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Περίληψη 
 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πειραματική εργασία για την μελέτη της 

παραμετρικής αστάθειας της ελεύθερης επιφάνειας υγρού εντός δεξαμενής, υπό 

κατακόρυφη διέγερση. Τα πειράματα έγιναν με τη χρήση, για πρώτη φορά, της τράπεζας 

ταλαντώσεων της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Λόγω του ότι η εν λόγω 

πειραματική διάταξη  χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση 

όλων των επιμέρους τμημάτων που τη συνθέτουν καθώς και του λογισμικού της, γεγονός 

που θα επιτρέψει στον μελλοντικό αναγνώστη της εργασίας να έχει στα χέρια του ένα 

συνοπτικό εγχειρίδιο του νέου εργαστηρίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εκτελεσθέντα 

πειράματα τα οποία περιελάμβαναν διαδοχικές κατακόρυφες αρμονικές διεγέρσεις 

ορθογωνικής δεξαμενής εν μέρει γεμάτης με νερό η οποία είχε επί της τράπεζας 

ταλαντώσεων, επί της οποίας είχε τοποθετηθεί  ορθογωνική δεξαμενή η οποία περιείχε 

νερό μέχρι συγκεκριμένο ύψος, σε διαφορετικά κάθε φορά πλάτη και συχνότητες. Κάθε 

πείραμα που γίνεται, καταγράφεται μέσω κάμερας και στη συνέχεια αναλύεται: το εάν 

είχαμε ή όχι αστάθεια, δηλαδή δημιουργία επιφανειακού κυματισμού, και τι είδους 

κυματισμός ήταν. Απώτερος στόχος μας είναι η απομόνωση και πειραματική απόδειξη της 

περιοχής bistability. Σύμφωνα με πρόσφατη θεωρητική ανακάλυψη, στην περιοχή αυτή, 

όπου κατά κανόνα έχουμε ευστάθεια, μπορεί να εμφανιστεί αστάθεια όταν το σύστημα 

υγρό – δεξαμενή, διεγείρεται από διαφορετικές αρχικές συνθήκες (Spyrou & Spandonidis, 

2010).  Τέλος οι περιοχές αστάθειας που εντοπίσαμε στα πειράματά μας συγκρίνονται με 

αυτές που προβλέπει η γραμμική θεώρηση (γραμμική Mathieu εξίσωση με απόσβεση). 

Βασικό αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής είναι η πειραματική επιβεβαίωση, για πρώτη 

φορά, της περιοχής αστάθειας εξαρτώμενης από τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος 

στην περιοχή που το γραμμικό μοντέλο προβλέπει ευστάθεια. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

επηρεάσει τις μελέτες και την περαιτέρω ανάλυση που θα πρέπει να γίνουν σε αυτή την 

περιοχή, με στόχο φυσικά την βελτίωση των χαρτών δυναμικής απόκρισης μερικώς 

πληρωμένων δεξαμενών.   

 



Abstract 

 
In the present thesis is described an experimental investigation on the parametric 

sloshing behaviour of a fluid (water) inside a rectangular tank, under vertical excitation. The 

experiments have been conducted using the shaking table facility that the Faculty of Naval 

Architecture and Marine Engineering of NTUA have recently acquired. Since the equipment 

was new and it was used for these experiments for the first time, a detailed presentation of 

the components that consist the lab is included, in a way that should help the future reader 

to be quickly accustomed with the lab since he will have in his hands the technical manual. 

Our main research goal was to experimentally confirm the existence of a region that, 

although considered according to standard theory of linear parametrically excited systems 

to be a region of stability, it can be host to unstable behaviour, depending on the initial 

conditions (Spyrou & Spandonidis, 2011). This phenomenon is often identified in the 

literature as bi-stability. All experiments performed are described in detail and, after 

analysis, it is concluded that the region of bi-stability truly exists. Thus the stability map 

referring to the examined system should be updated.    
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Μια Πρώτη Γεύση Από Το Φαινόμενο Που Θα Μελετήσουμε. 
 

Το φαινόμενο που θα μελετήσουμε ονομάζεται κλυδασμός και στ’ Αγγλικά είναι 

γνωστό ως sloshing. Σύμφωνα με αυτό όταν μια, μερικώς γεμάτη, δεξαμενή τεθεί υπο 

διέγερση τότε στην επιφάνεια του υγρού θα εμφανιστούν επιφανειακοί κυματισμοί που 

μπορεί να ασκήσουν σημαντικές πρόσθετες πιέσεις στα τοιχώματα της δεξαμενής. Το 

sloshing το συναντάμε παντού, σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως θα δούμε και στο 

κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας.  

Το φαινόμενο του κλυδασμού είναι εμφανές σε κάθε κίνηση που εκτελείται γύρω 

μας. Από την κίνηση του νερού μέσα στο ποτήρι, όταν το σηκώνουμε, μέχρι την κίνηση 

τόνων κηροζίνης στα φτερά ενός αεροπλάνου που κάνει κάποιον ελιγμό ή την μετατόπιση 

χιλιάδων τόνων αργού πετρελαίου μέσα στις δεξαμενές ενός δεξαμενοπλοίου. Ως 

αναφορά, τα αεροπλάνα επειδή κατά την απογείωση τους καταναλώνουν από 40-60% του 

συνόλου των καυσίμων τους, οι ελεύθερες επιφάνειες που υπάρχουν μπορούν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα απώλειας ευστάθειας κατά την πραγματοποίηση ελιγμών.  

 

Εικόνα 1 Sloshing wine 

Οι κινήσεις της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού σε μια δεξαμενή έχουν ως άμεση 

συνέπεια την ανάπτυξη δυνάμεων-πιέσεων στα τοιχώματα αυτής, γεγονός που προκαλεί 

προβλήματα ασφαλείας. Όταν μιλάμε για την μετακίνηση μερικών ml νερού σε ένα ποτήρι 

που μετακινούμε προφανώς το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι να έχουμε 

κάποια απώλεια νερού κατά τη μεταφορά. Όμως όταν μιλάμε για sloshing στις δεξαμενές 

ενός δεξαμενοπλοίου που μεταφέρει 300.000 τόνους αργού πετρελαίου οι δυνάμεις που 

αναπτύσσονται στα τοιχώματα λόγω της μετατόπισης φορτίου είναι τεράστιες και μπορούν 

να οδηγήσουν πολύ εύκολα σε ανατροπή ή αστοχία της αντοχής των ελασμάτων του 

πλοίου, με συνέπεια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή ή και θανάτους. Πολλά είναι τα 

παραδείγματα πλοίων που βυθίστηκαν εξαιτίας μετατόπισης φορτίου, όπως θα δούμε και 

παρακάτω. 
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Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι το φαινόμενο του sloshing  δεν αφορά μόνο 

υγρά φορτία. Μετατόπιση ελευθέρων επιφανειών μπορούμε να έχουμε και σε στερεό 

φορτίο σε μορφή χύδην. Αν και η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τη μελέτη του 

φαινομένου αυτού για υγρά φορτία, πρέπει να πούμε ότι εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η μετατόπιση φορτίου χύδην σε bulk carriers.  

Γυρνώντας στα υγρά φορτία, παρατηρήθηκε λοιπόν ότι σε μία μερικώς γεμάτη 

δεξαμενή μπορεί να έχουμε σφοδρή κίνηση, όταν το πλοίο κινείται σε περιοχές 

συχνοτήτων, κοντά στη φυσική συχνότητα του πλοίου (Faltinsen & Timokha, 2009). Αυτές οι 

κινήσεις αναπτύσσουν τεράστιες δυνάμεις στα τοιχώματα των δεξαμενών που μπορεί να 

οδηγήσει στην αστοχία αυτών, ή ακόμα και στην ανατροπή του πλοίου.  

Ιδιαίτερα σε πλοία όπως τα LNG (liquefied natural gas), το φαινόμενο έχει ιδιαίτερη 

σημασία. Τα πλοία αυτά μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, μέσα σε συνήθως 

σφαιρικές δεξαμενές. Λόγο της φύσης του φορτίου τα LNG δεν μπορούν να γεμίσουν τις 

δεξαμενές του τελείως, αυτό συμβαίνει επειδή το φυσικό αέριο για να διατηρήσει την υγρή 

μορφή του χρειάζεται να βρίσκετε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις. 

Καθώς όμως το πλοίο ταξιδεύει είναι αδύνατο να διατηρούνται συνέχεια αυτές οι σταθερές 

συνθήκες, με συνέπεια να έχουμε αεριοποίηση ενός μέρους της επιφάνειας του υγρού 

αερίου. Εάν δεν υπήρχε κενό το αέριο αυτό θα αύξανε τόσο την πίεση εντός της δεξαμενής 

που θα είχαμε την έκρηξη αυτής με καταστροφικά αποτελέσματα.   

Το πρώτο καταγεγραμμένο ατύχημα πλοίου που διαπιστώθηκε ότι οφείλονται σε 

απότομη μετατόπιση φορτίου, δηλαδή στο φαινόμενο sloshing είναι το LNG- Esso Brega το 

οποίο το 1971 στην Ιταλία αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να χάσει το φορτίο του ευτυχώς 

όμως χωρίς θύματα. Από τότε έχουν υπάρξει πολλά ατυχήματα εξαιτίας μετατόπισης 

φορτίου, με το πιο πρόσφατο να είναι το ατύχημα του φορτηγού πλοίου Erol Senkaya, που 

έγινε λίγο πιο έξω από την Ζάκυνθο, στις 19 Μαΐου του 2012, οδηγώντας στην απώλεια 

τεσσάρων ανθρώπων .   

 

Εικόνα 2 Sloshing σε δεξαμενή φορτηγού, εικονική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης κατάλληλης για 
αυτό το σκοπό. 
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Αν και το φαινόμενο του κλυδασμού έχει απασχολήσει κατά καιρούς την 

επιστημονική κοινότητα, μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αποκτά βαρύνουσα σημασία 

ακόμα και σε επιστημονικούς κλάδους που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. 

 Ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα ήρθε από τον κλάδο της αστροφυσικής. 

Όταν μια ομάδα εργασίας του πανεπιστημίου Cornel ανακοίνωσε μία παρατήρηση, μέσω 

ακτινών χ, αυξημένης λαμπρότητας και θερμοκρασίας στις άκρες σμηνών γαλαξιών 

(ZuHone et al, 2012). Η γένεση του φαινομένου αποδόθηκε στον κλυδασμό που εκτελεί ο 

πυρήνας αερίων του σμήνους, κάτω από την επίδραση του βαρυτικού δυναμικού, άλλων 

ύποσμηνών, όταν αυτά περνούν από κοντά του. 

Η θεωρία τους ενισχύθηκε και από την παρατήρηση μη κινούμενων σμηνών 

γαλαξιών, στους οποίους δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχα φαινόμενα στα άκρα τους. 

Αρκετοί επιστήμονες παρουσίασαν μάλιστα τον Αύγουστο του 2011, μελέτη που έγινε 

παρατηρώντας με το τηλεσκόπιο ακτινών χ, Chandra, της NASA, το τεράστιο σμήνος 

γαλαξιών Abell 2052, που βρίσκεται σε απόσταση 480 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη 

Γή. Σύμφωνα λοιπόν με τις παρατηρήσεις τους, ένα μικρότερο σμήνος γαλαξιών, προκάλεσε 

μία ελαφρά βαρυτική έλξη σε αυτόν με αποτέλεσμα το κέντρο του, που αποτελείται από 

αέρια σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες να αρχίζει να ταλαντώνεται προς τα άκρα 

δημιουργώντας, φαινόμενο sloshing, που επιτάχυνε την διαδικασία σχηματισμού άστρων. 

Το συμπέρασμά τους είναι ότι το φαινόμενο αυτό επιτάχυνε της διαδικασίες σχηματισμού 

του σύμπαντος όπως το ξέρουμε σήμερα. 

 

 

Εικόνα 3 To σμήνος γαλαξιών Abell όπως παρατηρήθηκε με ακτίνες Χ (NASA 2011) 

  

http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+ZuHone_J/0/1/0/all/0/1
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Σκοπός 
 

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του 

φαινομένου του sloshing η αλλιώς κλυδασμού, μέσω κατάλληλης πειραματικής διάταξης.  

Στόχος μας είναι να μελετήσουμε πειραματικά, τις αποκρίσεις και τη συμπεριφορά της 

ελεύθερης επιφάνειας υγρού εντός ορθογωνικής δεξαμενής υπο κατακόρυφη διέγερση έτσι 

ώστε να μπορέσουν να επαληθευτούν πειραματικά τα αποτελέσματα τόσο αναλυτικών όσο 

και υπολογιστικών εργασιών στον τομέα.   

