί το οποίο θεωρείται αβαρές. 

Έτσι, η σανίδα ήταν ελεύθερη να ταλαντωθεί και να μετακινηθεί χωρίς περιορισμό (free-

free).  

Σύμφωνα με την αναφορά στο κεφάλαιο 5.1.2, τα πλεονεκτήματα της κρουστικής 

διέγερσης, έκριναν τη μέθοδο κατάλληλη για το πείραμα της μορφικής ανάλυσης της 
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σανίδας. Επίσης, το αντικείμενο προς δοκιμή, καθώς δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν 

χρειάστηκε πολλές διεγέρσεις σε διαφορετικά σημεία, αλλά έπρεπε να δοθεί αρκετή 

προσοχή ώστε να μην υπάρχει διπλή επαφή κατά την κρούση. Όλες οι διεγέρσεις κατά τις 

δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στον άξονα z. Στο σχήμα 5.6, με κίτρινο X επισημαίνονται τα 

δύο σημεία διέγερσης. Οι πρώτη έγινε στο σημείο 1 και οι υπόλοιπες δύο στο σημείο 2. 

 

Σχήμα 5.6: Σημεία κρουστικής διέγερσης στο πείραμα της σανίδας. 

Για τον προσδιορισμό της απόκρισης, χρησιμοποιήθηκαν 4 τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα 

σε επιλεγμένα σημεία της σανίδας. Η επιλογή τους έγινε μετά από μελέτη των ιδιομορφών 

που υπολογίστηκαν από την μορφική ανάλυση του μοντέλου. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η τοποθέτηση των επιταχυνσιόμετρων (E1,E2,E3,E4). 

 

Σχήμα 5.7: Σημεία τοποθέτησης επιταχυνσιόμετρων. 

5.2.2. Επεξεργασία δεδομένων απόκρισης και διαγράμματα συναρτήσεων 

μετάδοσης 

Κάθε τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο καταγράφει την απόκριση του συστήματος σε τρία 

κανάλια (x, y, z). Αυτό σημαίνει πως για μία διέγερση, η καταγραφή γίνεται σε δώδεκα 

κανάλια (4 επιταχυνσιόμετρα). Στη συνέχεια, παρατίθενται οι συναρτήσεις μετάδοσης ανά 

διεύθυνση για κάθε μία από τις διεγέρσεις, όπως προέκυψαν από το πείραμα. 
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Η παρουσίαση των συναρτήσεων μετάδοσης αποφασίστηκε να γίνει σε ένα εύρος 

συχνοτήτων ενδιαφέροντος 0-300 Hz. 

 

Σχήμα 5.8: Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης ως προς τις συχνότητες της ταλάντωσης της σανίδας για 
την πρώτη διέγερση. 

 

 

Σχήμα 5.9: Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης ως προς τις συχνότητες της ταλάντωσης της σανίδας για 
τη δεύτερη διέγερση. 
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Σχήμα 5.10: Μέτρο συνάρτησης μετάδοσης ως προς τις συχνότητες της ταλάντωσης της σανίδας 
για την τρίτη διέγερση. 

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

τη βέλτιστη αναγνώριση των μορφικών παραμέτρων του συστήματος και παρουσιάζονται 

τα διαγράμματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου. Στα διαγράμματα, στην 

πρώτη σειρά με συνεχή κόκκινη γραμμή απεικονίζεται η συνάρτηση μετάδοσης που 

προέκυψε από το πείραμα μορφικής αναγνώρισης, ενώ με μπλε διακεκομμένη η 

προσέγγιση της συνάρτησης με την μέθοδο RFPM. Στην δεύτερη σειρά, επισημαίνονται 

κάποιες από τις περιοχές της συνολικής συνάρτησης μετάδοσης. Στην τρίτη σειρά, 

φαίνονται οι χρονοϊστορίες για κάθε διεύθυνση και θέση μέτρησης. Η κόκκινη συνεχής 

γραμμή είναι η επιτάχυνση που μετρήθηκε κατά την διάρκεια του πειράματος και η 

μπλεδιακεκομμένη είναι η αντίστοιχη εκτίμησή της με την μέθοδο RFPM. 

 

Σχήμα 5.11: Συνάρτηση μετάδοσης και χρονοϊστορία επιτάχυνσης στη διευθυνση Χ του 
επιταχυνσιομέτρου Ε2, κανονική και εξομαλυμένη μορφή. 
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Σχήμα 5.12: Συνάρτηση μετάδοσης και χρονοϊστορία επιτάχυνσης στη διευθυνση Ζ του 
επιταχυνσιομέτρου Ε4, για την πρώτη διέγερση σε κανονική και εξομαλυμένη μορφή. 

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα της RFPΜ, μέσες τιμές ιδιοσυχνοτήτων και μέτρων απόσβεσης 
πειράματος. 

Ιδιομορφή 

Α/α 

Ιδιοσυχνότητες πειράματος 
𝜔𝑟 (𝐻𝑧) 

Μέτρα απόσβεσης πειράματος 

휁𝑟  (%) 

7η 16.47 0.38% 

8η 30.77 0.83% 

9η 41.01 0.38% 

10η 58.77 0.92% 

11η 70.68 0.38% 

12η 89.26 0.85% 

13η 108.74 0.4% 

14η 128.66 0.68% 

15η 156.79 0.49% 

16η 173.27 0.7% 

5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων που 

προέκυψαν από τη μορφική ανάλυση (Πίνακας 4.2) για το μοντέλο 3, με αυτές του 

πειράματος (Πίνακας 5.2). Παρατηρείται πως το σφάλμα κυμαίνεται μεταξύ 1.64 και 

27.17%. 

Είναι λογικό, όταν μία κατασκευή υπόκειται στην διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής, 

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

Το σφάλμα που υπολογίζεται στην τρίτη στήλη του πίνακα Πίνακα 5.2, εμπεριέχει 

πολλούς παράγοντες αβεβαιότητας όπως τις παραδοχές που έγιναν κατά την σχεδίαση 

του μοντέλου, τον καθορισμό των υλικών, τα πάχη των διατομών, το μοντέλο 
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πεπερασμένων στοιχείων, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φυσικό μοντέλο, 

αβεβαιότητες που προκύπτουν από την διαδικασία του πειράματος κ.α. Στην περίπτωση 

της σανίδας, για την ολοκλήρωση του ψηφιοποιημένου μοντέλου έγιναν πολλές 

παραδοχές και υποθέσεις όσον αφορά τα υλικά και την εσωτερική γεωμετρία. Γενικά, αυτό 

θεωρείται πως είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην 

ύπαρξη σφάλματος στα μοντέλα που είναι προϊόντα αντίστροφης μηχανικής. Ακόμα ένας 

σημαντικός παράγοντας σφάλματος, είναι πως η σανίδα που χρησιμοποιήθηκε στο 

πείραμα ήταν χρησιμοποιημένη με αποτέλεσμα, οι ιδιότητες των υλικών να έχουν αλλάξει. 

Έτσι, ακόμα και η υπόθεση που αφορά τις γεωμετρίες και τα υλικά, να ήταν απολύτως 

σωστή, το τελικό ψηφιοποιημένο μοντέλο θα είχε σημαντική απόκλιση από το πραγματικό. 

Το σφάλμα στο τελικό ψηφιοποιημένο μοντέλο, προσδίδει και η διαδικασία κατασκευής 

της σανίδας. Για την κόλληση των υλικών στην βιομηχανία παραγωγής snowboard, 

χρησιμοποιούνται διάφορες ρητίνες μεταξύ των στρώσεων και στην συνέχεια όλες οι 

στρώσεις πρεσάρονται με μεγάλη πίεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άγνωστη μεταβολή  

των ιδιοτήτων των υλικών, η οποία, όμως, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για να 

συνυπολογιστεί στο σφάλμα. Τέλος, η παράλειψη της απόσβεσης κατά την μορφική 

ανάλυση, θεωρείται πως έχει αμελητέα επιρροή στον υπολογισμό του σφάλματος. 

Πίνακας 5.3: Πίνακας σύγκρισης ιδιοσυχνοτήτων πειράματος και μορφικής ανάλυσης  
ψηφιοποιημένου μοντέλου σανίδας snowboard. 

Ιδιοσυχνότητες πειράματος 
𝜔𝑟 (𝐻𝑧) 

Ιδιοσυχνότητες μορφικής 
ανάλυσης 𝜔𝑟𝑀3(𝐻𝑧) 

Σχετικό σφάλμα                  
(%) 

16.47 16.2 1.64 

30.77 38.88 26.36 

41.01 42.32 3.19 

58.77 57.23 2.62 

70.68 64.55 8.67 

89.26 78.49 12.07 

108.74 99.91 8.12 

128.66 101.71 20.95 

156.79 114.19 27.17 

173.27 135.77 21.64 
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Κεφάλαιο 6: Διερεύνηση μεθόδων βελτιστοποίησης. 