Πιο συγκεκριμένα, κύρια επιδίωξη είναι να διερευνηθεί μέσω πειραματικών 

αποτελεσμάτων η ύπαρξη ή όχι, του λεγομένου «παραμετρικού τύπου» αστάθειας. Kατά το 

φαινόμενο αυτό η επιφάνεια του υγρού εντός της δεξαμενής μπορεί να παραμένει ήρεμη ή 

να κυματίζει περιοδικά κάτω από την ίδια εξωτερική διέγερση, ανάλογα με τις αρχικές 

συνθήκες του συστήματος. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η (σε περίπτωση που τα 

ευρήματα είναι θετικά) επανασχεδίαση των λεγομένων χαρτών δυναμικής απόκρισης η 

χρήση των οποίων είναι αξιοποιήσιμη σε πλήθος περιοχών των θετικών επιστημών, όπως η 

ναυπηγική, η αεροναυτική, η διαστημική, η γεωλογία, καθώς μέσω αυτών μπορεί να 

επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη σχεδίαση των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών, η 

επαναξιολόγηση των εν ισχύ κανονισμών ασφαλείας (πλεύσης κτλ) και η εκπαίδευση του 

εμπλεκόμενου προσωπικού σε νέους τρόπους αποφυγής δυσμενών καταστάσεων. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα πειράματά μας θα χρησιμοποιηθεί για 

πρώτη φορά η τράπεζα πειραμάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που βρίσκεται 

στο κτίριο του εργαστηρίου ναυτικής και θαλάσσιας υδροδυναμικής. Η τράπεζα αυτή έχει 6 

βαθμούς ελευθερίας και μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλη ελευθερία κινήσεων και ακριβή 

προσομοίωση αληθινών κινήσεων πλοίου λόγω επίδρασης κυματισμού.  

 

  



 Σελίδα 12 
 

Περίγραμμα Εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου 

μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν οι 

βασικές έννοιες γύρω από αυτό, καθώς και να αναλυθεί η σκοπιμότητα μελέτης γύρω από 

το φαινόμενο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη κριτική 

ανασκόπηση των εργασιών που έχουν επηρεάσει περισσότερο την έρευνα σχετικά με τον 

κλυδασμό τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε άλλες μορφές διέγερσης. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται περιγραφή της πειραματικής διάταξης του εργαστηρίου.  

Σκοπός του μέρους αυτού είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μικρό manual της 

τράπεζας δοκιμών και της όλης διάταξης, που θα μπορέσει να αποτελέσει βοήθημα σε 

όποιον στο μέλλον ασχοληθεί με αυτή τη πειραματική διάταξη, καθώς κάτι τέτοιο δεν 

δόθηκε με την παράδοση του μηχανήματος. Με τον τρόπο αυτό όποιος είναι υπεύθυνος 

στο μέλλον για την τράπεζα ταλαντώσεων, θα μπορεί να ανατρέξει σε αυτή την εργασία και 

να βρει όποια πληροφορία χρειάζεται σχετικά με το μηχάνημα και τα μέρη που αποτελούν 

αυτό αλλά και το χώρο του εργαστηρίου.  

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 5, θα δούμε τις λειτουργίες του software. Θα κάνουμε 

μία πλήρη περιγραφή του λογισμικού προκειμένου να μπορεί κάποιος να εξοικειωθεί με 

αυτό, προτού καν ανοίξει τον υπολογιστή. Επίσης θα αναφέρουμε όλη την διαδικασία του 

calibration που χρειαζόταν το μηχάνημα προκειμένου τα αποτελέσματά μας να είναι ακριβή 

καθώς κάτι τέτοιο θα είναι απαραίτητο να γίνεται και στο μέλλον, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και μία περιγραφή του θα είναι σημαντικότατο βοήθημα στον μελλοντικό 

χειριστή. 

Έπειτα, στο τρίτο μέρος, θα επικεντρωθούμε στα πειράματα που κάναμε, στον 

τρόπο με τον οποίο έγιναν, την διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα 

που μας έδωσαν. Αυτή η διαδικασία θα γίνει για κάθε ένα από τα 3 σετ πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα αυτά θα αναλυθούν και θα υπάρξει μια σύγκριση 

αυτών, με αποτελέσματα αριθμητικών μεθόδων και της ημι-αναλυτικής μεθόδου τροπικής 

(modal) ανάλυσης, που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.   

Τέλος στο κεφάλαιο 8 θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην τράπεζα ταλαντώσεων και θα εξάγουμε  κάποια 

συμπεράσματα, σχετικά με την τράπεζα πειραμάτων, τα πειράματα που έγιναν σε αυτή 

αλλά και την ουσία των αποτελεσμάτων μας.  

 

 

 



Μέρος Ι : Θεωρητική Προσέγγιση 

Κεφάλαιο 1 : Το Φαινόμενο Του Κλυδασμού 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μία αναφορά για το τι είναι ο κλυδασμός και ο 

παραμετρικός κλυδασμός. Αρχικά θα δούμε διάφορους ορισμούς του τι είναι κλυδασμός, 

μέσα από προηγούμενες εργασίες σημαντικών για τον τομέα επιστημόνων. Θα 

αναφέρουμε κάποιες από τις καλύτερες εργασίες στις οποίες κάποιος μπορεί να ανατρέξει 

για περισσότερες πληροφορίες και θα δούμε σε γενικές γραμμές ποιες πτυχές του 

φαινομένου κάλυψαν.  

 Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το τι είναι παραμετρικός κλυδασμός. Θα κάνουμε μια 

ιστορική αναδρομή από το 1831 μέχρι σήμερα, σε όλες τις εργασίες που υπήρξαν κομβικοί 

σταθμοί στην πορεία για την κατανόηση του φαινομένου. Θα δούμε κάποιες βασικές αρχές 

και εξισώσεις στις οποίες στηρίζεται η μελέτη του κατακόρυφου κλυδασμού και θα 

προσπαθήσουμε με απλά λόγια να δώσουμε στον αναγνώστη μια γενική εικόνα του. Τέλος 

θα αναφέρουμε μια σειρά εργασιών στις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε 

περίπτωση που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο.        

 

 

1.2 Ορισμός Sloshing – Κλυδασμού  
  

Ως Sloshing – Κλυδασμός ονομάζεται κάθε ελεύθερη κίνηση της επιφάνειας ενός 

υγρού σε μία μερικώς γεμάτη δεξαμενή, που προκαλείται από κάποια διαταραχή περιοδική 

ή μη.   

Ανάλογα με την διαταραχή που δέχεται, με το δοχείο που το περικλείει και 

διάφορες αρχικές παραμέτρους, η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού μπορεί να εμφανίσει 

διαφορετικούς τύπους κίνησης, συμπεριλαμβανομένης επίπεδη, μη επίπεδη, 

περιστροφική, συμμετρική, ακανόνιστη και χαοτική.  

Βρισκόμενο σε ασθενές βαρυτικό πεδίο, το περικλείον υγρό αλληλεπιδρά με τα 

τοιχώματα του δοχείου του και η τάση που αναπτύσσεται από την κίνησή του μπορεί να 

οδηγήσει σε τυχαίο προσανατολισμό του υγρού και ακανόνιστη συμπεριφορά που 

εξαρτάται κυρίως από τα τοιχώματα της δεξαμενής.    
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Τα κύματα που δημιουργούνται από αυτές τις διαταραχές δημιουργούν τρομερά 

μεγάλες πιέσεις στα τοιχώματα του δοχείου που περιέχει το υγρό. Προκειμένου να 

μελετηθεί αυτή η κίνηση πολύ επιστήμονες ασχολήθηκαν, αναπτύσσοντας διάφορες 

μεθόδους αναλυτικές και πειραματικές. Μερικές από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν 

ήταν  από τους :  

Hough (1895), Honda and Matsushita (1913), Jeffries (1924), Sen (1927), 

Goldsborough (1930),Westergaard (1933), Binnie (1941, 1955), K. W. Smith (1947, 1956), C. 

Smith (1948), Taylor(1950, 1954), Luskin and Lapin (1952), Schy (1952), Moiseev 

(1952a,b,c,d, 1953, 1954, 1956), Senda and Nakagawa (1954), Nakagawa (1955, 1956), 

Birkhoff (1956), Okhotsimski (1956), Heinrich and Kaufman (1956), Sretanskii (1956, 1957), 

Housner(1957), Krein and Moiseev (1957), and Shved (1959), Lamb, 1945, Stoker, 1957, 

Kochin, et al.,1964, Thomson, 1965, Brodkey, 1967 and Barber and Ghey, 1969).  

Θεμελιώδης θεωρητική και πειραματική έρευνα πάνω σε αξονικά συμμετρικές 

δεξαμενές έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από τη διαστημική βιομηχανία (Abramson, 1961a, 

1963b, 1966b,1968). Θεωρητικές εργασίες του μη γραμμικού κλυδασμού σε αξονικά 

συμμετρικές δεξαμενές έχουν παρουσιαστεί ακόμα από τους Narimanov (1956,1957c), 

Miles (1984), Lukovsky (1990) και πολλούς άλλους. 

Όπως είναι λογικό όμως, η επιστημονική κοινότητα αποφάσισε ότι είναι 

επιβεβλημένο να αναπτυχθούν και αριθμητικές μέθοδοι, οι οποίες να περιγράφουν 

ακριβώς την κίνηση του υγρού, εντός μίας δεξαμενής, καθώς και της δυνάμεις που αυτή η 

κίνηση προκαλεί. Χαρακτηριστικές μελέτες σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει από τους 

Tanizawa(1996), Chen et al. (1992), Moan & Berge (1997).  

Τέλος υπάρχουν πολλές εργασίες που προσπαθούν με CFD προσομοιώσεις 

τρισδιάστατης ροής μέσα σε δεξαμενή πλοίου να προσεγγίσουν το φαινόμενο. 

Χαρακτηριστικές εργασίες είναι των Faltinsen & Rognebakke (2000), ISSC Report (1997), 

Wu, Ma & Taylor (1998). Για δυσδιάστατες περιπτώσεις οι κυριότερες δημοσιεύσεις είναι 

αυτές των Celebi & Akyildiz (2002), Sames, Marcouly & Schellin (2002). 

Διαφορετικές πτυχές του προβλήματος, καθώς και αναλυτικότερη περιγραφή των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων διαφόρων μεθόδων ανάλυσης του sloshing  

μελετήθηκαν από τους Sloane (1960), Cooper (1960), Abramson (1961a, 1963b, 

1966b,1968), Ring (1964), Abramson and Kana (1967), Brown (1982b), Rammerstofer, et al. 

(1990),and Ibrahim, et al. (2001).  
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1.3 Παραμετρικός Κλυδασμός 
 

Ως παραμετρικός κλυδασμός ονομάζεται η κυματοειδής κίνηση της ελεύθερης 

επιφάνειας του υγρού κατά τη διάρκεια κατακόρυφης (ως προς το επίπεδο της 

αδιατάραχτης ελεύθερης επιφάνειας) διέγερσης (Ibrahim, 2005). Αυτό που διαφοροποιεί 

την παραμετρικό κλυδασμό από το γενικότερο φαινόμενο είναι ότι στον παραμετρικό το 

ενεργό βαρυτικό πεδίο είναι χρονικά εξαρτώμενο. Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτό αυτό 

αρκεί να εξεταστεί το μηχανικό ανάλογο που δεν είναι άλλο από ένα εκκρεμές η άκρη του 

οποίου δύναται να ταλαντώνεται αρμονικά στην κατακόρυφη διέγερση με αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται χρόνο-εξαρτόμενο βαρυτικό πεδίο. 

 

Σχήμα 1: Μηχανικό ισοδύναμο κατακόρυφης διέγερσης. 

Όταν μια δεξαμενή είναι μερικώς γεμάτη και τεθεί υπό κατακόρυφη διέγερση, με 

συχνότητα διέγερσης κοντά στη διπλάσια τιμή της χαμηλότερης φυσικής ιδιοσυχνότητας 

του συστήματος θα δημιουργηθούν κύματα στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Τα 

κύματα αυτά είναι γνωστά ως κύματα Faraday αφού αυτός ήταν ο ερευνητής που τα 

παρατήρησε για πρώτη φορά  (1831).  

Ο Faraday παρατήρησε ότι το υγρό μέσα σε μια γυάλινη δεξαμενή ταλαντώνεται με 

μια συχνότητα η τιμή της οποίας είναι μισή από αυτήν της κατακόρυφης διέγερσης της 

δεξαμενής. Η επιβεβαίωση της θεωρίας του ήρθε αργότερα από τα πειράματα του  Rayleigh 

(1883a, 1883b, 1987), τα αποτελέσματα των οποίων δικαίωναν την άποψη του Faraday. 

 Το 1868 ο Mathieu κατέληξε σε μία γραμμική εξίσωση που φέρει και το όνομά του, 

η οποία βοήθησε τον Rayleigh να εξηγήσει το φαινόμενο που είδε στα πειράματά του, 

μαθηματικά. Περαιτέρω έρευνα έγινε από τους Lewis 1950, Taylor 1950, Benjamin & Ursell 

1954, Konstantinov, et al. 1978 και Nevolin 1985, που οδήγησε στην δημιουργία 

διαγραμμάτων ευστάθειας που προέκυπταν από γραμμικές εξισώσεις τύπου Mathieu. 

Θεωρώντας ως  )cos(0

2

0 tZZ   την κατακόρυφη διέγερση της δεξαμενής, κατόπιν 

γραμμικοποίησης η ανάλυση όλων των προηγούμενα αναφερθέντων ερευνητών οδήγησε 

σε ένα σύστημα εξισώσεων τύπου Mathieu της μορφής: 
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όπου mnA  είναι η κανονικοποιημένη τιμή του ύψους του κύματος και mn , mn  

είναι αντίστοιχα η φυσική συχνότητα και ο ρυθμός απόσβεσης της ιδιομορφής mn, Ω είναι 

η συχνότητα διέγερσης, Z0 το πλάτος διέγερσης. Ανάλογα με την τιμή του πλάτους 

διέγερσης, της συχνότητας και του ρυθμού απόσβεσης οι λύσεις της προηγούμενης 

εξίσωσης μπορεί να είναι ευσταθείς ή ασταθείς.  

Το 1947 ο McLachlan κατάφερε να κάνει ανάλυση της παραμετρικής ευστάθειας 

των διαφορικών εξισώσεων της παραπάνω μορφής με περιοδικές σταθερές που στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Yakubovich και Starzhinskii το 1975. 

Το 1966 ο Kana έκανε μια πειραματική έρευνα της παραμετρικής διέγερσης της 

επιφάνειας του υγρού σε κατακόρυφες κυλινδρικές και τετραγωνικές δεξαμενές. Η 

απόκριση του υγρού και στις δύο περιπτώσεις ήταν παρόμοια. Παρατήρησε λοιπόν ότι οι 

κυματισμοί της ελεύθερης επιφάνειας εξαρτώνται από το βάθος του υγρού.  

Όσο πιο ρηχό το νερό τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εμφανίσει 

«υδραυλικά άλματα» (hydraulic jumps)  όταν διεγείρεται κοντά στην ιδιοσυχνότητα του. 

Αντίθετα μεγάλα βάθη είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν, μεγάλα αργά μεταδιδόμενα 

κύματα στην ελεύθερη επιφάνεια. Αργότερα οι Woodward 1966, Lomen και Fontenot 1967, 

Woodward και Bauer 1970 μελέτησαν την περίπτωση των παραβολικών δεξαμενών. 

Παρ’ όλες τις έρευνες που είχαν γίνει μέχρι το 1995, όλες είχαν ένα κοινό σημείο, 

όλες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το πρόβλημα του παραμετρικού κλυδασμού 

στηριζόμενες σε γραμμικά μοντέλα. Αν και αυτή η προσέγγιση καταφέρνει να πιάσει την 

περιοχή γραμμικής αστάθειας, δεν μπορεί να προβλέψει σωστά την ανύψωση της 

ελεύθερης επιφάνειας εντός της δεξαμενής και έτσι μας δίνει λανθασμένα ύψη, μη 

ρεαλιστικά μέσα στην περιοχή αστάθειας.  

Το 1995 ο Miles πρότεινε ένα μη γραμμικό μοντέλο, στηριζόμενος σε προσέγγιση 

Lagrangian.  Το μοντέλο αυτό στη συνέχεια ανέπτυξαν ο Decent το 1995 και οι  Decent & 

Craik το 1995, με αυτή τους την έρευνα κατάφεραν να περιλάβουν μέσα στο μοντέλο 5ης 

τάξης συχνότητας αποτελέσματα, προκειμένου να συλλάβουν για χαμηλά βάθη νερού το 

φαινόμενο της υστέρησης που παρατηρούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα πειράματα των 

Simonelli και Gollub το 1989 και των  Craik και Armitage το 1995.    

Από το 1995 μέχρι σήμερα πολλοί ακόμα ερευνητές έχουν δημιουργήσει 

μαθηματικές προσεγγίσεις του φαινομένου του  sloshing, χρησιμοποιώντας Lagrangian 

μέθοδο για την εξήγηση της κίνησης της ελεύθερης επιφάνειας. Μερικοί από αυτούς τους 

μελετητές είναι οι: Takizawa & Kondo το 1995, Chen et al. Το 1996, Chern et al. Το 1999, 

Turnbull et al. Το 2003, Fradnsen το 2004, Y. Kim et al το 2007, Wu et al το 2007. 

 Ένα από τα αρνητικά αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι δεν μπορούν να 

προβλέψουν επακριβώς την επιφανειακή ταχύτητα του κύματος. Δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν εύκολα όπου υπάρχουν ακανόνιστες γεωμετρίες και επιπλέοντα σώματα. 
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Ακόμη όλες αυτές οι μαθηματικές μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για simulations μεγάλης 

διάρκειας. Μία αναλυτική έρευνα πάνω στις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη μελέτη 

του φαινομένου, της μη γραμμικής συμπεριφοράς των υγρών εντός δεξαμενών, έχει γίνει 

από τον Ibrahim το 2005. 

Η επίδραση της παραμετρικής διέγερσης σε δεξαμενές διαστημικών οχημάτων 

ερευνήθηκε πειραματικά από τους Schoenhals, et al. 1967 και Nevolin 1983. Μια 

αξιοσημείωτη καθυστέρηση της ροής του υγρού καυσίμου παρατηρήθηκε όταν αυξάνονταν 

η τιμή της επιτάχυνσης. Από την άλλη, η καθυστέρηση της ροής μειώνονταν όταν η 

συχνότητα διέγερσης για σταθερή τιμή επιτάχυνσης αυξάνονταν. Το πρόβλημα της 

παραμετρικής διέγερσης μιας περιστρεφόμενης στήλης που περιέχει υγρό μελετήθηκε από 

τον Bauer (1989a). 

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της μελέτης παρατηρούνται διαφορετικές πηγές 

παραμετρικής διέγερσης. Μη παραδοσιακή πηγή παραμετρικής διέγερσης που όμως 

εμφανίζεται σε κάποιες εφαρμογές είναι οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις. Η παραμετρική 

απόκριση της ενδιάμεσης επιφάνειας μεταξύ δύο διηλεκτρικών υγρών υπό την επίδραση 

εναλλασσόμενης ηλεκτροστατικής δύναμης μελετήθηκε από τους Reynolds (1965), Devitt 

και Melcher (1965), Briskman και Shaidurov (1968), Yih (1968a, b). Οι μελέτες τους έδειξαν 

ότι για να είναι η ενδιάμεση επιφάνεια συνεχώς στην περιοχή ευστάθειας πρέπει η 

εφαρμοζόμενη τάση να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αποσβέσει την επίδραση της 

επιφανειακής τάσης αλλά χαμηλότερη από μια κρίσιμη τιμή, η οποία υπολογίζεται 

αναλυτικά. Για τάσεις μεγαλύτερες από την κρίσιμη αυτή τιμή ο Reynolds (1965) υπέδειξε 

ότι η επιφάνεια είναι ασταθής. 

 Παρόμοιες μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τον Raco (1968) για την περίπτωση 

του χρονικά εξαρτώμενου ηλεκτρικού πεδίου. Οι ταλαντώσεις της ελεύθερης επιφάνειας 

στην περίπτωση ενός μαγνητικού υλικού μελετήθηκαν από τους Dodge & Garza (1972), 

Ohaba & Sudo (1995), Pursi & Malik (1995), Sudo, et al. (1993, 1997) και τα αποτελέσματα 

των μελετών τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ο Briskman, et al. (1976) προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα μελέτησε την 

παραμετρική διέγερση υγρών μέσα σε συγκοινωνούντα δοχεία. Η ολική ευστάθεια της 

κίνησης του υγρού μέσα σε ελλειψοειδείς δεξαμενές μελετήθηκε από τους Leonov και 

Morozov (1988). Ο Bessem, et al. (1996) εξέτασε την ευστάθεια των επιφανειακών κυμάτων 

υπό την επίδραση παραμετρικής διέγερσης δύο διαφορετικών (ταυτόχρονων) συχνοτήτων. 

 Οι Miles & Henderson (1990) παρουσίασαν μια ανασκόπηση των προβλημάτων 

των κυμάτων Faraday βασισμένη στη θεωρία των διακλαδώσεων και του χάους. Οι 

Frandsen και Borthwick (2002, 2003) προσομοίωσαν αριθμητικά τη μη γραμμική κίνηση της 

ελεύθερης επιφάνειας υπό την επίδραση παραμετρικής διέγερσης χρησιμοποιώντας έναν 

διδιάστατο αλγόριθμο πεπερασμένων διαφορών.   

Η μελέτη παραμετρικών διεγέρσεων εσωτερικών κυμάτων ενός ιδανικού 

διαστρωματικού υγρού σε κλειστές δεξαμενές έγινε από τους Vladimirov (1981), Nesterov 

(1982), Sekerzhi-Zenkovich (1983), Kravtsov και Sekerzhi-Zenkovich (1993, 1996). Τα 



 Σελίδα 18 
 

διαστρωματικά υγρά χαρακτηρίζονται από την ιδιότητά τους να παρουσιάζουν διαβάθμιση 

πυκνότητας. 
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Κεφάλαιο 2 : Ιστορική Αναδρομή 
 

2.1 Κριτική Ανασκόπηση Εργασιών 
 

 Η προσπάθεια να αναλυθεί  η κίνηση της ελεύθερης επιφάνειας ενός υγρού μέσα 

σε περιοδικά (αρχικά) διεγειρόμενη δεξαμενή ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, από τότε 

υπήρξαν πληθώρα ερευνητών που προσπάθησαν με τις εργασίες τους να εξηγήσουν το 

φαινόμενο, ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Faraday (1831), Hough (1895), Honda και 

Matsushita (1913), Jeffries (1924), Sen (1927), Goldsborough (1930), Westergaard (1933), 

Binnie (1941, 1955), K. W. Smith (1947, 1956), C. Smith (1948), Taylor (1950, 1954), Luskin 

και Lapin (1952), Schy (1952), Moiseev (1952a,b,c,d, 1953, 1954, 1956), Senda και Nakagawa 

(1954), Nakagawa (1955, 1956), Birkhoff (1956), Narimanov (1956, 1957c), Okhotsimski 

(1956), Heinrich and Kaufman (1956), Sretanskii (1956, 1957), Housner (1957), Krein και 

Moiseev (1957), και  Shved (1959).    

Το φαινόμενο αυτό όμως άρχισε να απασχολεί έντονα την διεθνή κοινότητα κυρίως  

την National Aeronautics and Space Administration (NASA) τη δεκαετία του 1960 καθώς η 

μετατόπιση των υγρών καυσίμων στις δεξαμενές των διαστημοπλοίων, προκαλούσε 

σοβαρά προβλήματα στα συστήματα περιστροφικής αδράνειας και ελέγχου του 

υψομέτρου. Θεμελιώδη για το φαινόμενο θεωρείται η εργασία που έκανε ο H. Norman 

Abramson το 1966 για την NASA.  

Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 1970 το φαινόμενο αυτό και η μελέτη του πέρασε 

στους αεροναυπηγούς και απασχόλησε πολύ την βιομηχανία των αεροσκαφών. Θεωρητικές 

εργασίες του μη γραμμικού κλυδασμού σε αξονικά συμμετρικές δεξαμενές που 

παρουσιάστηκαν εκείνη την περίοδο είναι: Mikishev 1978, Narimanov, Dokuchaev & 

Lukovsky (1977), Miles (1984a, b), Lukovsky (1990) 

Η αναλυτική μελέτη του φαινομένου μέσα από την ανάπτυξη αριθμητικών 

μεθόδων ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 όταν άρχισαν οι επιστήμονες να 

ασχολούνται εμπεριστατωμένα με το φαινόμενο αυτό, κυρίως μέσα από τη δημιουργία 

προγραμμάτων που προσμοίαζαν σε υπολογιστές την κίνηση του υγρού φορτίου. Τότε 

άρχισε και η μελέτη της αλληλεπίδρασης των κινήσεων του πλοίου με τις κινήσεις της 

ελεύθερης επιφάνειας του υγρού στις δεξαμενές αυτού.  

Μερικές βασικές εργασίες που αφορούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις του 

κλυδασμού έχουν δημοσιευτεί από τους Su Tsung-Chow (1992), Buechmann (1996), 

Tanizawa (1996), Chen et al. (1997), Pawell (1997), Moan & Berge (1997). Ενώ 

παραδείγματα CFD προσομοιώσεων τρισδιάστατης ροής μέσα σε μια δεξαμενή πλοίου 

είναι αυτά των Arai et al. (1992b), Arai, Cheng & Inoue (1992a, 1993), ISSC Report (1997), 

Faltinsen & Rognebakke (2000) and Wu, Ma & Taylor (1998), και για την δισδιάστατη 

περίπτωση οι κυριότερες δημοσιεύσεις είναι αυτές των Celebi & Akyildiz 2002; Sames, 

Marcouly & Schellin 2002; Aliabadi, Johnson & Abedi 2003, Fransen (2004)  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
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Σταδιακά σημαντικοί επιστήμονες όπως οι: Solaas (1995), Faltinsen & Rognebakke 

(2000), Faltinsen & Timokha (2002a) και Ibrahim et al. (2001), ο dr B. Molin (2002), ο 

Melenica (2003) και ο Newman (2005) βασισμένοι σε γραμμικές δυναμικές θεωρίες, 

μελέτησαν το φαινόμενο και έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων που 

μπορούσαν να προβλέψουν τις κινήσεις του υγρού σε μία δεξαμενή εάν αυτή δεχτεί κάποια 

εξωτερική διαταραχή σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων, παρουσιάζοντας με αυτό τον 

τρόπο μια τεχνική (adaptive modal modelling technique) για τη δισδιάστατη περίπτωση 

κατά την οποία συνυπολογίζονται δυναμικές αλλαγές στους κυρίαρχους κυματισμούς. 