6.1 GRADIENT BASED ΚΑΙ CMA-ES 

6.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του αλγόριθμου βελτιστοποίησης SOL200 και 

της gradient μεθόδου 

Στην ενότητα αυτή, περιγράφεται η διαδικασία της ενημέρωσης μηχανικού συστήματος 

(model update) , στην περιοχή των προβλημάτων που μπορούν να αναλυθούν με το 

λογισμικό MSC/MD Nastran. 

Σχεδιασμός βελτιστοποίησης 

Στα πλαίσια αυτού, η βελτιστοποίηση αναφέρεται στην αναζήτηση κάποιων καλύτερων 

τιμών για τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους του συστήματος  το οποίο αναλύεται στατικά ή 

δυναμικά. Έτσι, η διαδικασία είναι απαραίτητο να καθοδηγείται από κάποιες 

παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί, διασφαλίζουν την διατήρηση των επιθυμητών 

λειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος επιτρέποντας την προσέγγιση της 

καλύτερης λύσης με την μεταβολή κάποιων άλλων παραμέτρων. Όλοι αυτοί οι παράμετροι 

στο MSC/MD Nastran ορίζονται ως “στόχος σχεδιασμού (design objective)”, “μεταβλητές 

σχεδιασμού (design variables)” και “περιορισμοί σχεδιασμού (design constraints)” και 

αναλύονται εκτενώς παρακάτω (12).  

Σχεδιασμός ευαισθησίας 

Η δυνατότητα σχεδιασμού βελτιστοποίησης στο MSC Nastran επωφελείται σημαντικά 

βασιζόμενη στην ανάλυση του σχεδιασμού ευαισθησίας. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, 

υπολογίζεται το πόσο μεταβάλλονται οι αποκρίσεις του συστήματος όταν αλλάζουν οι 

μεταβλητές σχεδιασμού. Οι μεταβλητές σχεδιασμού μπορεί να είναι το πάχος, οι ιδιότητες 

του υλικού, η διάμετρος μίας οπής και ούτω καθεξής. Γενικά ανάλογα με το πρόβλημα, 

μας ενδιαφέρουν και οι ανάλογες μεταβλητές σχεδιασμού. Για παράδειγμα, σε ένα 

πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με κτήρια και έργα υποδομών, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στις μεταβολές των μετατοπίσεων και των βελών κάμψης  του 

καταστρώματος μίας γέφυρας, την στιγμή που αλλάζουν οι διαστάσεις της διατομής της. 

Αντίστοιχα, στο σχεδιασμό του σασί ενός αυτοκινήτου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

μεταβολές των συχνοτήτων που αντηχούν στην καμπίνα, ενώ μεταβάλλεται το πάχος του 

πλαισίου. Οι ρυθμοί αυτών των μεταβολών ονομάζονται συντελεστές ευαισθησίας του 

σχεδιασμού. 
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Οι συντελεστές ευαισθησίας υπολογίζονται με σαφήνεια κατά την ανάλυση και είναι 

εξαιρετικής σημασίας, αφού χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν πώς μία αλλαγή στο 

σχεδιασμό θα επηρεάσει μία σημαντική απόκριση. Όταν συνεργάζονται οι συντελεστές 

ευαισθησίας και η διαδικασία της βελτιστοποίησης, δίνεται η δυνατότητα στον αλγόριθμο 

να μπορεί να προβλέψει, κατά κάποιον τρόπο, την σωστή κατεύθυνση κατά την οποία θα 

ψάξει για το βέλτιστο. Για το λόγο αυτό, το MSC/MD Nastran, δίνει την απαραίτητη 

βαρύτητα στον υπολογισμό των συντελεστών ευαισθησίας και εφαρμόζει ειδικές τεχνικές, 

ώστε όταν αλλάζουν οι μεταβλητές σχεδιασμού να διασφαλίζεται ότι προβλέπονται ορθές 

αποκρίσεις. 

Η βασική ικανότητα σχεδιασμού βελτιστοποίησης, στο παρόν λογισμικό, εξαρτάται από τις 

πληροφορίες που διαθέτει η ανάλυση σχεδιασμού ευαισθησίας και η βελτιστοποίηση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς αυτές. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό δεν ισχύει γενικά. 

Υπάρχουν λογισμικά τα οποία  με μία σειρά αναλύσεων, διαμορφώνεται ένα αποτέλεσμα 

για τις επιπτώσεις που θα προκαλούσαν ενδεχόμενες αλλαγές στο σχέδιο. 

Τέλος, για να τονίσουμε την σημαντικότητα της ανάλυσης του σχεδιασμού ευαισθησίας, 

θα εξετάσουμε την περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές. 

Αν ο στόχος του σχεδιασμού ήταν να βρει την τιμή μίας μεταβλητής σχεδιασμού, με την 

οποία έπεται η καλύτερη συμπεριφορά του συστήματος, τότε κάποιος θα μπορούσε να 

συμπεράνει πως πραγματοποιώντας αναλύσεις για διάφορες τιμές αυτής της μεταβλητής 

θα μπορούσε να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε η βέλτιστη σχεδίαση να 

καθοριστεί γραφικά. Στην περίπτωση που οι μεταβλητές αυτές ήταν δύο, ίσως ακόμα, 

κάποιος, να έβγαζε το ίδιο συμπέρασμα. Αν εξετάσουμε όμως την περίπτωση όπου οι 

μεταβλητές είναι δέκα, εκατό ή χίλιες, είναι προφανές ότι ακόμα και ο πιο ισχυρός 

υπολογιστής δεν θα μπορούσε να εκτελέσει την ανάλυση η οποία θα έδινε τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Με αναλύσεις ευαισθησίας είναι αρκετά λογικό να δημιουργηθούν εργασίες 

σχεδιασμού στο MSC Nastran με ένα σύνολο μεταβλητών σχεδιασμού που είναι πολύ 

πέρα από αυτό που είναι δυνατόν χωρίς τις πληροφορίες ευαισθησίας. Ακόμα και για έναν 

μικρό αριθμό μεταβλητών σχεδιασμού, η πληροφορίες από την ανάλυση σχεδιασμού 

ευαισθησίας, βελτιώνουν τα αποτελέσματα της μεθόδου βελτιστοποίησης. 

Ο σχεδιασμός ευαισθησίας και βελτιστοποίησης χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που 

διερευνάται η βελτιοποίηση ενός προϊόντος ή όταν είναι εφικτό να μας δώσουν ένα 

καλύτερο μηχανικό σχέδιο. Δίνουν τη δυνατότητα να υπολογιστούν οι κατάλληλες αλλαγές 

για την τροποποίηση ενός περίπλοκου συστήματος, κάτι που θεωρητικά θα ήταν αδύνατο 

να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι πως ένα εξαιρετικά απλό 

σύστημα μπορεί εύκολα να ξεπεράσει την δυνατότητα να αποφασίσουμε τον τρόπο 
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σχεδίασής του. Ένας βασικός στόχος της βελτιστοποίησης σχεδιασμού είναι να 

αυτοματοποιήσει τη διαδικασία σχεδιασμού χρησιμοποιώντας μια ορθολογική, μαθηματική 

προσέγγιση για την απόδοση βελτιωμένων σχεδίων. Τρόποι κατά τους οποίους κάτι 

τέτοιο θα ήταν χρήσιμο είναι: 

1. Δημιουργία αποδοτικότερων σχεδίων με μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας. 

2. Εκτέλεση μελετών αντιστάθμισης ή σκοπιμότητας. 

3. Συνεισφέροντας στη μελέτη για τον σχεδιασμό ευαισθησίας. 

4. Διόρθωση των δεδομένων των δοκιμών και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

(model matching). 

gradient-based method 

Η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στο MSC Nastran, γενικά 

αναφέρεται ώς “gradient-based’’. Στις “gradient-based’’ μεθόδους, εκτός από τις τιμές 

λειτουργίας, χρησιμοποιούνται και οι συναρτήσεις των ρυθμών μεταβολής-κλίσης των 

αποκρίσεων, ώστε να βοηθήσουν στην αριθμητική αναζήτηση ενός βέλτιστου. 

Ο προσδιορισμός του ρυθμού μεταβολής-κλίσης της αντικειμενικής συνάρτησης για ένα 

σημείο του σχεδιασμού και των περιορισμών, χρησιμοποιείται ώστε να καθοριστεί μία 

κατεύθυνση αναζήτησης του βέλτιστου. Η κατεύθυνση αυτή ακολουθείται μέχρι που να 

εξαντληθεί κάποιος περιορισμός. Με την εξάντληση του περιορισμού, εάν δεν έχει 

προσδιοριστεί το βέλτιστο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται ακολουθώντας μία νέα 

κατεύθυνση. 