Το 2011, κατά την μελέτη του προβλήματος 2D sloshing (Spurou & Spandwnidis), σε 

μία ορθογώνια δεξαμενή σε κατακόρυφη διέγερση, χρησιμοποιώντας την μέθοδο adaptive 

analysis που εισήγαγε ο Faltinsen και ο Timokha (2001), προέκυψε το συμπέρασμα ότι 

υπάρχει μία περιοχή στο διάγραμμα διέγερσης συχνότητας όπου μία αρχική διέγερση 

μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει ( ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες ) σε χαοτική 

συμπεριφορά της ελεύθερης επιφάνειας - κυματισμό. 

Η περιοχή αυτή γίνεται πιο κατανοητή από την παρακάτω σχηματική 

αναπαράσταση, όπου Α η περιοχή ευστάθειας, Β η περιοχή κεντρικής αστάθειας και C η 

περιοχή ευσταθο-αστάθειας (bιstability). 

 

Σχήμα 2: Περιοχές αστάθειας-ευστάθειας στο φάσμα συχνοτήτων (Spandonidis & Spyrou, 2011) 

 

Τα πειράματα που θα γίνουν θα αποσκοπούν στην μελέτη αυτής της περιοχής για 

την διεξαγωγή σίγουρων αποτελεσμάτων με την επιβεβαίωση ή την απόρριψή από την 

πειραματική μέθοδο αυτής της μελέτης. 
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2.2 Ιστορία Των Τραπεζών Ταλάντωσης (“Shaking Tables”) 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την μελέτη του φαινομένου του Sloshing υπάρχουν 

τρείς μέθοδοι: Η μαθηματική, κατά την οποία ένα μαθηματικό μοντέλο δημιουργείται για 

να προσεγγίσει τις κινήσεις του υγρού. Οι αριθμητικές μέθοδοι, με τις οποίες προσπαθούμε 

με την βοήθεια υπολογιστών να με μελετήσουμε το φαινόμενο. Και τέλος υπάρχει η 

πειραματική μέθοδος που με την εκτέλεση πειραμάτων προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να 

βελτιώσει τις υπόλοιπες μεθόδους και να εξάγει συμπεράσματα που καμία από τις άλλες 

δύο δεν μπορούν.  

 Η Πειραματική μέθοδος αν και η πιο σίγουρη, είναι συνήθως η τελευταία 

προσπάθεια κατανόησης ενός φαινομένου. Με την πειραματική μέθοδο ξέρουμε ότι τα 

αποτελέσματά της είναι σίγουρα, καθώς ότι κάνουμε στο πείραμα αυτό θα δούμε και στην 

πραγματικότητα. Παρόλαυτά δεν είναι η πιο ¨βολική¨ μέθοδος, είναι πολύ ακριβότερη, 

εξαιτίας του εξοπλισμού που απαιτεί, είναι πιο επίπονη και πολύ πιο χρονοβόρα.  

Στην περίπτωση του Sloshing τα πειράματα γίνονται με τη βοήθεια ενός shaking 

table, δηλαδή μιας τράπεζας δοκιμών που έχει 6 βαθμούς ελευθερίας και μπορεί να 

εκτελέσει κινήσεις παρόμοιες με αυτές των κυματισμών.  

Τα shaking table πρώτο δημιουργήθηκαν για την μελέτη των σεισμών. Το πρώτο 

shaking table κατασκευαστικέ στην Ιαπωνία στα τέλη του 19ου αιώνα και κινιόταν με τα 

χέρια. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι εξελίξεις είχαν μετακινηθεί στο Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ στις ΗΠΑ, με την εισαγωγή ενός ηλεκτρικού κινητήρα να παράγει μια πιο 

εκλεπτυσμένη κίνηση ταλάντωσης σε μία κατεύθυνση, οι κινήσεις του testpiece 

καταγράφονται από μηχανικά μολύβια σε ένα περιστρεφόμενο τύμπανο. 

 

Εικόνα 4 Ένα από τα πρώτα shaking tables 

Σημαντικοί σεισμοί το 1920 ανανέωσαν το ενδιαφέρον στο Στάνφορντ με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μονής κατεύθυνσης πίνακα που κινείται πάνω σε ράγες, 

και ενεργοποιείται από ένα εκκρεμές όταν χτυπά στο ένα άκρο, ενώ το άλλο άκρο διαθέτει 
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ελατήρια που αντιστέκονται στην κίνηση. Ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι το 

μέγεθος της έκκεντρου μάζας που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την αρμονική κίνηση 

που χρειαζόμαστε, παρέχοντας έτσι μια μέθοδο ελέγχου. 

Η ιδέα της παραγωγής των κινήσεων από υδραυλικά έμβολα εισήχθη από το ΜΙΤ 

μετά το σεισμό του 1933 στο Long Beach, σε έναν πίνακα-τράπεζα που κρεμόταν από πάνω 

από τα καλώδια. Δύο άλλες καινοτομίες εδώ ήταν υψίστης σημασίας. Πρώτη ήταν μια 

αναλογική συσκευή χρησιμοποιώντας μια πραγματική καταγραφή των μετρήσεων ως 

πρώτη ύλη, και η δεύτερη ήταν ο έλεγχος της κίνησης από μία ηλεκτρικά ελεγχόμενη 

ανάδραση. Η ανάπτυξη αυτών των ιδεών στα shaking table, που χρησιμοποιούμε σήμερα, 

έπρεπε να περιμένει από την γενική ανάπτυξη του μηχανικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του 

β παγκοσμίου πολέμου το 1939-1945, ακολουθούμενη από την προοδευτικά μεγαλύτερη 

και καλύτερη σε ταχύτητες και αξιοπιστία, χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Φτάνοντας πια στο 1985 όπου οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών 

επέτρεψαν την ταυτόχρονη χρήση- έλεγχο έως και 6 υδραυλικών εμβόλων που έδιναν στα 

shaking table τους 6 βαθμούς ελευθερίας που διαθέτουν και σήμερα. Να σημειωθεί βέβαια 

ότι για την εποχή η τεχνολογία ήταν απαγορευτική από οικονομική άποψη και έπρεπε να 

φτάσουμε στα μέσα της δεκαετίας του 90’ για να δούμε τέτοια μηχανήματα σε ερευνητικά 

κέντρα και πανεπιστήμια όπως το δικό μας. 

Σήμερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπάρχουν 2 τέτοια μηχανήματα ένα στη 

σχολή πολιτικών μηχανικών και ένα στη σχολή ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για την μελέτη των επιπτώσεων του sloshing στην ναυπηγική υπάρχουν 

ελάχιστα shaking tables σε όλο τον κόσμο και το να γίνονται πειράματα σε ένα τέτοιο 

μηχάνημα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι κάτι αξιέπαινο. Συγκεκριμένα η σχολή 

ναυπηγών του ΕΜΠ ήταν η πρώτη σχολή που παρήγγειλε ένα μηχάνημα με τέτοιου είδους 

προδιαγραφές και στη συνέχεια αντίστοιχες παραγγελίες έγιναν και από την Κορέα, την 

Γαλλία και την Βραζιλία.  

Η παρούσα δε εργασία, είναι η πρώτη που γίνεται σε ένα τέτοιο μηχάνημα και η 

πρώτη που πειραματικά προσπαθεί να διερευνήσει το φαινόμενο του parametric sloshing.  
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Μέρος ΙΙ : Πειραματική Διάταξη 

 

Κεφάλαιο 3 : Περιγραφή Του Υλικού Του Εργαστηρίου. 
 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή τόσο της τράπεζας ταλαντώσεων 

όσο και του υπόλοιπου εργαστηριακού εξοπλισμού  που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διενέργεια των πειραμάτων. Στην ουσία είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται αναλυτικά 

η διάταξη, μιας και αποτελεί ένα εντελώς καινούριο απόκτημα της Σχολής Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών. Συγκεκριμένα η τράπεζα εγκαταστάθηκε το 2010 στο χώρο του 

εργαστηρίου υδροδυναμικής. Οι εργασίες ρύθμισης και διακρίβωσης του συστήματος 

διήρκεσαν ενάμιση χρόνο με αποτέλεσμα στα μέσα του 2012 να ξεκινήσει η ερευνητική του 

δραστηριότητα.  

Ο αναγνώστης του κεφαλαίου αυτού θα έχει στην πραγματικότητα ένα μικρό 

manual της πειραματικής διάταξης και όλων των εξαρτημάτων της. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορεί να ανατρέξει σε αυτό, όποτε χρειαστεί να πληροφορηθεί για κάποιο τμήμα της 

διάταξης, π.χ. σε περίπτωση που είναι αναγκαία κάποια αντικατάσταση ή συντήρηση 

κάποιου εξαρτήματος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η πειραματική διάταξη αποτελεί ένα καινοτομικό 

ως προς το είδος του σύστημα τόσο λόγω των πολλών βαθμών ελευθερίας στις κινήσεις 

του, όσο και στο εξειδικευμένο εύρος συχνοτήτων που μπορεί να αναπτύξει, το οποίο είναι 

προσαρμοσμένο στη συνολική περιοχή διεγέρσεων που συναντάται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Αρχή Λειτουργίας 
 

 

Εικόνα 5 :Γενική εικόνα του μηχανήματος. 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη, που όπως φαίνεται αποτελεί ένα 

σύνθετο ηλεκτρο-υδραυλικό-πνευματικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Η τράπεζα είναι το 

μεταλλικό κομμάτι που στηρίζεται στους κυλίνδρους και πάνω στο οποίο τοποθετείται η 

δεξαμενή που περιέχει το υλικό ενδιαφέροντος ώστε να διεγερθεί. Η βασική αρχή 

λειτουργίας της διάταξης σε μορφή αλγορίθμου έχει ως εξής: 

 Α. Αρχικά ο χρήστης (ερευνητής) μέσω του λογισμικού ελέγχου της διάταξης εκκινεί 

την αντλία λαδιού ώστε να διοχετευτεί η κατάλληλη ποσότητα στις βαλβίδες που ελέγχουν 

τα έμβολα των κυλίνδρων.  

Β. Στη συνέχεια εισάγει μέσω του ίδιου λογισμικού στον υπολογιστή τα δεδομένα 

της κίνησης που θέλει να προσομοιάσει.  

 Γ. Το λογισμικό χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους μαθηματικές σχέσεις 

μετατρέπει την πληροφορία που εισάγει ο χρήστης για την συνιστάμενη κίνηση της 

τράπεζας σε έξι επιμέρους κινήσεις (τις κινήσεις που απαιτείται να κάνει ο κάθε κύλινδρος 

ώστε να επιτευχθεί η συνιστάμενη κίνηση). Προφανώς η κίνηση πού εκτελεί ο κάθε 

κύλινδρος ξεχωριστά είναι μονοδιάστατη αφού το έμβολο μπορεί μόνο να μπει και να βγει 

από τον κύλινδρο.  

Δ. Η κίνηση του κάθε κυλίνδρου μετατρέπεται στη συνέχεια με τη χρήση των 

κατάλληλων αλγορίθμων από το λογισμικό σε ηλεκτρική τάση, βαθμονομημένη σε μια 

κλίμακα από 0 έως 15 volt,   

Ε. Μέσω κατάλληλης βαθμίδας (hardware) δημιουργείται η τάση αυτή και 

στέλνεται μέσω υπέργειων καλωδίων στις έξι βαλβίδες  ελέγχου.  



 Σελίδα 25 
 

 Στ. Ανάλογα με την πληροφορία που δέχονται οι βαλβίδες ελέγχουν την κίνηση των 

εμβόλων με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται η επιθυμητή κίνηση.  

 Ζ. Η κίνηση των εμβόλων ελέγχεται από τον κατάλληλο αισθητήρα κίνησης ο οποίος 

είναι βαθμονομημένος στην κλίμακα 0 έως 15 volts,επίσης. Με αυτόν τον τρόπο η κίνηση 

του κάθε εμβόλου μετατρέπεται εκ νέου σε ηλεκτρικό σήμα το οποίο χρησιμοποιείται ως 

ανατροφοδότηση στον PID(ελεγκτή) του συστήματος αυτομάτου ελέγχου.  

Η. Ο PID λαμβάνοντας στην είσοδο του το υπόλοιπο της αφαίρεσης του αρχικού 

σήματος με το σήμα της ανάδρασης εκτελεί τις κατάλληλες διορθώσεις ώστε το η κίνηση 

της τράπεζας να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στην επιθυμητή κίνηση. που το σήμα 

ανάδραση. 

Θ. Η τελική κίνηση της τράπεζας μεταφέρεται στην δεξαμενή που βρίσκεται 

εγκατεστημένη επάνω της και επομένως αποτελεί τη ην εξωτερική διέγερση για την μελέτη 

της επαγόμενης κίνησης του υγρού εντός της δεξαμενής.  

Ι. Με κατάλληλους αισθητήρες, ανάλογα με τα φυσικά μεγέθη ενδιαφέροντος, 

καταγράφεται η συμπεριφορά του υγρού ώστε να μελετηθεί.  

 Παρακάτω γίνεται αναλυτική περιγραφή καθενός από τα συστήματα που έχουν ήδη 

αναφερθεί, ενώ επιπλέον περιγράφονται και συστήματα που δεν διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά που η συμμετοχή τους για την επιτυχή έκβαση των πειραμάτων 

είναι ουσιαστική.  

3.1 Τράπεζα Πειραμάτων 
 

 

Εικόνα 6 Γενική εικόνα μηχανήματος. 