Έτσι, το πρώτο βήμα της μεθόδου είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση αναζήτησης. Στις 

περιπτώσεις που στο σύστημα που μελετάται παραβιάζονται ή είναι κρίσιμοι ένας ή 

περισσότεροι περιορισμοί, ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης μπορεί να είναι δύσκολος. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει τουλάχιστον να  είναι γνωστή η μεταβολή της συνάρτησης 

στόχου και ίσως μερικές συναρτήσεις περιορισμού. Η προσεγγιστική επίλυση 1ης τάξης 

διαφορικών εξισώσεων, μπορεί να περιγραφεί ακριβώς από τα μικρά βήματα που 

πραγματοποιούνται σε κάθε κατεύθυνση που ορίζουν οι μεταβλητές σχεδιασμού. Η 

εξίσωση που περιγράφει την πιο πάνω διαδικασία είναι η εξής: 

 
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
≅
𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 (6.1) 

Όπου το ∆𝑥 περιγράφει το μικρό βήμα που πραγματοποιείται κατά τη διεύθυνση 𝑥. Το 

διάνυσμα μεταβλητών σχεδιασμού για ένα πιο γενικό και πρακτικό σύστημα, ορίζεται ως 

εξής: 
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 ∇𝐹(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
⋮
𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑛}
 
 

 
 

≅

{
 
 

 
 
𝑓(𝑋 + ∆𝑥1) − 𝑓(𝑋)

∆𝑥1
⋮

𝑓(𝑋 + ∆𝑥𝑛) − 𝑓(𝑋)

∆𝑥𝑛 }
 
 

 
 

 (6.2) 

όπου κάθε μερική παράγωγος είναι στοιχείο του διανύσματος. 

Φυσικά, το διάνυσμα κλίσης δείχνει προς τα πάνω ή προς την κατεύθυνση της αύξησης 

της αντικειμενικής συνάρτησης. Αν θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την αντικειμενική 

συνάρτηση, θα κινηθούμε σε κατεύθυνση αντίθετη προς εκείνη της κλίσης. Ο πιο 

απότομος αλγόριθμος κατάβασης, αναζητεί στην κατεύθυνση που ορίζεται από το 

αρνητικό της κλίσης της αντικειμενικής συνάρτησης: 

 S = −∇𝐹 (6.3) 

το S ορίζεται ως το διάνυσμα αναζήτησης. 

Στο MSC Nastran, οπιο απότομος αλγόριθμος κατάβασης χρησιμοποιείται μόνον στην 

περίπτωση όπου κανένας από τους περιορισμούς δεν παραβιάζεται ή δεν είναι κρίσιμος 

και τότε μόνον ως το σημείο έναρξης άλλων πιο αποδοτικών αλγόριθμων αναζήτησης.  

Αφού έχει οριστεί η κατεύθυνση σχεδιασμού S και για το διάνυσμα μεταβλητών 

σχεδιασμού Χ, το νέο σχέδιο μετά το τέλος της διερεύνησης μπορεί να γραφεί ως εξής, 

 𝑋1 = 𝑋0 + 𝛼∗𝑆1 (6.4) 

Η σχέση αυτή δίνει την δυνατότητα να ενημερωθεί έναςτεράστιος αριθμός μεταβλητών 

σχεδιασμού μεταβάλλοντας την παράμετρο 𝑎. Έτσι, η διαδικασία αναζήτησης 𝑛  

μεταβλητών σχεδιασμού, απλοποιείται στην αναζήτηση μίας μόνον μεταβλητής 𝛼. Για το 

λόγο αυτό, η διαδικασία ονομάζεται ‘’μονοδιάστατη αναζήτηση’’. Την στιγμή που δεν 

μπορεί να συνεχιστεί η αναζήτηση, έχει οριστεί μία τιμή για το 𝑎 που αντιπροσωπεύει την 

μετατόπιση (βήμα) που χρειάζεται ώστε να επιτευχθεί η βέλτιση σχεδίαση για την 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η τιμή αυτή ορίζεται ως 𝛼∗. Έτσι, ο νέος στόχος και οι νέοι 

περιορισμοί μπορούν να γραφούν ως εξής: 

 𝐹1 = 𝐹(𝑋0 + 𝛼∗𝑆1) (6.5) 

 𝑔𝑗
1 = 𝑔𝑗(𝑋

0 + 𝛼∗𝑆1)      𝑗 = 1,… , 𝑛𝑔 (6.6) 

Από αυτό το νέο σημείο στο χώρο του σχεδιασμού,  υπολογίζονται εκ νέου οι κλίσεις και 

δημιουργείται μια νέα κατεύθυνση αναζήτησης με βάση αυτές τις πληροφορίες. Στη 
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συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογίζοντας το νέο βέλτιστο και αν είναι 

απαραίτητο η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή, σε κάποια φάση καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί 

μία νέα κατεύθυνση η οποία να οδηγεί σε κάποιο βέλτιστο. Επίσης, για να μπορεί να είναι 

γνωστό αν ο αλγόριθμος αναζήτησης έχει φτάσει στο βέλτιστο σημείο ή όχι, θα πρέπει να 

συγκριθεί με ένα κριτήριο. Το κριτήριο αυτό είναι το βέλτιστο και πρέπει να υπάρχει 

επίσημος καθορισμός του σε κάθε αλγόριθμο αναζήτησης. Ο καθορισμός αυτός, 

παρέχεται από τις συνθήκες Kuhn-Tucker.  

Το σχήμα 6.1 δείχνει τον σχεδιασμό ενός συστήματος δύο μεταβλητών με περιορισμούς 

τα 𝑔1(𝑋) και 𝑔2(𝑋) και με αντικειμενική συνάρτηση 𝐹(𝑋). Τα όρια περιορισμού είναι οι 

καμπύλες για τις οποίες οι τιμές των περιορισμών είναι ιδανικά μηδέν. Το βέλτιστο σημείο 

σε αυτήν την περίτπωση όριζεται ως το σημείο το οποίο βρίσκεται στην τομή των δύο 

περιορισμών. Το σημείο αυτό ορίζεται ως 𝛸∗. 

 

Σχήμα 6. 1: Κατάσταση Kuhn-Tucker σε βέλτιστο υπό περιορισμούς. 

 

Αν υπολογιστούν τα διανύσματα των κλίσεων των συναρτήσεων του στόχου και των δύο 

περιορισμών που σχετίζονται με το βέλτιστο, παρατηρείται πως τα διανύσματα έχουν όλα 

διαφορετική κατεύθυνση, ενώ πρέπει να έχουν φορά προς την κατεύθυνση αύξησης της 

τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης.  Σε αυτήν την κατάσταση, οι συνθήκες Kuhn-Tucker 

υποδηλώνουν ότι το άθροισμα των διανυσμάτων του στόχου και των  ενεργών 

περιορισμών πρέπει να είναι μηδέν,δεδομένης της σωστής επιλογής πολλαπλασιαστικών 

παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες ονομάζονται πολλαπλασιαστές Lagrange. Στο σχήμα 

6.2 φαίνεται η περίπτωση αυτή όπου τα λ1 και λ2 είναι οι τιμές των πολλαπλασιαστών 

Lagrange. Το άθροισμα των διανυσμάτων έχει αποτέλεσμα μηδέν. Η κατάσταση αυτή, 
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σύμφωνα με το διάγραμμα, δεν θα μπορούσε να ικανοποιείται για κάποιο άλλο γειτονικό 

σημείο. 

 

Σχήμα 6. 2: Γραφική ερμηνεία των συνθηών  Kuhn-Tucker. 

 

Ακόμα και να μην υπάρχουν ενεργοί περιορισμοί, οι συνθήκες Kuhn-Tucker είναι χρήσιμες 

καθώς σε αυτήν την περίπτωση, σχεδιάζεται μόνον το διάνυσμα κλίσης της συνάρτησης 

του στόχου και ιδανικά, είναι ίσο με μηδέν. Αυτό, δηλώνει μία στάσιμη κατάσταση, δηλαδή 

μία κατάσταση όπου κανένα βήμα δεν θα μειώσει την τη συνάρτηση στόχου. Επιπλέον, οι 

συνθήκες Kuhn-Tucker είναι χρήσιμες καθώς ελέγχονται σε σχέση με τον αλγόριθμο 

προσδιορισμού της κατεύθυνσης αναζήτησης. 

6.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου CMA-ES 

Η ονομασία CMA-ES, προέρχεται από τις λέξεις Covariance Matrix Adaptation-Evolution 

Strategy. Οι στρατηγικές εξέλιξης (ES) είναι στοχαστικές μέθοδοι και χρησιμοποιούνται για 

την αριθμητική βελτιστοιποίηση μη γραμικών συναρτήσεων με πολλά ακρότατα, σε 

συνεχές πεδίο ορισμού  (𝑓: 𝑋 𝐶 𝑅𝑛 → 𝑅, 𝑥 → 𝑓(𝑥)): 

 

Σχήμα 6. 3 Κυρτές και μη κυρτές συναρτήσεις. Στόχος σχεδίασης (βάρος), τοπικά ελάχιστα, ολικά 
ελάχιστα. 