Η τράπεζα πειραμάτων έχει τις εξής διαστάσεις : μήκος 121,00 cm, πλάτος 110,20 

cm, πάχος 3,88 cm. Στην τράπεζα έχουν γίνει 121 οπές με σπείρωμα βήματος 2 mm και 
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διαμέτρου 12mm, προκειμένου να μπορούμε να προσδέσουμε σε αυτή διάφορα δοκίμια. 

Οι οπές αυτές απέχουν μεταξύ τους 10,13 cm, ενώ οι γωνιακές οπές απέχουν από τα άκρα 

της τράπεζας 9,85 cm και 4,50 cm. Το βάρος της τράπεζας χωρίς να λάβουμε υπόψη την 

αφαίρεση υλικού, εξαιτίας των οπών, είναι 147,45 kg. Στις δύο πλευρές της τράπεζας 

υπάρχουν επίσης δυο μικρότερες έδρες συγκολλημένες με αυτή, σε απόσταση 32,00 cm 

από το ένα άκρο, όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία, με διαστάσεις: μήκος 30,60 

cm, πλάτος 9,66 cm και πάχος 2,58 cm, ενώ το βάρος τους είναι 2,17 kg έκαστο. 

 

Εικόνα 7 Τα φτερά της τράπεζας πειραμάτων. 

Το υλικό κατασκευής της τράπεζας και των δύο εδρών είναι αλουμίνιο με ειδικό βάρος 2,7 

– 2,85 g/cm3  

 

3.2 Βάση Της Τράπεζας  
 

Στο κάτω μέρος της τράπεζας πειραμάτων υπάρχει μια τριγωνική βάση, πάνω στην 

οποία είναι αρθρωμένοι 6 υδραυλικοί και 3 πνευματικοί βραχίονες που κινούν την τράπεζα.  

Η τριγωνική αυτή βάση έχει σχήμα πυραμίδας με διαστάσεις: πάχος 1,93 cm, πλάτος 

πλευράς 12,00 cm, μήκος 100,00 cm και ύψος 9,00 cm. Το υλικό κατασκευής της είναι το 

ίδιο με την τράπεζα, δηλαδή αλουμίνιο. 
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Εικόνα 8 Κάτω όψη της τράπεζας πειραμάτων 

 

Εικόνα 9 πλάγια όψη της τράπεζας πειραμάτων 

  Σε κάθε μία πλευρά της τριγωνικής βάσης υπάρχουν 2 υδραυλικοί και ένας 

πνευματικός βραχίονας. 

 

3.3 Υδραυλικοί Βραχίονες 
 

Υπάρχουν 6 υδραυλικοί βραχίονες, κάθε ένας εξ αυτών έχει το ένα άκρο του  

αρθρωμένο στη βάση της τράπεζας και το άλλο αρθρωμένο σε μία βάση, πακτωμένη στο 

δάπεδο του εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας 6 βίδες. 
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Εικόνα 10 Το ένα από τα τρία σετ βραχιόνων 

Οι υδραυλικοί βραχίονες είναι κατασκευασμένοι από την εταιρία  JIT Cylinders1, 

μοντέλο ΜΧ2, H Series. Οι βραχίονες αυτοί, είναι διπλής ενέργειας, δηλαδή έχουν μία θύρα 

σε κάθε άκρο που παρέχει υδραυλικό υγρό, τόσο για την επέκταση όσο και για την 

ανάκληση του εμβόλου. 

 Αυτός ο τύπος επιλέχτηκε καθώς, για τις γρήγορες και ακριβείας κινήσεις που 

επιθυμούμαι, απαιτείται υψηλή δύναμη και ακρίβεια και προς τις δύο κατευθύνεις. Πάνω 

στους βραχίονες αυτούς είναι τοποθετημένες σερβοβαλβίδες, της εταιρίας  Moog controls2, 

Model 760-102A SER3359.  

 

Εικόνα 11 Η σερβοβαλβίδα πάνω σε έναν από τους υδραυλικούς βραχίονες. 

Ο τρόπος λειτουργίας των βραχιόνων είναι ο εξής: εντός του κυλίνδρου που 

βλέπουμε υπάρχει ένα έμβολο που περιβάλλεται από λάδι σε υψηλή πίεση. Τις δύο άκρες 

                                                             
1 http://www.jitcylinders.com/products_H.html 
2
http://www.moog.com/literature/ICD/760seriesvalves.pdf 

 

http://www.jitcylinders.com/products_H.html
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του κυλίνδρου χωρίζει ένα διάφραγμα που στην πραγματικότητα χωρίζει τον κύλινδρο σε 

δύο διαμερίσματα επιτρέποντας όμως το έμβολο να διέρχεται από αυτό. Τα δύο αυτά 

διαμερίσματα επικοινωνούν με έναν εξωτερικό σωλήνα που η ροή του λαδιού σε αυτόν 

ελέγχεται από μια σερβοβαλβίδα3. Κάθε φορά που επιθυμούμε να μετακινηθεί το έμβολο, 

δίνουμε κατάλληλη εντολή έτσι ώστε η βαλβίδα να επιτρέψει την επιθυμητή-κατάλληλη 

ροή λαδιού που θα ωθήσει το έμβολο, γεμίζοντας ένα από τα δύο διαμερίσματα του 

κυλίνδρου.  

 Στο πάνω μέρος κάθε βραχίονα, σε απόσταση 11,00 cm από την άρθρωση, που 

ενώνει τον βραχίονα με την βάση της τράπεζας, υπάρχει ένας δίσκος, κατασκευασμένος 

από αλουμίνιο, με διάμετρο 25,00 cm και πάχος 1,22 cm. Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται 

για την προστασία του κυλίνδρου του βραχίονα από απότομες κινήσεις της τράπεζας καθώς 

και για την πρόσθεση αδράνειας στο σύστημά μας προκειμένου να αποφεύγονται 

μικροκινήσεις εξαιτίας του βραχίονα.    

 

Εικόνα 12 Πάνω όψη των βραχιόνων. 

Στο κάτω μέρος των βραχιόνων, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, 

υπάρχει ένα αποστασιόμετρο που ελέγχει την μετατόπιση του εμβόλου και ανατροφοδοτεί 

με αυτή τη πληροφορία το σύστημά μας. Εάν η μετατόπιση που έχουμε ζητήσει δεν είναι 

ίση με αυτή που δείχνει το μετρητικό αυτό όργανο, δίνεται εντολή από το σύστημά μας 

στην σερβοβαλβίδα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. 

 

                                                             
3 Η σερβοβαλβίδα ελέγχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμά μας και κάθε 

ποσότητα λαδιού που θα περάσει στον κύλινδρο ισοδυναμεί σε μία συγκεκριμένη 

μετατόπιση του εμβόλου. 
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Εικόνα 13 Το κάτω μέρος ενός υδραυλικού βραχίονα 

 

 

3.4 Οι Πνευματικοί Βραχίονες  
 

Υπάρχουν 3 πνευματικοί βραχίονες στην κατασκευή. Σκοπός τους είναι να 

αντισταθμίζον το μεγάλο βάρος της τράπεζας πειραμάτων, προκειμένου να διευκολύνεται 

το έργο των υδραυλικών βραχιόνων.  

 Οι βραχίονες αυτοί έχουν κατασκευαστεί από την εταιρία Motion Controls LLC, και 

είναι το μοντέλο D1604 με κωδικό  D160SENC SL75RA1. Πρόκειται για βραχίονες με 

αλουμινένιο κύλινδρο και έμβολο από ανοξείδωτο χάλυβα, που λειτουργούν με πίεση αέρα 

έως 250 PSI, σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -12 έως 93 βαθμούς C.  

 Η λειτουργία τους είναι αρκετά απλή. Εντός του κυλίνδρου υπάρχει ένα πιστόνι που 

από τη μία πλευρά έχει ένα ελατήριο, καθώς εισάγουμε πεπιεσμένο αέρα μέσα στον 

κύλινδρο, το πιστόνι αυτό αναγκάζεται να μετακινηθεί προς την επιθυμητή  διεύθυνση, 

συμπιέζοντας το ελατήριο. Προκειμένου να επαναφέρουμε το πιστόνι στην κατάσταση 

ισορροπίας του, μειώνουμε την παροχή αέρα και με τη βοήθεια του ελατηρίου που 

υπάρχει, το πιστόνι αναγκάζεται να έρθει στην αρχική του θέση. 

 Παρακάτω απεικονίζονται τα σχέδια των κυλίνδρων αυτών με τις βασικές 

διαστάσεις τους. 

 

 

 

                                                             
4 http://www.motioncontrolsllc.com/pdfs/D-Series-Datasheet.pdf 
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Πίνακας 3-4: Χαρακτηριστικά των πνευματικών βραχιόνων 

MO
DEL  
 

PAR
T 
NO. 

E 
(i
n) 

T
N 
(i
n) 

BC 
(in) 

R 
(in) 

RT 
(in) 

NT 
(in) 

A 
(in) 

D 
(in) 

G 
(i
n) 

C P  Υ S
N 

X
T 

ZB MM CC EE 

160 7021 5-
1/
8 

2-
1/
2 

5.6
89 

4.0
24 

1/2
-
20X
3/4 

1/2
-
20X
1/2 

1-
5/8 

7/8 1-
7/
1
6 

1 2-
5
4/
6
4 

1-
1
3/
1
6 

3-
7/
6
4 

1-
2
3/
3
2 

5-
35/
64 

1 1-8 1/
2 

 

Σχήμα 3: Διάφορες όψεις των πνευματικών βραχιόνων 
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Εικόνα 14 Πανοραμική άποψη των βραχιόνων 

 

3.5 Βάση Δαπέδου 
 

 Κάθε 2 υδραυλικοί και 1 πνευματικός βραχίονας, στο κάτω άκρο τους ενώνονται με 

μία άρθρωση, σε μία βάση που είναι πακτωμένη στο δάπεδο του εργαστηρίου. Η βάση 

αυτή όπως απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία έχει σχήμα πυραμίδας με 

διαστάσεις: Μήκος βάσης 110,50cm, πλάτος βάσης 41,00 cm, ύψος 2 cm 

Μήκος πλευρών 100,30cm, πλάτος 12,95 cm και πάχος είναι 1,99 cm. 

Η βάση αυτή πακτώνεται στο δάπεδο με τη βοήθεια 6 βιδών.  

 

Εικόνα 15 Η βάση των βραχιόνων 
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3.6 Η Αντλία Λαδιού 
 

Το λάδι το οποίο χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί βραχίονες, παρέχεται από μία 

αντλία της εταιρίας Lincoln5 η οποία αποδίδει 60 HP στις 1775 RPM. Τα χαρακτηριστικά της 

αντλίας μας είναι:  

Πίνακας 3-6: Τα χαρακτηριστικά της αντλίας λαδιού 

Volts 230 Volts 460 Volts 
190-208/380-
415 

F.L. Amps 140 F.L. Amps 70 F.L. Amps 
167-154/83.5-
77 

S. F Amps 172 S. F Amps 86 S. F Amps 
192-177/96-
88.5 

 

RPM 1800 Hertz 60/50     

HP 60 Duty CONTINUOUS TYPE TDR 

KW 44.76         

Frame 364TC Serv. Factor 1.25 Phase 3 

Max Amb 40 Design B Code G 

Insul Class F Protection NOT Therm.Prot.   

Eff 100% 95 Eff 75%   PF 84 

UL 
V-INS, 
CONST UL 
REC 

CSA Yes Bearing OPE 311 

CC Number CC004A CE   Bearing PE 313 

Load Type   Inverter Type NONE Speed Range NONE 

 

Motor Wt.   Enclosure DP Lubrication STANDARD 

Nameplate   Mounting RIGID Rotation REV 

 

 

3.7 Εναλλάκτης Θερμότητας 
 

Η ψύξη του λαδιού γίνεται χάρη σε ένα εναλλάκτη θερμότητας που χρησιμοποιεί 

νερό ως μέσο ψύξης. Ο εναλλάκτης αυτός είναι της εταιρίας Thermal Transfer Products6 

μοντέλο B-1003-B4-F24 SAE. Πρόκειται για εναλλάκτη με σωλήνες διαμέτρου 1/4in, 

κατασκευασμένους από χαλκό, περίβλημα από ατσάλι, μπρούτζινα διαφράγματα, καθώς 

επίσης διαθέτει τη δυνατότητα για 4 περάσματα του ψυκτικού μέσου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται το σχέδιο του εναλλάκτη και τα βασικά μεγέθη του. 

                                                             
5 http://www.electricmotorwholesale.com/LINCOLN-LM15570/ 
6
 http://www.thermasys.com/thermal-transfer-products-site/thermal-transfer-products-

home/products/industrial-hydraulic-oil-coolers/ 
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Σχήμα 4: Διάφορες όψης του εναλλάκτη θερμότητας. 

Πίνακας 3-7: Χαρακτηριστικά του εναλλάκτη θερμότητας. 

 

 

Η επιλογή του εναλλάκτη αυτού έγινε με κριτήρια την μέγιστη θερμοκρασία 

λειτουργίας που φτάνει τους 350 oF , την μέγιστη πίεση εντός των σωλήνων και εντός του 

κελύφους που φτάνει αντίστοιχα τα 150 και 250PSI, καθώς επίσης και την μέγιστη 

θερμοκρασία που αναπτύσσει το λάδι στην αντλία μας. 
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Εικόνα 16 Ο εναλλάκτης θερμότητας. 

 Στον εναλλάκτη μας μπορούμε να διακρίνουμε στα δεξιά του, τον σωλήνα εισόδου 

του ζεστού λαδιού, που υπόκειται σε ψύξη, ενώ στα αριστερά του, υπάρχει ο σωλήνας 

εξόδου του λαδιού, μέσω του οποίου επιστρέφει στη δεξαμενή λαδιού. Προτού όμως 

επιστρέψει το λάδι στην δεξαμενή περνάει με έναν σωλήνα , διαμέτρου 2,63 cm, από έναν 

μετρητή πίεσης  VR2D/L24, ο ποίος μετράει στατική πίεση 29  psi, χρησιμοποιώντας 24 volts  

και στέλνει την ένδειξη στον πίνακα ελέγχου7.  

 Στην δεξιά πλευρά του εναλλάκτη είναι εμφανείς η είσοδος (κάτω σωλήνας , 

διαμέτρου 3,04 cm) και η έξοδος (πάνω σωλήνας, διαμέτρου 3,04 cm) του νερού που 

χρησιμοποιείται ως ψυκτικό. Στην είσοδο του νερού υπάρχει ένα φίλτρο νερού της εταιρίας 

Penn, μοντέλο V46AD-I, ενώ στην έξοδο του νερού υπάρχει ένας αισθητήρας θερμότητας 

προκειμένου να μετράμε την θερμοκρασία του νερού στην έξοδό του. Το αισθητήριο αυτό 

όργανο συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου.  

 Προκειμένου να μεταφερθεί το λάδι από τη δεξαμενή λαδιού στον εναλλάκτη 

χρησιμοποιούμε μία μικρή αντλία, της εταιρίας BALDOR industrial motors, τριφασική, που 

αποδίδει 5 HP στις 1725 RPM. Η αντλία αυτή έχει CAT NO.: CM3538, SPEC: 34A62-872, 

FRAME: 56C, SER: W10-93, VOLTS: 208-230/460, AMPS: 2.1-2/1, HZ: 60, SER. F.: 1.25 PH: 3, 

DES: B, CLASS: B, CODE: L, P.F.: 63%, NEMA NOM. EFF.: 74%, RATING:  40C AMB-CONT SFA 

2,5-2.4/1.2. Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης της αντλίας αυτής είναι διαμέτρου 

2,66 cm 

3.8 Δεξαμενή Λαδιού 
 

Η δεξαμενή λαδιού το οποίο τροφοδοτεί την αντλία μας είναι της εταιρίας Rexroth 

μοντέλο 971094-01/95 (Drawing number: 43AHAG-8469-0-D-1 Schematic number: HS43-A7-

                                                             
7
 Κάθε ψηφιακό μετρητικό όργανο στην διάταξή μας στέλνει τα δεδομένα στον πίνακα ελέγχου 

ενσύρματα χρησιμοποιώντας ένα αδιάβροχο καλώδιο, διαμέτρου 0,75 cm 
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1705-D-2) με χωρητικότητα: 80 gallons. Οι διαστάσεις τις δεξαμενής είναι : μήκος 108,00cm 

πλάτος 76,00cm  και ύψος 46,00cm.   

  Στο μπροστινό μέρος της δεξαμενής παρατηρούμε το μετρητικό όργανο που μας 

δείχνει τη στάθμη του λαδιού, ενώ στην δεξιά πλευρά βρίσκεται τοποθετημένος ο 

εναλλάκτης και ο σωλήνας παροχής λαδιού προς την αντλία διαμέτρου 6,38cm. 

 

Εικόνα 17 Η συνολική διάταξη της αντλίας. 

Στο πάνω μέρος της δεξαμενής, υπάρχουν:  

Μια βαλβίδα στην οποία καταλήγει ο σωλήνας κατάθλιψης, εξόδου, του λαδιού 

από την αντλία, διαμέτρου 3,87cm, και η οποία διαθέτει τρείς εξόδους. Μία έξοδος είναι ο 

σωλήνας παροχής με λάδι, διαμέτρου 2,76cm, των υδραυλικών βραχιόνων.  

Η δεύτερη έξοδος οδηγεί το λάδι με έναν σωλήνα, διαμέτρου 2,83cm, σε μία 

βαλβίδα ανακούφισης που οδηγεί το λάδι πάλι μέσα στη δεξαμενή στέλνοντάς το μέσα από 

ένα σωλήνα διαμέτρου 2,55 cm.  

Η τρίτη έξοδος οδηγεί με έναν σωλήνα , διαμέτρου 2,05cm σε μία ηλεκτροβαλβίδα 

Rexroth Mannesmann8, 3WE6B51/AG24N9 DK23L, στην οποία υπάρχει ένα μετρητικό 

πίεσης, που μεταφέρει την πληροφορία στον πίνακα ελέγχου. Τέλος πάνω από την τρίτη 

έξοδο της βαλβίδας υπάρχει ένας αναλογικός δείκτης πίεσης. 

 

                                                             
8 http://www.sophtech.net/uploads/files/pdf-root/4we6%20series%206x.pdf 
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Εικόνα 18 Βαλβίδες στο πάνω μέρος της διάταξης της αντλίας. 

 

Καθώς το λάδι στον σωλήνας κατάθλιψης της αντλίας εξέρχεται από την παραπάνω 

βαλβίδα, πριν το λάδι οδηγηθεί στους υδραυλικούς βραχίονες, περνάει αρχικά από ένα 

φίλτρο της εταιρίας Parker9 model no.: 0-18P-1-10Q-H2-50-B3R3-1-1, Cartridge No: G04244, 

M.A.O.P.414 BAR, Serial No: 1052755.  

Στη συνέχεια το λάδι οδηγείται σε ένα ακόμη φίλτρο της εταιρίας Schroeder Bros10, 

model no: DF-30-1C3-S-G120, που μπορεί δουλεύει με 3000 psi και με bypass valve: 25psi, 

element: C3 

                                                             
9http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.223a4a3cce02eb6315731910237ad1ca/?vgn
extoid=05407d9f3075e210VgnVCM10000048021dacRCRD&vgnextfmt=default&vgnextfmt=EN 
10 http://www.schroederindustries.com/ 
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Εικόνα 19 Φίλτρα λαδιού στην έξοδο του από την δεξαμενή. 

   

Πάνω στο δεύτερο αυτό φίλτρο υπάρχει ένας αισθητήρας που μπορεί να εντοπίζει 

αλλαγές πιέσεων προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα για την ποιότητα του φίλτρου 

και τη σωστή λειτουργία του. Όπως όλοι οι αισθητήρες στην διάταξή μας οδηγεί την 

πληροφορία αυτή στον πίνακα ελέγχου.  

Ακόμη πάνω στην επιφάνεια της δεξαμενής λαδιών, υπάρχει ένα ακόμα φίλτρο 

καθαρισμού του λαδιού, το οποίο δέχεται το λάδι που γυρνάει από τους υδραυλικούς 

βραχίονες στην δεξαμενή λαδιού. Το φίλτρο αυτό είναι της εταιρίας  Schroeder Bros και 

είναι το μοντέλο: JF-20-3J3-S G12 , series: C, Element: 3J,  το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε 

πίεση 2500psi.  

Το λάδι καθώς εξέρχεται από τους υδραυλικούς βραχίονες, κατευθύνεται μέσα από ένα 

σωλήνα, διαμέτρου 4,87cm, προς τη δεξαμενή λαδιού. Αρχικά περνάει από μία βαλβίδα 

πάνω στην οποία υπάρχουν δύο αισθητήρια όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας, οποία 

μεταφέρουν την πληροφορία στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια το λάδι εισέρχεται στο 

φίλτρο λαδιού που αναφέραμε και αφού καθαριστεί, με έναν σωλήνα, διαμέτρου 3,53cm, 

μεταφέρεται στην δεξαμενή λαδιού. 
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Εικόνα 20 Μετρητικά θερμοκρασίας λαδιού και πάνω όψη του φίλτρου εισόδου του λαδιού στην δεξαμενή. 

 

Τέλος πάνω στη δεξαμενή μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα δύο αντικείμενα. Το 

ένα είναι ένα ακόμα μετρητικό όργανο( όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία) 

προκειμένου να μετράει την πίεση εντός της δεξαμενής λαδιού.  Ενώ το άλλο είναι η τάπα 

από την οποία γίνεται η συμπλήρωση με λάδι της δεξαμενής. 

  

Εικόνα 21 Μετρητικά και τάπα στο πάνω μέρος της δεξαμενής. 
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3.9 Τα Υδραυλικά Λάδια Που Χρησιμοποιούμε 

 

 Τα λάδια που χρησιμοποιούμε για το σύστημά μας είναι της εταιρίας Shell, είναι 

τύπου, Tellus Oil S 3211 . Πρόκειται για υδραυλικά λάδια, υψηλής απόδοσης, με σημείο 

βρασμού άνω των 280 oC και πίεση ατμών λιγότερη από 0,5pa στους 20 oC. 

 

Εικόνα 22 Ο τύπος λαδιού που χρησιμοποιούμε 

 Η φύλαξη των λαδιών γίνεται σε 2 βαρέλια, βάρους 182 kg και χωρητικότητας 209 

lιt έκαστο, τα οποία βρίσκονται πάνω σε μία λεκάνη, προκειμένου σε περίπτωση 

ατυχήματος η διαρροή να περιοριστεί εντός της λεκάνης. Οι διαστάσεις της λεκάνης είναι: 

μήκος 108,00 cm, πλάτος 76,00 cmκαι ύψος 46,00 cm. 

                                                             
11

https://www.cww.shell.com/wps/gpc/retrieve?countryid=CN&languageid=en&productid=001A066
2&formulationid=140000001617&format=09 
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Εικόνα 23 Τα δοχεία λαδιού 

 

3.10 Διάταξη Υδραυλικού Καταστολέα Σοκ (Hydraulic Shock 

Suppressor) 
 

 Το λάδι που στέλνεται από την αντλία στους υδραυλικούς βραχίονες, αφού περάσει 

μέσα από τα φίλτρα καθαρισμού όπως αναφέρθηκαν παραπάνω12, περνάει μέσα από μία 

διάταξη για να μειωθεί ο υδραυλικός ¨θόρυβος¨ και να μοιραστεί ομοιόμορφα στους 6 

υδραυλικούς βραχίονες. 

 

Εικόνα 24 Ο Υδραυλικός καταστολέας 

                                                             
12 Στο τμήμα της περιγραφής της δεξαμενής λαδιού, κομμάτι 3. 
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 Αρχικά το λάδι περνάει από έναν hydraulic shock suppressor της εταιρίας Parker, 

μοντέλο  PT400D1HPL13, max operating pressure 3000psi. Το μηχάνημα αυτό 

χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο υδραυλικός ¨θόρυβος¨ που προκαλεί η αντλία, δηλαδή η 

ασυνέχεια παροχής λαδιού που δημιουργείται από τους παλμούς της αντλίας, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υδραυλικών βραχιόνων. 

   Ο hydraulic shock suppressor λειτουργεί ως εξής, το λάδι που έρχεται από την 

αντλία εισέρχεται σε αυτόν, όπου μέσα του υπάρχουν τρία διαφορετικά διαφράγματα. Τα 

διαφράγματα αυτά μετατρέπουν την διάμετρο των οπών από τις οποίες διέρχεται το λάδι. 

Αφού περάσει από εκεί το λάδι προσπίπτει πάνω σε μία κύστη από καουτσούκ 

¨φορτισμένη¨ με άζωτο, εκεί οι παλμοί που πέφτουν δημιουργούν μία μικρή εκτροπή –

ταλάντωση της κύστης που έχει ως συνέπεια τη μείωση του υδραυλικού θορύβου.  

 Μετά από τον hydraulic shock suppressor το λάδι ρέει μέσω μίας βαλβίδας σε μια 

βαλβίδα διαχωρισμού του λαδιού. Η βαλβίδα αυτή διαθέτει έξι σετ από δύο εξόδους-

εισόδους14, ένα σετ για κάθε έναν υδραυλικό βραχίονα . 

Τέλος, το λάδι επιστρέφει στην δεξαμενή λαδιού αφού πρώτα περάσει από ένα 

φίλτρο καθαρισμού15  

3.11 Ο Πίνακας Ελέγχου 
 

 

Εικόνα 25 Ο πίνακας ελέγχου 

                                                             
13 http://www.parker.com/literature/Literature%20Files/ACCUMULATOR/CAT/ENGLISH/163006a.pdf 
14 Έχουμε εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας κάθε υδραυλικού βραχίονα και των παροχών τους με λάδι 
στο τμήμα των υδραυλικών βραχιόνων, σελ  6 
15 Βλέπε τμήμα 3 στην δεξαμενή λαδιού. 
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 Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογικό πίνακα της εταιρίας ANCO, στον οποίο 

καταλήγουν όλες οι ενδείξεις των μετρητικών που υπάρχουν στην αντλία. Από εκεί γίνεται η 

παροχή ρεύματος των αντλιών (κύριας και βοηθητικής)  καθώς και όλων των αισθητήριων. 

Πάνω στον πίνακα υπάρχουν διάφορες ενδείξεις για την λειτουργία διαφόρων βασικών 

παραγόντων του συστήματος, όπως της θερμοκρασίας και των φίλτρων, καθώς επίσης και 

ένα κουμπί έκτακτης παύσης της λειτουργίας των αντλιών. 