Οι ES ανήκουν στην κατηγορία εξελικτικών αλγορίθμων και είναι εμπνευσμένες από την 

αρχή της βιολογικής εξέλιξης, δηλαδή απ’ την επανειλημμένη αλληλεπίδραση της 
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διαφορετικότητας (μέσω ανασυνδυασμού και μετάλλαξης) και απ’τ την τυχαία επιλογή. 

Από τεχνικής άποψης, οι αλγόριθμοι αυτοί ανήκουν στην οικογένεια των αλγόριθμων 

επίλυσης που βασίζονται στην δοκιμή και αποτυχία μίας τιμής από ένα σύνολο τιμών και 

αποσκοπούν στη βέλτιστη προσέγγιση του στόχου (13).   

Σε μια στρατηγική εξέλιξης, υποβάλλονται σε δειγματοληψία νέες υποψήφιες λύσεις που 

ακολουθούν κανονική κατανομή. Ο ανασυνδιασμός των μεταβλητών, οδηγεί στην επιλογή 

μίας νέας μέσης τιμής της κατανομής. Με τη μετάλλαξη προστίθεται ένα νέο διάνυσμα 

(διαταραχή) με μηδενική μέση τιμή. Οι κατά ζεύγη εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών 

στην κατανομή, αντιπροσωπεύονται από ένα πίνακα συνδιακύμανσης. Η CMA 

(προσαρμογή του μητρώου διακύμανσης) είναι μια μέθοδος για την ενημέρωση του 

μητρώου συνδιακύμανσης αυτής της κατανομής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αν η 

συνάρτηση f έχει μεγάλο αριθμό περιορισμών. 

 

Σχήμα 6. 4: Πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. 

 

Στον αλγόριθμο CMA-ES, oι δύο βασικές αρχές που αξιοποιούνται για την προσαρμογή 

των παραμέτρων αναζήτητσης είναι: 

Πρώτον, ακολουθείται μια αρχή μέγιστης πιθανότητας εμφάνισης, ώστε να αυξηθεί η 

πιθανότητα επιτυχημένων υποψηφίων λύσεων και βημάτων αναζήτησης. Η μέση τιμή της 

κατανομής αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης των 

προηγούμενων επιτυχημένων υποψήφιων λύσεων. Από την άλλη, ο πίνακας 

συνδιακύμανσης της κατανομής ενημερώνεται (διαδοχικά) έτσι ώστε να αυξάνεται η 

πιθανότητα εμφάνισης  των προηγούμενων επιτυχημένων βημάτων αναζήτησης. Και οι 

δύο ενημερώσεις μπορούν να ερμηνευτούν ως φυσική σύγκλιση. Kατά συνέπεια, η CMA 
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διεξάγει την επανεξέταση της βασικής ανάλυσης των επιτυχημένων βημάτων αναζήτησης, 

διατηρώντας παράλληλα όλους τους κύριους άξονες. 

Δεύτερον, καταγράφονται δύο διαδρομές της χρονικής εξέλιξης της μέσης τιμής της 

κατανομής, που ονομάζονται διαδρομές αναζήτησης ή εξέλιξης. Αυτές οι διαδρομές 

περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ διαδοχικών βημάτων. 

Συγκεκριμένα, εάν ακολουθούνται διαδοχικά βήματα προς μια παρόμοια κατεύθυνση, οι 

διαδρομές εξέλιξης καθίστανται μεγάλες. Οι διαδρομές αυτές, αξιοποιούνται με δύο 

τρόπους. Η μία, χρησιμοποιείται για την διαδικασία προσαρμογής του πίνακα 

συνδιακύμανσης, αντί για μεμονομένα βήματα επιτυχημένης αναζήτησης και έτσι, 

διευκολύνει μια πιθανώς πολύ ταχύτερη αύξηση της μεταβλητότητας στις ευνοϊκές 

κατευθύνσεις. Η άλλη διαδρομή χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή πρόσθετου ελέγχου 

μεγέθους βημάτων. Ο έλεγχος μεγέθους βημάτων εμποδίζει αποτελεσματικά την πρόωρη 

σύγκλιση, επιτρέποντας ωστόσο τη γρήγορη σύγκλιση σε ένα βέλτιστο σημείο. 

H CMA-ES, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αριθμητική βελτιστοποίηση σεναρίων που 

χαρακτηρίζονται ως black box (σενάρια άμεσης αναζήτησης). Στα σενάρια αυτά, οι 

παράγωγοι-κλίσεις είναι άγνωστες ή ασήμαντες κα ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητη η 

γνώση της συνάρτησης f (14).  

Η CMA-ES δίνει πολύ ακριβή αποτελέσματα όσον αφορά την ελαχιστοποίηση της 

συνάρτησης στόχου ενός προβλήματος και για τον λόγο αυτό, είναι πολύ αποτελεσματική 

σε προβλήματα αριθμητικής βελτιστοποίησης. Το μειωνέκτημα της μεθόδου, είναι πως 

απαιτεί μεγάλους χρόνους επίλυσης σε σχέση πάντα με την διαθέσιμη υπολογιστική 

δύναμη. Αυτό συμβαίνει καθώς, ο αριθμός των επαναλληπτικών βημάτων που 

χρειάζονται για τον υπολογισμού του βέλτιστου συνήθως είναι πολύ μεγάλος. 

6.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή, περιγράφεται η διαδικασία βελτιστοποίησης του μοντέλου 

επιφανειακών στοιχείων μίας δοκού, με τη χρήση των δύο μεθόδων που αναλύθηκαν. 

Στόχος, είναι το μοντέλο να ενημερωθεί, έτσι ώστε οι πρώτες οχτώ ιδιοσυχνότητές του, να 

είναι ίδιες με το αντίστοιχο μοντέλο χωρικών πεπερασμένων στοιχείων το οποίο ορίζεται 

ως το “πειραματικό” μοντέλο. Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων. 

6.2.1 Δομή προβλήματος βελτιστοποίησης απλής δοκού 

Αρχικά, σχεδιάστηκε το “πειραματικό” μοντέλο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι 

προσεγγίζει μία πραγματική μεταλλική δοκό, με διαστάσεις 0.5x0.04m και πάχος 0.006m 

(σχήμα 6.5). Η δοκός, είναι πακτωμένη στα δύο άκρα και το μοντέλο αποτελείται από 
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15000 εξαεδρικά πεπερασμένα στοιχεία. Οι 8 πρώτες ιδιοσυχνότητες για τις αντίστοιχες 

ελαστικές ιδιομορφές που προκύπτουν από την μορφική ανάλυση, στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται ως περιορισμοί του σχεδιασμού και ώς στόχος της βελτιστοποίησης. 

 

Σχήμα 6.5: “Πειραματικό” μοντέλου πακτωμένης δοκού. 

Στην συνέχεια, σχεδιάστηκε το μοντέλο της δοκού, προσεγγίζοντας τα χωρικά στοιχεία με 

επιφανειακά. Οι διαστάσεις του μοντέλου είναι οι ίδιες και το πάχος των επιφανειακών 

στοιχείων, ίσο με 0.006m. Έτσι, δημιουργείται σκόπιμα ένας παράγοντας αβεβαιότητας. 

Σημειώνεται, πως η ενημέρωση ενός μοντέλου, είναι αποτελεσματική και έχει νόημα, όταν 

υπάρχουν παράγοντες αβεβαιότητας που δημιουργούν κάποιο σφάλμα στα 

αποτελέσματα. Τέτοιοι παράγοντες αναφέρθηκαν στο τέλος του προηγούμενου 

κεφαλαίου, όπου συγκρίνονται τα αποτελέσματα της μορφικής ανάλυσης του μοντέλου της 

σανίδας με αυτά του πειράματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της δοκού, η αβεβαιότητα 

πηγάζει από τη χρήση διαφορετικού, βασικού, πεπερασμένου στοιχείου. Γενικά, είναι 

γνωστό πως τα χωρικά στοιχεία, δίνουν ακριβέστερα αποτελέσματα κατά την ανάλυση σε 

σχέση με τα επιφανειακά.  

Στο σχήμα 6.6 παρουσιάζεται το “ψηφιοποιημένο” μοντέλο της δοκού και στον πίνακα 6.1, 

τα οι ιδιότητες για τα στοιχεία και τα υλικά του “πειραματικού” και του “ψηφιοποιημένου” 

μοντέλου. 

Πίνακας 6.1: Ιδιότητες υλικών “πειραματικού” και ψηφιοποιημένου μοντέλου δοκού. 

Μοντέλο P_type M_type Ε (
𝑁

𝑚2) Rho (
𝑘𝑔

𝑚3) NU(-) T (m) 

“Πειραματικό” PSOLID ΜΑΤ1 6.9E10 27000 0.3 (-) 

“Ψηφιοποιημένο” PSHELL ΜΑΤ1 6.9E10 27000 0.3 0.006 
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Σχήμα 6.6: Μοντελοποίηση πακτωμένης δοκού με επιφανειακά στοιχεία. 

Για την διαδικασία ενημέρωσης, ορίστηκαν ως μεταβλητές σχεδιασμού, το πάχος των 

επιφανειακών στοιχείων (T), το μέτρο ελαστικότητας (E) και η πυκνότητα (Rho) του 

υλικού. Οι τιμές εισόδου (initial) των Τ, Ε, Rho και τα όριά τους (XLB-XUB) φαίνονται στον 

πίνακα 6.2.  

Πίνακας 6.2: Μεταβλητές σχεδιασμού συστήματος πακτωμένης δοκού. 

Μεταβλητή σχεδιασμούv 
(design variable) 

Τιμή εισόδου         
(Initial) 

Κάτω όριο     
(XLB) 

Άνω όριο        
(XUB) 

Ε (N/m2) 6.9E10 6.6E10 7.2E10 

Rho (𝑘𝑔/𝑚3) 27000 24000 30000 

T (m) 0.006 0.0055 0.0065 

Οι περιορισμοί του σχεδιασμού, είναι οι ιδιοσυχνότητες που προέκυψαν από την μορφική 

ανάλυση του “πειραματικού"μοντέλου. Ο πίνακας 6.3, ορίζει τα όρια αυτών των 

περιορισμών. 

Πίνακας 6.3: Όρια των περιορισμών σχεδιασμού βελτιστοποίησης δοκού . 

Περιορισμοί                   
(Design constraints) 

Κάτω όριο (Hz) Άνω όριο (Hz) 

FMode7 125.60 125.80 

FMode8 346.10 346.30 

FMode9 677.80 678.00 

FMode10 799.90 800.10 

FMode11 919.80 920.00 

FMode12 1119.20 1119.40 

FMode13 1669.50 1669.70 

FMode15 1848.80 1849.00 

Ο στόχος της αριθμητικής βελτιστοποίησης, ήταν να έχει τις ίδιες οχτώ πρώτες 

ιδιοσυχνότητες το “ψηφιοποιημένο” με το “πειραματικό” μοντέλο. Προκειμένου να 
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επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

τιμή της εξίσωσης 6.7. 

 𝑓(𝑥𝑖) = (∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖,𝑒𝑥𝑝)
2

𝑛

𝑖=1

)

1

2

 (6.7) 

Όπου, 𝑥𝑖 είναι οι  ιδιοσυχνότητες που προκύπτουν από την αλλαγή των μεταβλητών 

σχεδίασης σε κάθε κύκλο και 𝑥𝑖,𝑒𝑥𝑝 οι αντίστοιχες πειραματικές. 

Είναι προφανές, πως ο μηδενισμός της παραπάνω συνάρτησης, σημαίνει ταυτόχρονα 

μηδενισμός κάθε διαφοράς που βρίσκεται μέσα στο τετράγωνο. Επίσης, όσο μικρότερη 

είναι η τιμή της 𝑓 τόσο μικρότερος είναι η μέση τιμή των απόλυτων σφαλμάτων μεταξύ 

των τιμών 𝑥𝑖,𝑒𝑥𝑝 και 𝑥𝑖. Έτσι, η διερεύνηση του ολικού ελάχιστου της συνάρτησης 𝑓 , στην 

συγκερκιμένη περίπτωση είναι ένας αρκετά καλός στόχος για την ενημέρωση του 

μοντέλου. 

6.2.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων βελτιστοποίησης δοκού. 

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης που περιγράφηκε, επιλύεται με τον αλγόριθμο SOL200 

(gradient based method) και με το αριθμητικό πλαίσιο του εργαστηρίου, που χρησιμοποιεί 

την μέθοδο CMA-ES. Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ίδιος και στις δύο 

περιπτώσεις, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση του χρόνου επίλυσης των δύο μεθόδων.  

Πίνακας 6.4: Πίνακας αποτελεσμάτων βελτιστοποίησης μοντέλου πακτωμένης δοκού με SOL200 και 
CMA-ES. Αναγράφονται οι ιδιότητες-πάχος του υλικού, οι ιδιοσυχνότητες του μοντέλου, η τιμή της 
συνάρτησης στόχου και οι χρόνοι επίλυσης κάθε μεθόδου. 

“Πειραματικό” SOL200 CMA-ES 

E=6.9E10 (N/m2)                      

Rho=2700(𝑘𝑔/𝑚3)                                                                                                                  
T=0.006 (m) 

E=6.83E10 (N/m2)                       

Rho=2673 (𝑘𝑔/𝑚3)                                                                                                              
T=0.0059993 (m) 

E=7.08E10 (N/m2)         

Rho=2767.4 (𝑘𝑔/𝑚3)          
T=0.0059948 (m) 

125.76 125.63 125.60 

346.25 345.93 345.86 

677.98 677.53 677.40 

800.07 799.59 799.99 

919.95 920.46 920.38 

1119.30 1118.90 1118.74 

1669.61 1669.80 1669.49 

1848.99 1849.70 1849.60 

Τιμή της 𝒇 ( - ) 1.46 1.41 

Χρόνος επίλυσης (min) 6 min 1min 20 sec 

Στον πίνακα 6.4, παρατηρείται πως η CMA-ES κατάφερε να ελαχιστοποιήσει την 

συνάρτηση στόχου, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ότι η gradient μέθοδος αλλά χρειάστηκε 

σχεδόν τον πενταπλάσιο χρόνο. Αυτό, είναι λογικό καθώς στις στοχαστικές μεθόδους 
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βελτιστοποίησης, πραγματοποιούνται πολύ περισσότεροι κύκλοι σχεδίασης απ’ ότι στις 

μεθόδους που βασίζονται σε παράγωγα-κλίσης. 

6.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή, με σκοπό την διερεύνηση των δύο μεθόδων βελτιστοποίησης, δομείται 

ένα σύνθετο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό, είναι ένα σενάριο στο οποίο η αναζήτηση του 

βέλτιστου, γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο ευρος τιμών και με πολλά πιθανά τοπικά βέλτιστα 

της συνάρτησης 𝑓. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε να βελτιστοποιηθεί το μοντέλο της 

σανίδας χωρίς περιορισμό βάρους καθώς δεν υπήρχε ο χρόνος για να τροποποιηθεί 

κατάλληλα ο κώδικας του αρθμητικού πλαισίου που καλεί την CMA-ES, ώστε να 

υπολογίζει και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τη μάζα σαν περιορισμό. 

6.3.1 Δομή του προβλήματος βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμό βάρους 

Οι παράμετροι που μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της βελτιστοποίησης είναι τα μέτρα 

ελαστικότητας και οι πυκνότητες όλων των υλικών της σανίδας. Στο ορθοτροπικό υλικό, 

χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές σχεδιασμού οι τιμές του G που ορίζουν τον 6x6 

συμμετρικό πίνακα του ξύλου. 

Στην περίπτωση της σανίδας, τα όρια έπρεπε να είναι αρκετά διευρυμένα, καθώς δεν 

υπήρχαν πληροφορίες για τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών. Αυτό, είναι πολύ πιθανό 

να συντελέσει σε αποτελέσματα, για τις μεταβλητές σχεδιασμού, που δεν έχουν πρακτική 

εφαρμογή. Δηλαδή, οι ενημερωμένες τιμές για τις ιδιότητες των υλικών, μπορεί να μην 

αντιστοιχούν σε κάποιο πραγματικό υλικό, καθώς τα όρια δεν ορίστηκαν με τέτοιο σκοπό 

εξ’ αρχής. 

Ως περιορισμοί του σχεδιασμού βελτιστοποίησης (Design Constraints), ορίστηκαν οι 10 

πρώτες ιδιοσυχνότητες του πειράματος μορφικής αναγνώρισης. Η τιμή της κάθε 

ιδιοσυχνότητας βρίσκεται στη μέση τιμή του αντίστοιχου κάτω και άνω ορίου.  Τέλος, ως 

στόχος σχεδιασμού, όπως και στην περίπτωση της δοκού, ορίζεται η ελαχιστοποίησης της 

DEQATN. Στον πίνακα 6.5 και 6.6, παρουσιάζεται το πώς ορίστηκαν οι περιορισμοί και οι 

μεταβλητές του σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση του μοντέλου.  
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Πίνακας 6.5: Εύρος τιμών των περιορισμών σχεδίασης κατά την διαδικασία ενημέρωσης 
του ψηφιοποιημένου μοντέλου σανίδας snowbοard. 

Περιορισμοί                   
(Design constraints) 

Κάτω όριο (𝐻𝑧) Άνω όριο (𝐻𝑧) 

FMode7 16.42 16.46 

FMode8 30.7 30.74 

FMode9 41.04 41.08 

FMode10 58.67 58.71 

FMode11 70.61 70.65 

FMode12 89.54 89.58 

FMode13 108.73 108.77 

FMode15 128.71 128.75 

FMode16 156.64 156.68 

FMode17 173.23 173.27 
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Πίνακας 6.6: Μεταβλητές σχεδιασμού βελτιστοποίησης του μοντέλου της σανίδας. Οι τιμές 
των 𝐺𝑖𝑗 και το μέτρο ελαστικότητας E είναι σε 𝑁/𝑚2 και η πυκνότητα Rho είναι σε 𝑘𝑔/𝑚3. 