 Στο εσωτερικό του πίνακα υπάρχουν οι διάφορες ηλεκτρολογικές διατάξεις καθώς 

και διάφορες ασφάλειες.   

 

Εικόνα 26 Το εσωτερικό του πίνακα ελέγχου 

 

 

 

 

3.12 Αισθητήρες Πίεσης  
 

Οι αισθητήρες πίεσης που χρησιμοποιούμε είναι της εταιρίας KYOWA μοντέλο BED-

A-1MP16 με εξωτερική διάμετρο 30 mm και ένα αισθητήρα πίεσης διαμέτρου επιφάνεια 

τουλάχιστον 27 mm. Έχουν δυνατότητα μέτρησης έως 1 MPa, ζυγίζουν 120 gr και οι 

πληροφορίες που συλλέγουν μεταφέρονται χάρη σε ένα καλώδιο με 4 κανάλια 

επικοινωνίας, εξωτερικής διαμέτρου 4 mm και μήκους 3m.   

                                                             
16 http://www.kyowa-ei.co.jp/eng/product/civil/transducer/bec_a.html 
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Εικόνα 27  Αισθητήρας πίεσης. 

 

Για την ανάκτηση και καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιούμε, έναν DATA 

RECORDER/ANALYZER της εταιρίας KYOWA, το μοντέλο PCD-330B-F17, το οποίο 

συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου. Καθώς επίσης και άλλος ένας PCD-330B-F0 ο οποίος 

όμως δεν συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου. 

Η επικοινωνία του υπολογιστή μας με κάθε PCD γίνεται με ένα καλώδιο USB, 

επίσης διαθέτουν UI-15A input adapter (For strain gage with handle lever, clamp terminal). 

Σε κάθε PCD μπορούμε να συνδέσουμε έως και 4 μετρητικά, με 4 κανάλια το κάθε ένα, 

δηλαδή συνολικά 16 κανάλια μετρήσεων, δουλεύοντας στα 24 bit.   

Οι δύο PCD συγχρονίζονται και μπορούν να δουλέψουν μαζί χάρη σε έναν καλώδιο 

Ν-90 25cm.     

 

 

Εικόνα 28 Ο PCD των αισθητήρων πίεσης. 

 

 

 

                                                             
17 http://www.kyowa-ei.co.jp/eng/product/acquisition/logger/pcd_330b_f.html 



 Σελίδα 45 
 

Πίνακας 3-12: Τα χαρακτηριστικά του PCD 

Number of channel 4 

Synchronous measurement Up to 4 units by 16 channels 

Input adapter 

UI-10A (Strain gage transducer with NDIS connector) 

(When the voltage is measured, FV-1A (Option) is installed.) 

UI -11A (Strain gage, Clamp-style terminal block) 

UI-15A (Strain gage, Clamp-style terminal block 
with operating levers) 

UI-16A (Strain gage, Clamp-style terminal block with quick-
fitting locks) 

UI-30A (Voltage signal, BNC) 

A-D Conversion Max. 24bit 

Sampling Frequency Up to 10kHz (Simultaneous sampling of 4 channels) 

TEDS Compatibility With the UI-10A/UI-11A input adapter mounted 

Holding Setting Conditions 
Range, Balance Adjustment are stored in internal 

nonvolatile memory. 

Interface USB1.1 

Operating 
Temperature/Humidity Range 

0 to 40℃, 20 to 80% RH (noncondensing) 

Vibration Resistance 
±29.42m/s2: (3G), 5 to 200Hz 

(12 cycle/ axis, 10 min/cycle) 

Power Supply 

DC 11 to 30V 

100 to 240 VAC (Accessory UI318-12 AC adapter should be 
used.) 

Current Consumption 0.9 A or less (12 VDC) 

Dimensions 

265.2(W) x 26.7(H) x 215(D) mm (excluding protrusions) 

Approx. 1.1 kg (excluding accessory AC adapter;with UI-10A 
mounted) 

EMC Conforms to IEC61326-1, Class A Equipment 
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3.13 Αποστασιόμετρο / Ιnclinometer 

 

 

Εικόνα 29 Το αποστασιόμετρο που χρησιμοποιούμε. 

 

 Προκειμένου να μετρήσουμε αποστάσεις και κλίσεις στα πειράματά μας 

χρησιμοποιούμε δύο αποστασιόμετρα / inclinometers της εταιρίας Bosch μοντέλα GLM80-

R60.   

 Κάθε τέτοιο όργανο μπορεί να μετρήσει αποστάσεις έως 80 μέτρα και χάρη στην 

ειδική ράγα του, πάνω στην οποία προσαρμόζεται μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε 

ακριβείς μετρήσεις κλίσεων (360ο). Επιπλέον διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη, ενσωματωμένη 

μπαταρία ιόντων λιθίου ικανή για 25000 μετρήσεις, ικανότητα αποθήκευσης 10 τιμών 

μέτρησης και τέλος υποδοχέα Micro-USB χάρη στον οποίο φορτίζεται η μπαταρία. 

 Εκτός των υπολοίπων, μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες του, για εμάς, 

αποδείκτικε η λειτουργία δυναμικής κατάστασης που διαθέτει. Κατά τη λειτουργία αυτή το 

αποστασιόμετρο, μετρά συνεχώς την απόσταση ενός σημείου και όταν σταματήσουμε την 

καταγραφή, μας εμφανίζει την μέγιστη και τη μικρότερη τιμή των μετρήσεων που έκανε.  

 Η λειτουργία αυτή αποδείκτικε σωτήρια, προκειμένου να μπορέσουμε να 

μετρήσουμε επακριβώς το πλάτος της κίνησης heave, που εκτελούσε η τράπεζά μας κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του πρώτου και τρίτου Σετ πειραμάτων.  
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Εικόνα 30 Το κουτί του αποστασιόμετρου. 

Πίνακας 3-13: Χαρακτηριστικά του αποστασιόμετρου. 

Μονάδες μέτρησης m/cm/mm 

Δίοδος λέιζερ 635 nm, < 1 mW 

Κατηγορία λέιζερ 2 

Περιοχή μέτρησης 0,05 – 80 m 

Ακρίβεια μέτρησης, τυπ. ± 1,5 mm 

Τυπικός χρόνος μέτρησης < 0,5 s 

Μέγιστος χρόνος μέτρησης 4 s 

Τροφοδοσία ρεύματος 
1 μπαταρία Li-Ion 3,7 V (1250 

mAh) 

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ξεχωριστές μετρήσεις 
περίπου 

25.000 

Αυτόματη απενεργοποίηση 5 λεπτά 

Μήκος x Πλάτος x Ύψος 111 mm x 51 mm x 30 mm 

Μνήμη μετρήσεων έως 10 μετρήσεις 

Βάρος (με μπαταρία) 0.180 kg 
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3.14 Γυροσκόπιο 
 

Το γυροσκόπιο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι της εταιρίας MicroStrain18, το 

μοντέλο 3DM-GX3-35 19 και αγοράστηκε από την εταιρία ΝΕΟΤΕΚ20. Ο αισθητήρας αυτός 

συνδυάζει την τεχνολογία αισθητήρων MEMS,  με έναν ενσωματωμένο, εξαιρετικά ακριβές 

δέκτη GPS, προκειμένου να έχουμε ένα μικρό αισθητήριο όργανο AHRS (Attitude Heading 

Reference System).  

 Το όργανο αυτό ενσωματώνει ένα τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο, τριαξονικό 

γυροσκόπιο, τριαξονικό μαγνητόμετρο, αισθητήρες θερμοκρασίας, και ένα ενσωματωμένο 

επεξεργαστή που τρέχει σε έναν εξελιγμένο αλγόριθμο προκειμένου να παρέχει 

προσανατολισμό, αδρανειακή και μετρήσεις GPS. Τα δεδομένα από το δέκτη GPS, 

συγχρονίζονται με αυτά των αδρανειακών αισθητήρων και όλα γίνονται διαθέσιμα 

στοιχεία, για τον χρήστη. 

 Συνεπώς με το αισθητήριο αυτό μπορούμε να μετρήσουμε: επιτάχυνση, γωνιακή 

ταχύτητα, μαγνητικό πεδίο, διαφορά γωνιών deltathita και φορείς deltaVelocity, γωνίες 

Euler (Pitch, Roll, και Heading), GPS ποσότητες δεδομένων του περιλαμβάνει LLH θέση, 

ταχύτητα NED, ECEF θέση και ταχύτητα, στοιχεία DOP, ώρα UTC, του χρόνου GPS, 

πληροφορίες ρολόι και SVI. Τέλος η αρχιτεκτονική του οργάνου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να εξαλείψει κάθε μορφή συνήθων πηγών που προκαλούν λάθη στις μετρήσεις.  

 

Εικόνα 31 Το γυροσκόπιο που χρησιμοποιούμε 

                                                             
18 http://www.microstrain.com/ 
19

 http://www.microstrain.com/inertial/3dm-gx3-35 
20 http://sites.google.com/site/neoteksite/Home 
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Πίνακας 3-14: Χαρακτηριστικά του γυροσκοπίου. 

Attitude heading range 360° about all 3 axes 

Accelerometer range ±5g standard 

Gyroscope range ±300°/sec standard 

Static accuracy ±0.5° pitch, roll, heading typical for static test conditions 

Dynamic accuracy ±2.0° pitch, roll, heading for dynamic (cyclic) test conditions 
and for arbitrary angles 

A/D resolution 16 bits SAR oversampled to 17 bits 

Interface options USB 2.0 or RS232 

Baud rate 9,600 bps to 921,600 bps (115,200 bps default) 

Power supply voltage +3.2 to +16 volts DC 

Power consumption 160 mA (typical) @ 5 volts with RS-232 and GPS lock 

Connector micro-DB9 

Operating temperature -40 °C to +65 °C 

Dimensions 44 mm x 24 mm x 14 mm - excluding mounting tabs, width 
across tabs 37 mm 

Weight 23 grams 

ROHS compliant 

Shock limit 500 g 

GPS receiver type 50 Channels, L1 frequency, GPS C/A Code 

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 

GPS solution update rate Up to 4Hz 

Time-to-First-Fix Cold Start (Autonomous): 36 sec 

Warm Start (Autonomous): 36 sec 

Hot Start: < 1 sec 

GPS tacking and navigation 
sensitivity 

-159 dBm 

GPS reacquisition sensitivity -159 dBm 

GPS cold start (autonomous) 
sensitivity 

-141 dBm 

GPS velocity accuracy 0.1 m/sec 

GPS heading accuracy 0.5° 
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GPS horizontal position 
accuracy 

< 2.5 m Autonomous 

< 2.0 m SBAS (CEP, stationary 24 hours, SEP 3.5 m) 

GPS timepulse signal accuracy 30 nsec RMS 

< 60 nsec 99% 

GPS acceleration limit ≤ 4 g 

GPS altitude limit no limit 

GPS velocity limit 500 m/sec (972 knots) 

GPS antenna connector MMCX type 

 

 

 

 

3.15 Κάμερα 

 

Η κάμερα που χρησιμοποιούμε για την καταγραφή των κινήσεων του νερού εντός 

της δεξαμενής είναι της εταιρίας Fastec Imaging21, TROUBLESHOOTER HR Enchaned 

memory22 με ανάλυση 1280Χ1024, μέγιστη ταχύτητα 1000 FPS και μνήμη. Η κάμερα 

αγοράστηκε από την εταιρία Transam Trading23 μαζί με μνήμη 3Gb, για 6,1 sec χρόνο 

καταγραφής, περίπου δηλαδή 6144 frames. 

     Η κάμερα διαθέτει επίσης φακούς που είναι 16-160mm με ACCYKIT2, μία 

ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη LCD 5’’, μνήμη compact flash, μία έξοδο USB 2.0, 4 

μπαταρίες D-cell, καθώς επίσης και μια έξοδο για παροχή ρεύματος 110/220 VAC. Μαζί με 

την κάμερα, αγοράστηκαν παράλληλα μία βαλίτσα μεταφοράς, DC light, battery pack, ένας 

μετασχηματιστής ρεύματος 220V, ένα καλώδιο USB, μια βάση στήριξης και φακοί 12,5mm 

και 25mm. 

Οι διαστάσεις της κάμερας και το βάρος της είναι : W=6’’, H=5’’, D=4’’ , 2.2lds χωρίς 

τις μπαταρίες.  

                                                             
21 http://www.fastecimaging.com/ 
22

 http://www.transam.gr/files/PDFs/TroubleShooter.pdf 
23 http://www.transam.gr/default.asp?pid=1&la=1 
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Εικόνα 32 Η κάμερα που χρησιμοποιούμε. 

 
 

3.16 Δεξαμενή Δοκιμών 
 

 

Εικόνα 33 Η δεξαμενή πειραμάτων μας. 
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Η δεξαμενή πειραμάτων έχει τις εξής διαστάσεις: μήκος 64,00 cm, πλάτος 44,00 cm, 

ύψος 39,60 cm, πάχος 20 mm και το υλικό κατασκευής της είναι plexiglass με ειδικό βάρος 

1.19 gram/cm3. Η δεξαμενή στηρίζεται σε μια βάση του ιδίου υλικού, διαστάσεων: μήκος 

80,00 cm, πλάτος 60,00 cm, ύψος 2,01 cm. Στη βάση υπάρχουν 24 οπές, διαμέτρου 17,00 

mm, προκειμένου να περαστούν οι βίδες που θα συγκρατούν τη βάση στο τραπέζι 

πειραμάτων. Οι βίδες που χρησιμοποιήθηκαν είναι με σπείρωμα τύπου Μ16 και μήκους 

10,00 cm.   
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Κεφάλαιο 4 : Περιγραφή Του Σ.Α.Ε. 
 