PID MID 
Ονομασία 

μέλους 

Μεταβλητή 
σχεδιασμού/ 

DESVAR 

Τιμή εισόδου (ΧΙΝΙΤ)                                      
Κάτω - Άνω  Όριο                                           

(𝑋𝐿𝐵 ≤ 𝑋𝐼𝑁𝐼𝑇 ≤ 𝑋𝑈𝐵) 

103 44 

Πυρήνας(Core) 

G11 
9.50E8                                      

1.E7 - 9.5E9 

G12 
3.04E7                          

1.E6 - 3.E8 

G13 
8.17E8                               

1.E7 - 8.E9 

G22 
2.E9                                  

5.E7 - 2.5E10 

G23 
9.51E8                            

1.E7 - 9.5E9 

G33 
1.06E10                         

5.E8 - 2.E11 

G55 
2.55E9                                

5.E7 - 2.5E10 

G66 
1.42E9                                     

5.E7 - 2.E10 

Rho_Core 
610                                         

100 - 2000 

101 3 

Άνω επιφάνεια 

Rho_Toplayer 
1410                                       

100 - 5000 

E_Toplayer 
2.5E9                                   

1.E8 - 2.5E10 

102 40 

Βάση 

Rho_Base 
941                                   

80 - 4000 

E_Base 
8.E8                                         

1.E7 - 8.E9 

104 45 

Άκρο 

Rho_Edge 
8000                                     

1000 - 15000 

E_Edges 
2.03E11                                  

1.E10 - 2.5E12 

105 46 

Πλαϊνό τοίχωμα 

Rho_Sidewall 
1000                                          

80 - 3000 

E_sidewall 
2.3E9                                

1.E8 - 2.5E10 

11 1 

Υαλόνημα 

Rho_Fiberglass 
2580                                        

500 - 6000 

E_Fiberglass 
7.2E10                                    

1.E9 - 6.E11 
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6.3.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων βελτιστοποίησης  

Πίνακας 6.7: Tελικές τιμές μεταβλητών σχεδίασης για το ενημερωμένο μοντέλο της σανίδας και με 

τις δύο μεθόδους βελτιστοποίησης (Sol200,CMA-ES). Οι τιμές των 𝐺𝑖𝑗 και το μέτρο ελαστικότητας E 

είναι σε 𝑁/𝑚2 και η πυκνότητα Rho είναι σε 𝑘𝑔/𝑚3. 

Ονομασία 
μέλους 

Μεταβλητή 
σχεδιασμού/ 

DESVAR 

Τιμή εισόδου (ΧΙΝΙΤ)                                      
Κάτω - Άνω  Όριο                                           

(𝑋𝐿𝐵 ≤ 𝑋𝐼𝑁𝐼𝑇 ≤ 𝑋𝑈𝐵) 
SOL200 CMA-ES 

Πυρήνας 
(Core) 

G11 
9.50E8                                      

1.E7 - 9.5E9 
2.3E7 7.41E9 

G12 
3.04E7                          

1.E6 - 3.E8 
1.E6 2.32E8 

G13 
8.17E8                               

1.E7 - 8.E9 
1.18E7 5.08E9 

G22 
2.E9                                  

5.E7 - 2.5E10 
1.71E10 1.37E10 

G23 
9.51E8                            

1.E7 - 9.5E9 
1.E7 1.87E9 

G33 
1.06E10                         

5.E8 - 2.E11 
1.06E9 8.24E10 

G55 
2.55E9                                

5.E7 - 2.5E10 
2.24E9 8.58E9 

G66 
1.42E9                                     

5.E7 - 2.E10 
2.08E9 1.55E9 

Rho_Core 
610                                         

100 - 2000 
170.84 139 

Άνω 
επιφάνεια 

Rho_Toplayer 
1410                                       

100 - 5000 
100 4200 

E_Toplayer 
2.5E9                                   

1.E8 - 2.5E10 
2.99E8 2.34E10 

Βάση 

Rho_Base 
941                                   

80 - 4000 
80 2740 

E_Base 
8.E8                                         

1.E7 - 8.E9 
1.29E9 7.36E9 

Άκρο 

Rho_Edge 
8000                                     

1000 - 15000 
11334 1160 

E_Edges 
2.03E11                                  

1.E10 - 2.5E12 
7.76E10 7.73E10 

Πλαϊνό 
τοίχωμα 

Rho_Sidewall 
1000                                          

80 - 3000 
92.5 2420 

E_sidewall 
2.3E9                                

1.E8 - 2.5E10 
2.5E10 1.37E10 

Υαλόνημα 

Rho_Fiberglass 
2580                                        

500 - 6000 
500 3760 

E_Fiberglass 
7.2E10                                    

1.E9 - 6.E11 
4.5E10 2.59E10 

 

Στον πίνακα 6.7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης για τις 

μεταβλητές περιορισμού και στην συνέχεια, στον πίνακα 6.8 συγκρίνoνται οι 

ιδιοσυχνότητες και η τιμή του στόχου σχεδίασης, δηλαδή της εξίσωσης (6.7). 
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Πίνακας 6.8: Σύγκριση των ιδιοσυχνοτήτων που προκύπτουν από την βελτιστοποίηση του μοντέλου 
της σανίδας με τις δύο μεθόδους. 

Ιδιοσυχνότητες      
πειράματος                       

(𝐻𝑧) 
SOL200 CMA-ES 

16.47 15.26 16.513 

30.77 33.78 30.681 

41.01 41.15 41.915 

58.77 55.07 59.472 

70.68 68.40 71.321 

89.27 89.81 89.305 

108.75 93.12 110.014 

128.67 124.69 126.557 

156.79 142.61 154.315 

173.27 160.69 178.123 

Τιμή της 𝒇 ( - ) 25.39 6.12 

 

Στον πίνακα 6.7, από τις μεταβλητές σχεδιασμού, παρατηρείται μία πολύ διαφορετική 

συμπεριφορά των αλγόριθμων για την αναζήτηση του βέλτιστου. Συγκεκριμένα, ο 

SOL200, φαίνεται να “κόλλησε” σε κάποιο τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης στόχου, με 

αποτέλεσμα να δώσει ως βέλτιστη τελική τιμή 25.39. Από την άλλη, το αριθμητικό πλαίσιο 

που χρησιμοποιεί την CMA-ES, μπορεί να “πέρασε” από το συγκεκριμένο τοπικό 

ελάχιστο, αλλά φαίνεται πως συνέχισε την πορεία για την αναζήτηση του βέλτιστου, αφού 

ως τελική τιμή της συνάρτησης στόχου δίνει 6.12. Η διαφορά αυτή έχει ως αντίκτυπο, την 

μεγαλύτερη απόκλιση των ιδιοσυχνοτήτων της gradient based method (SOL200)  

συγκριτικά με την CMA-ES, σε σχέση πάντα με τις πειραματικές ιδιοσυχνότητε. Αυτό, 

μπορεί να παρατηρηθεί στον πίνακα 6.8. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως η 

gradient based μέθοδος, όπως και στην περίπτωση της δοκού, ήταν αρκετά γρηγορότερη, 

αλλά δεν μπορούν να παρουσιαστούν οι χρόνοι επίλυσης, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε η 

ίδια υπολογιστική δύναμη. 
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Κεφάλαιο 7: Ενημέρωση ψηφιοποιημένου μοντέλου 
σανίδας και πειραματική επαλήθευση 

 

Στο κεφάλαιο 6, για ερευνητικό σκοπό, έγινε βελτιστοποίηση του μοντέλου της σανίδας, 

χωρίς περιορισμό στη μάζα της. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα ένα μη αξιόπιστο μοντέλο που 

δεν ανταποκρίνεται στα δυναμικά χαρακτηριστικά της πραγματικής σανίδας. 

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό, επαναλαμβάνεται η διαδικασία βελτιστοποίησης του 

ψηφιοποιημένου μοντέλου, με σκοπό στην συνέχεια, να επαληθευθούν πειραματικά τα 

δυναμικά χαρακτηριστικά του μοντέλου. Η επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίσης, 

γίνεται με τον αλγόριθμο επίλυσης SOL200 του λογισμικού MSC/MD Nastran. 

7.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΗΦΙΟΠΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΑΖΑΣ 

Βασική διαφορά του προβλήματος, σε σχέση με αυτό χωρίς περιορισμό μάζας, είναι πως 

πρέπει η μάζα να οριστεί σαν περιορισμός (Design constraint) και απόκριση  του 

συστήματος (DESGLB) στον σχεδιασμό της βελτιστοποίησης. Αυτό, για τον αλγόριθμο, 

σημαίνει πως η αλλαγή των μεταβλητών σχεδίασης που ορίζουν την πυκνότητα του κάθε 

υλικού, θα γίνουν σύμφωνα με κάποιον γενικό περιορισμό. Για να προσδιοριστεί η τιμή 

που περιορισμού αυτού, η σανίδα ζυγίστηκε σε ζυγαριά ακριβείας και η τιμή που έδειξε η 

ζυγαριά ήταν 3.125 kg. Έτσι, στον πίνακα 6.5 προστίθεται και ο περιορισμός για τη μάζα 

της σανίδας με κάτω όρια τα 3.05 και άνω όρια τα 3.2 kg. 

Πίνακας 7. 1: Προσθήκη του περιορισμού  βάρους στον Πίνακα 6.5. 

Περιορισμοί                   
(Design constraints) 

Κάτω όριο Άνω όριο 

FMode7 (𝐻𝑧) 16.42 16.46 

FMode8 30.7 30.74 

FMode9 41.04 41.08 

FMode10 58.67 58.71 

FMode11 70.61 70.65 

FMode12 89.54 89.58 

FMode13 108.73 108.77 

FMode15 128.71 128.75 

FMode16 156.64 156.68 

FMode17 173.23 173.27 

Weight (𝒌𝒈) 3.05 3.2 
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Η διαδικασία δόμησης του υπόλοιπου προβλήματος είναι η ίδια με αυτήν  της περίπτωσης 

χωρίς περιορισμό βάρους και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται απευθείας τα 

αποτελέσματα. 

Ο αλγόριθμος επίλυσης SOL200, τερμάτισε μετά από 28 κύκλου σχεδίασης και οι τιμές 

που έδωσε ως αποτελέσματα της βελτιστοποίησης παρουσιάζονται στου πίνακες 7.2 και 

7.3. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 7.2, φαίνονται και συγκρίνονται οι ιδιοσυχνότητες του 

ενημερωμένου μοντέλο και του πειραματικού, και υπολογίζεται η τιμή του απόλυτου 

σφάλματος. Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι αρχικές τιμές (initial), οι τελικές τιμές και 

τα όρια των μεταβλητών σχεδίασης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως η τελική τιμή 

του στόχου, δηλαδή της συνάρτησης 𝑓 (εξίσωση 6.7), είναι 9.51 κάτι που μπορεί να 

παρατηρηθεί στον πίνακα 7.2. Αν η 𝑓 είχε μηδενιστεί, τότε όλα τα σφάλματα μεταξύ 𝑥𝑖,𝑒𝑥𝑝 

και 𝑥𝑖 θα ήταν μηδενικά. Παρ’ όλ’ αυτά, το απόλυτο σφάλμα κυμαίνεται μεταξύ επιτρεπτών 

ορίων (0.49 - 4.44 %) και το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ενημερωμένο. 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως το ενημερωμένο μοντέλο ζυγίζει 3.17 kg, 

δηλαδή μεταξύ τον ορίων που τέθηκαν σύμφωνα με το πραγματικό. 

Πίνακας 7.2: Σύγκριση ιδιοσυχνοτήτων ενημερωμένου μοντέλου και φυσικού μοντέλου 
σανίδας snowboard. 

Ιδιοσυχνότητες       
πειράματος                       

(𝐻𝑧) 

Ιδιοσυχνότητες ενημερωμένου 
μοντέλου (SOL200)            

(𝐻𝑧) 

Σχετικό σφάλμα                 
(%) 

16.47 16.55 0.49 

30.77 31.67 2.92 

41.01 41.68 1.63 

58.77 58.21 0.95 

70.68 70.32 0.51 

89.27 85.53 4.19 

108.75 109.29 0.50 

128.67 122.96 4.44 

156.79 159.51 1.73 

173.27 167.69 3.22 
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Πίνακας 7.3: Ορισμός και τελικές τιμές μεταβλητών σχεδίασης μοντέλου σανίδας. 

PID MID 
Ονομασία 

μέλους 

Μεταβλητή 
σχεδιασμού/ 

DESVAR 

Τιμή εισόδου (ΧΙΝΙΤ)                                      
Κάτω - Άνω  Όριο                                           
(𝑋𝐿𝐵 ≤ 𝑋𝐼𝑁𝐼𝑇 ≤

𝑋𝑈𝐵) 

Τελικές τιμές 
μεταβλητών 
σχεδίασης 

103 44 
Πυρήνας 

(Core) 

G11 
9.50E8                                      

1.E7 - 9.5E9 
2.06E7 

G12 
3.04E7                          

1.E6 - 3.E8 
1.43E6 

G13 
8.17E8                               

1.E7 - 8.E9 
1.E7 

G22 
2.E9                                  

5.E7 - 2.5E10 
3.42E8 

G23 
9.51E8                            

1.E7 - 9.5E9 
5.03E9 

G33 
1.06E10                         

5.E8 - 2.E11 
8.66E10 

G55 
2.55E9                                

5.E7 - 2.5E10 
2.41E10 

G66 
1.42E9                                     

5.E7 - 2.E10 
2.3E8 

Rho_Core 
610                                         

100 - 2000 
104.69 

101 3 
Άνω 

επιφάνεια 

Rho_Toplayer 
1410                                       

100 - 5000 
100.41 

E_Toplayer 
2.5E9                                   

1.E8 - 2.5E10 
1.13E9 

102 40 

Βάση 

Rho_Base 
941                                   

80 - 4000 
2300.8 

E_Base 
8.E8                                         

1.E7 - 8.E9 
8.E9 

104 45 

Άκρο 

Rho_Edge 
8000                                     

1000 - 15000 
1000 

E_Edges 
2.03E11                                  

1.E10 - 2.5E12 
2.5E10 

105 46 
Πλαϊνό 

τοίχωμα 

Rho_Sidewall 
1000                                          

80 - 3000 
80.03 

E_sidewall 
2.3E9                                

1.E8 - 2.5E10 
2.5E10 

11 1 

Υαλόνημα 

Rho_Fiberglas
s 

2580                                        
500 - 6000 

501.49 

E_Fiberglass 
7.2E10                                    

1.E9 - 6.E11 
1.2E10 
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7.2 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Μετά την βελτιστοποίηση του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων, αποφασίστηκε να γίνει 

επαλήθευση του ενημερωμένου μοντέλου σε σχέση με την πραγματική κατασκευή 

συγκρίνοντας τις συναρτήσεις μετάδοσης και της χρονοϊστορίες για την απόκριση ενός 

συγκεκριμένου σημείου υπό συγκεκριμένη κρουστική διέγερση.  

Για το σκοπό αυτό, έγινε ένα παρόμοιο πείραμα με αυτό που περιγράφθηκε στο κεφάλαιο 

5. Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν δύο χαρακτηριστικά σημεία, ένα σημείο διέγερσης και ένα 

απόκρισης, στην πραγματική κατασκευή τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν στο μοντέλο 

πεπερασμένων στοιχείων. Το σημείο απόκρισης είναι εκείνο για το οποίο υπολογίζεται η 

συνάρτηση μετάδοσης της επιτάχυνσης, όταν εισάγεται συγκεκριμένη κρουστική διέγερση 

σε αντίστοιχο γνωστό σημείο της κατασκευής και του αριθμητικού μοντέλου.  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται για το ενημερωμένο αριθμητικό 

μοντέλο πεπερασμένων (optimal FEA) και για την πραγματική κατασκευή (experimental), 

οι χρονικές ιστορίες των επιταχύνσεων του χαρακτηριστικού σημείου στους τρείς άξονες 

και των συναρτήσεων μετάδοσης για κρουστική διέγερση στην διεύθυνση Υ του 

ψηφιοποιημένου μοντέλου. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη σειρά κάθε διαγράμματος με κόκκινη συνεχή γραμμή 

εμφανίζεται το σήμα της επιτάχυνσης στην αντίστοιχη διεύθυνση, όπως μετρήθηκε στο 

εργαστήριο. Με διακεκομμένη μαύρη γραμμή παρουσιάζεται η απόκριση του 

βελτιστοποιημένου μοντέλου πεπερασμένων για την ίδια διέγερση, στο ίδιο σημείο και 

στην ίδια διεύθυνση με το πειραμα. 

Ομοίως, στη δεύτερη σειρά κάθε διαγράμματος με συνεχή κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται 

η συνάρτηση μετάδοσης όπως προέκειψε από την ανάλυση της μετρημένης επιτάχυνσης 

του σημείου στην αντίστοιχη διεύθυνση, ενώ με διακεκoμμένη μαύρη γραμμή 

παρουσιάζεται η συνάρτηση μετάδοσης της επιτάχυνσης για το αντίστοιχο σημείο και 

διεύθυνση, του ονομαστικού και βελτιστοποιημένου μοντέλου. 

Παρατηρώντας τόσο τις χρονικές ιστορίες των επιταχύνσεων, όσο και τις συναρτήσεις 

μετάδοσης του βελτιστοποιημένου και πραγματικού μοντέλου, βλέπουμε σχετικά μικρή 

απόκλιση, καθώς οι κορυφές των διαγραμμάτων που αντιστοιχούν στις ίδιες συχνότητες 

(όπου υπάρχουν στην πειραματική συνάρτηση μετάδοσης) έχουν ιδιαίτερα μικρή διαφορά, 

η οποία μπορεί να μειωθεί εάν αποδωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέτρο απόσβεσης 

που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιομορφή.  

Καταλήγουμε, λοιπόν οτι το ενημερωμένο μοντέλο που προέκειψε κατά τη διαδικασία 

ανημέρωσης των παραμέτρων των υλικών της σανίδας, απέδωσε ένα ικανοποιητικά 
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ακριβές μοντέλο πεπερασμένων, για το οποίο υπάρχει περιθώριο περαιτέρω 

βελτιστοποίησης με χρήση αναλυτικότερων μεθoδολογιών βελτιστοποίησης. 

 

Σχήμα 7.1: Χρονική ιστορία επιτάχυνσης και συναρτήση μετάδοσης πειραματικού και ενημερωμένου 
μοντέλου στην διεύθυνση x. 

 

 

Σχήμα 7.2: Χρονική ιστορία επιτάχυνσης και συναρτήση μετάδοσης πειραματικού και ενημερωμένου 
μοντέλου στην διεύθυνση y. 
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Σχήμα 7.3: Χρονική ιστορία επιτάχυνσης και συναρτήση μετάδοσης πειραματικού και ενημερωμένου 
μοντέλου στην διεύθυνση z. 
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, περιγράφεται η διαδικασία μοντελοποίησης μίας 

σανίδας snowboard, για την οποία είναι άγνωστες πολύ βασικές πληροφορίες, όπως η 

γεωμετρία και τα υλικά κατασκευής. Για να προκύψει ένα αξιόπιστο αριθμητικό μοντέλο, 

μελετήθηκε πειραματικά η ταλαντωτική συμπεριφορά της σανίδας και στην συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση του μοντέλου, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή 

ελαχιστοποίηση του σφάλματος, μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών δεδομένων. 

Αρχικά, σχεδιάστηκε το μοντέλο της σανίδας, χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο 

σαρωτή laser, λαμβάνοντας έτσι μία ικανοποιητική εικόνα για το προφίλ της σανίδας. Ο 

σχεδιασμός της εσωτερικής γεωμετρίας έγινε στο ANSΑ σύμφωνα με τη δομή μίας 

σανίδας snowboard του εμπορίου και τα υλικά που επιλέχθηκαν, ήταν αυτά που 

χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία. Έτσι, το μοντέλο αποτελείται από τρείς 

στρώσεις διαφορετικών πλαστικών (νάϊλον, ABS, πολυαιθυλένη), χάλυβα, ξύλο, και δύο 

στρώσεις υαλονήματος. Το υαλόνημα, ορίστηκε σαν ισοτροπικό υλικό, καθώς είχε πολύ 

λεπτή διατομή 0.5 χιλιοστών, ενώ για το ξύλο, υπολογίστηκε ο 6x6 συμμετρικός πίνακας 

ορθοτροπικού υλικού. 

Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια Έγινε αριθμητική επίλυση τεσσάρων μοντέλων που 

προσεγγίζουν το φυσικό μοντέλο με διαφορετική διακριτοποίηση, μέσω του λογισμικού 

πακέτου DYNAMIS. Τα δύο μοντέλα τετραεδρικού πλέγματος, αποτελούνταν από 

1341330 (μοντέλο 1) και 5225718 (μοντέλο 2) βαθμούς ελευθερίας και το σφάλμα μεταξύ 

των δέκα πρώτων ιδιοσυχνοτήτων, κυμάνθηκε από 2.56 έως 14.66%. Τα άλλα δύο 

μοντέλα εξαεδρικού πλέγματος είχαν 800151 (μοντέλο 3) και 6397488 (μοντέλο 4) 

βαθμούς ελευθερίας, ενώ το σφάλμα σε αυτήν την περίπτωση ήταν μεταξύ 0.06 και 

1.34%. Έτσι, επιλέχθηκε ως καταλληλότερο το μοντέλο 3 και έγινε παρουσίαση των 

ιδιομορφών του στο μΕΤΑ. 

Στη συνέχεια, έγινε πειραματική μορφική αναγνώριση των παραμέτρων της σανίδας και με 

τη σύγκριση των δέκα πρώτων φυσικών συχνοτήτων με τις δέκα πρώτες της μορφικής 

ανάλυσης του μοντέλου 3, προέκυψε ένα σφάλμα μεταξύ 1.66 και 26.35%. Το σφάλμα 

αυτό, πηγάζει από την τυχαία σχεδίαση της εσωτερικής γεωμετρίας, από τις ιδιότητες των 

υλικών που επιλέχθηκαν και από την παραμόρφωση που είχαν υποστεί οι ιδιότητες των 

υλικών λόγο χρήσης της σανίδας. Για αυτόν το λόγο, αποφασίστηκε η ενημέρωση του 

ψηφιοποιημένου μοντέλου, ώστε προσεγγιστούν καλύτερα τα δυναμικά χαρακτηριστικά 

της κατασκευής. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, διερευνήθηκαν δύο μέθοδοι 
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αριθμητικής βελτιστοποίησης, εκ των οποίων ,η πρώτη ανοίκει στην οικογένεια των 

μεθόδων που ονομάζονται “gradient-based” και χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης του επιλυτή SOL200 της MSC/MD Nastran και η δεύτερη, είναι η 

μέθοδος CMA-ES, την οποία καλεί υπολογιστικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί στο 

εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Με τους παραπάνω αλγόριθμους, επιλύθηκαν ένα αριθμητικό και ένα 

πειραματικό σενάριο βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, το αριθμητικό σενάριο ήταν μία 

απλή δοκός, ενώ το πειραματικό ήταν η σανίδα snowboard χωρίς τον περιορισμό του 

βάρους της. Και στα δύο σενάρια, η CMA-ES, προσέγγισε καλύτερα το βέλτιστο σημείο 

της συνάρτησης αλλά χρειάστηκε αρκετά μεγαλύτερος χρόνος για την επίλυση. 

Συγκεκριμένα, στο αριθμητικό και το πειραματικό σενάριο, η CMA-ES είχε ως τελικές 

τιμές, της συνάρτησης στόχου (ελαχιστοποίηση της εξίσωσης 6.7), 1.41 και 6.12 

αντίστοιχα, ενώ η gradient μέθοδος 1.46 και 25.39. Οι χρόνοι επίλυσης καταγράφηκαν 

σωστά μόνο για το αριθμητικό σενάριο, το οποίο επιλύθηκε με την ίδια υπολογιστική 

δύναμη, όπου η CMA-ES έκανε έξι λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα και o SΟL200 ένα 

λεπτό και είκοσι δευτερόλεπτα. Εν τέλει, η ενημέρωση του ψηφιοποιημένου μοντέλου της 

σανίδας, έγινε με την  gradient μέθοδο και τον αλγόριθμο SOL200, καθώς δεν κατέστει 

δυνατόν τεθεί η μάζα της κατασκευής ως περιορισμός για την CMA-ES. Παρ’ όλα αυτά, τα 

αποτελέσματα μετά από πειραματική επαλήθευσή τους ήταν αρκετά ικανοποιητικά. 

Συμπερασματικά, αναφέρεται πως  ακόμα και στην περίπτωση μίας κατασκευής για την 

οποία υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες, μπορεί να σχεδιαστεί ένα μοντέλο 

πεπερασμένων στοιχείων το οποίο να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη συμπεριφορά 

του φυσικού. Επίσης, από τη διαδικασία διερεύνησης των μεθόδων βελτιστοποίησης, 

συμπεραίνεται πως η CMA-ES είναι μία πιο ακριβής μέθοδος από αυτή που χρησιμοποιεί 

ο επιλυτής SOL200. Ταυτόχρονα, το μειονέκτημά της ως προς το χρόνο επίλυσης, με τη 

ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών, σε λίγα χρόνια ενδέχεται να είναι ασήμαντο. 

Σαν μελλοντική εργασία, προτείνεται η εξέλιξη του αριθμητικού πλαισίου που έχει 

αναπτυχθεί στο εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής, ώστε να μπορεί να 

βελτιστοποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του βάρους και να συγκριθούν τα 

αποτελέσματα με αυτά του έβδομου κεφαλαίου. Επίσης, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν πειραματικά προσδιορισμένες χρονικές ιστορίες επιταχύνσεων 

συγκεκριμένης διέγερσης, αποδιδόμενες με ακρίβεια ως προς τη διεύθυνση και τη θέση 

τους, σαν συναρτήσεις στόχου και απόκρισης στον ορισμό του προβλήματος 

βελτιστοποίησης, ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται σχεδόν απόλυτα στο 

πραγματικό μοντέλο της σανίδας. 
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