Προκειμένου να λάβουμε και να αναλύσουμε τα διάφορα σήματα που μας δίνουν 

οι αισθητήρες του συστήματός μας, χρησιμοποιούμε διάφορους επεξεργαστές σήματος 

που μεταφέρουν τα δεδομένα μας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να τα 

διαχειριστούμε. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα modular enclosure AMCO24 serial no.: 

555107 

 

Εικόνα 34 Το rack του εργαστηρίου 

Εντός αυτού του rack υπάρχει ένα σύστημα-μπλόκ της εταιρίας National 

Instruments που παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
24 http://www.amcoenclosures.com/index.php 

PC BNC2110 Ενίσχυση Servo valves 

Servo valves 

 

Ενίσχυση 
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Το σήμα που δίνουμε από τον υπολογιστή, προκειμένου η τράπεζα να εκτελέσει μια 

κίνηση, μεταφέρεται αρχικά στον BNC-2110, εκεί μετατρέπεται από ψηφιακό σε αναλογικό, 

στη συνέχεια περνάει μέσα από ένα κεντρικό κουτί ( signal boost ) προκειμένου να 

ενισχυθεί  κατάλληλα και τέλος μεταφέρεται στις σερβοβαλβίδες της τράπεζας. 

Γνωρίζουμε όμως από τα παραπάνω ότι η τράπεζα έχει και μια ανατροφοδότηση, 

δηλαδή υπάρχει ένα αποστασιόμετρο που μετρά την κίνηση κάθε actuator και στέλνει πίσω 

στο rank ένα αναλογικό σήμα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το σήμα 

αυτό, μαζί με υπόλοιπες πληροφορίες-σήματα από τον πίνακα ελέγχου,  περνάει πρώτα 

από έναν μετατροπέα που το κάνει αναλογικό. Στην συνέχεια εισέρχεται μέσα από το κουτί 

της ενίσχυσης, όπου το σήμα βγαίνει με αναλογική και ψηφιακή μορφή και πηγαίνει στον 

BNC2090A απ’ όπου τελικά θα οδηγηθεί στον υπολογιστή μας. 

Το μοντέλο NI BNC-2090A25.  διαθέτει 22 BNC αντάπτορες για αναλογική σύνδεση, 

με εσωτερικά ¨ρολόγια¨ για τον εύκολο συγχρονισμό και αναλογικά και ψηφιακά triggers. 

Διαθέτει επίσης 29 Spring terminals για  ψηφιακή σύνδεση και 2 θήρες BNC-connectors που 

μπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη. 

 

Εικόνα 35  Το NI BNC-2090A 

 

Το μοντέλο NI BNC-211026 είναι ένας shield connector που λαμβάνει ψηφιακά 

σήματα και μπορεί να παράγει έως και 10 αναλογικά σήματα. 

                                                             
25

 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203462 
26 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1865 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1865
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Εικόνα 36 Το μοντέλο NI BNC-2110 

Ο  ¨πομπός αναλογικής εξόδου¨ , δηλαδή ο analog output transmitter που 

αναφέραμε παραπάνω είναι της εταιρίας Data Industrial27 μοντέλο :  Model 750M28 με 

serial no: 03253629.  

 

Εικόνα 37 Ο πομπός αναλογικής εξόδου :  Model 750M 

Αυτός ο πομπός λαμβάνει τα ψηφιακά σήματα από τους διάφορους αισθητήρες και 

τα μετατρέπει σε αναλογικά σήματα. Τα αναλογικά σήματα που μπορεί να παράγει είναι :  

1. 4-20 ma 

2. 0-1 volt 

3. 0-5 volts 

4. 0-10 volts 

                                                             
27 http://www.dataind.com/Main.aspx?PageCode=HOME 
28

 http://www.badgermeter.com/getdoc/7bde59f4-25ef-46e1-97b6-c4b1e6c37a3b/750m.aspx 
29 http://resources.kele.com/cgi-bin/archive/2002/f5/220P.PDF 

http://resources.kele.com/cgi-bin/archive/2002/f5/220P.PDF


Κεφάλαιο 5 : Περιγραφή Του Λογισμικού  

 

Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μπορέσουμε να έχουμε μία αναλυτικότερη ματιά στο 

λογισμικό και τις δυνατότητες που μας δίνει, καθώς όμως και τους περιορισμούς που μας 

επιβάλει. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία περιγραφή στην οποία 

οποιοσδήποτε θελήσει να χειριστεί στο μέλλον το μηχάνημα να μπορεί να ανατρέξει σε 

αυτό το κεφάλαιο και αφού το μελετήσει να μπορεί να γνωρίζει τα πάντα για το πρόγραμμα 

και τη χρήση του.  

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε ονομάζεται Trireme και αναπτύχθηκε από την 

εταιρία ANCO. Αρχικά το πρόγραμμα, το οποίο προμηθευτικέ, το εργαστήριο ήταν το 

Trireme V 10, στη συνέχεια όμως υπήρξαν αναβαθμίσεις σε V 11 και αργότερα σε  V 12. Τα 

πειράματα να σημειωθεί ότι έγιναν στο Trireme V 11. 

Μέσω του προγράμματος αυτού μας δίνεται η δυνατότητα να χειριστούμε το 

μηχάνημα να εκτελέσουμε, προσομοιώσεις χωρίς την κίνηση της τράπεζας, βασικό 

calibration μέσα από την ρύθμιση διαφόρων παραγόντων, και φυσικά να εκτελέσουμε 

οποιαδήποτε κίνηση, μέσα στα όρια του μηχανήματος, με την τράπεζα πειραμάτων. 

Το παράθυρο που προκύπτει όταν ανοίξουμε το πρόγραμμα μας εμφανίζει 5 

καρτέλες, σε κάθε μία από τις οποίες ο χρήστης θα βρει όλες τις ρυθμίσεις για να εκτελέσει 

είτε τα πειράματα του, είτε το καλιμπράρισμα του μηχανήματος. Θα αναλύσουμε κάθε 

καρτέλα και θα δώσουμε μεγαλύτερη βάση σε αυτές που θα χρησιμεύσουν περισσότερο σε 

έναν μελλοντικό χρήστη. 

 

 

5.1 Γενική Περιγραφή Του Λογισμικού Trireme 
 

Ας ξεκινήσουμε με το κοινό χαρακτηριστικό κάθε προγράμματος, της απαιτήσεις 
του hardware. Προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα είναι απαραίτητες οι εξής 
minimum απαιτήσεις:  

- Desktop dual core 2.5 GHz Pentium PC with 2 GB on board memory. 
- Windows XP SP3 
- 80GB ή μεγαλύτερο hard drive 
- DVD R/W player 
- National Instruments hardware and cables  

 



 Σελίδα 57 
 

Το πρόγραμμα της εταιρίας ANCO, Trireme V 10, μας δίνει την δυνατότητα για να 

πραγματοποιήσουμε σύνθετες κινήσεις της τράπεζας που είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης 6 

επιμέρους κινήσεων:  

 Roll       (x)  - Deg 
 Pitch     (y)  - Deg 
 Yaw      (z)  - Deg 
 Surge   (x)  - Meters  
 Sway    (y)  - Meters  
 Heave  (z)  - Meters 
 

Οποιαδήποτε κίνηση και εάν θέλουμε να κάνουμε το πρόγραμμα απαιτεί από τον 

χρήστη να εισάγει αυτές τις 6 κινήσεις έστω και ένα κάποιες από αυτές είναι μηδενικές. 

Παραδείγματος χάρη εάν θέλουμε να εκτελέσουμε μόνο κίνηση heave είναι απαραίτητο να 

εισάγουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, όμως με μηδενικά deg και meters. Οι περιορισμοί 

που μας δίνει το πρόγραμμα για αυτές τις κινήσεις είναι ±40 deg και ±0,5 meters. 

 Όταν ο χρήστης ανοίξει το πρόγραμμα θα βρεθεί μπροστά από ένα παράθυρο που 

θα του εμφανίζει στο πάνω μέρος του 5 καρτέλες με τους εξής τίτλους: Data Entry, Run 

Test, Other Control, DAQ-Graphs, Pump/Filter Status. Κάθε μία καρτέλα ορίζεται για 

συγκεκριμένες λειτουργίες και δίνει διαφορετικές δυνατότητες στον χρήστη, οπότε θα 

μιλήσουμε ξεχωριστά για κάθε καρτέλα παρακάτω.  

Εκτός όμως από τις καρτέλες αυτές και το ανάλογο περιβάλλον που κάθε μία 

προσφέρει δεξιά του παράθυρου υπάρχουν πάντα 6 διαγράμματα, όπου στο κάθε 

διάγραμμα υπάρχουν δύο γραμμές και εκτός από τα διαγράμματα υπάρχουν τα εξής 

κουτιά: Total Blocks, οι φορές που θέλουμε να τρέξει το κάθε πείραμα το μηχάνημά μας, 

Block Time,ο χρόνος που τρέχει το κάθε πείραμα, Elapsed και Strength, η ισχύς με την οποία 

εκτελείται το κάθε πείραμα.    

Τα διαγράμματα αυτά περιέχουν δύο γραμμές με διαφορετικό χρώμα η μία γραμμή 

δηλώνει στην κίνηση που κάνει ο αντίστοιχος βραχίονας, την κάθε στιγμή, ενώ η δεύτερη 

γραμμή δείχνει την κίνηση που ζητάμε από τον αντίστοιχο βραχίονα την κάθε στιγμή. Όπως 

καταλαβαίνουμε θεωρητικά αυτές οι δύο γραμμές έπρεπε πάντα να συμπίπτουν, αυτό 

όμως ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί καθώς δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τους θορύβους 

και τις καθυστερήσεις στην κίνηση που θα οδηγούσαν σε τέλεια ανταπόκριση.  

 

5.2 Καρτέλα «Pump/Filter Status» 
 

Η πιο σημαντική καρτέλα ίσως είναι η «Pump/Filter Status» πολύ απλά γιατί σε 

αυτή μας εμφανίζεται η επιλογή για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το μηχάνημα. Στο πάνω 

μέρος αριστερά του παραθύρου εμφανίζονται δύο κομβία με τίτλο : «Start Pump» και 

«High Pressure op». Προκειμένου να εκκινήσουμε το μηχάνημα πρέπει να πατήσουμε το 

κουμπί «Pump on», το οποίο ενεργοποιεί την αντλία και στη συνέχεια μετά από λίγα 
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δευτερόλεπτα να πατήσουμε το κουμπί «High Pressure on» που στέλνει λάδι στους 

βραχίονες του μηχανήματος. 

Ακριβώς από κάτω από τα δύο προαναφερθέντα κουμπιά βρίσκεται ένα άλλο με 

τίτλο «Hydraulics off» το κουμπί αυτό απενεργοποιεί την αντλία και την παροχή λαδιού, 

κλείνει στην πραγματικότητα το μηχάνημα. 

 

 

Εικόνα 38 Η καρτέλα «Pump/Filter Status» 

 

 Αριστερά από το παράθυρο των προαναφερομένων κομβίων βρίσκονται 6 βασικές 

ενδείξεις για την κατάσταση του μηχανήματος. Αυτές είναι : «Filter status 1», «Filter status 

2», «Filter Status 3», «Oil Level», «Oil temp», «Interference». Οι τρείς πρώτες μας δείχνουν 

την κατάσταση των τριών φίλτρων του μηχανήματος, όπως αυτά έχουν αναλυθεί στο 

κεφάλαιο περιγραφή του εργαστηρίου. Πρόκειται για τα δύο φίλτρα στην έξοδο του λαδιού 

από την δεξαμενή λαδιού και το μεγάλο φίλτρο στην είσοδο του λαδιού σε αυτή. Οι 

επόμενες μεταβλητές μας δείχνουν το επίπεδο του λαδιού στη δεξαμενή και την 

θερμοκρασία του. 

 Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα του μηχανήματος και 

πάνω από αυτό το κουμπί «Exit Program» με το οποίο τερματίζεται το πρόγραμμα και 

βγαίνουμε από αυτό. 

 Στο αριστερό κάτω μέρος αυτής της καρτέλας μας εμφανίζονται διάφορες 

μεταβλητές όπως : Actuator Length at Zero Point(L), A(m), S(m), Max Act Travel(m), Swivel 

Limit(Deg), Degrees at Zero Point. Αυτές οι μεταβλητές είναι τιμές των χαρακτηριστικών 

μεγεθών του μηχανήματος όπως π.χ. η γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους οι βραχίονες ή 

το μήκος τους. 
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5.3 Καρτέλα Data Entry 
 

Η καρτέλα «Data Entry», είναι αυτή στην οποία ο χρήστης μπορεί να δώσει στο 

μηχάνημα την κίνηση που θέλει να εκτελέσει. Όσο σύνθετη ή απλή είναι η κίνηση, θα 

προκύψει από την συμβολή και των 6 διαθέσιμων κινήσεων, Roll, Pitch, Yaw, Surge, Sway, 

Heave. 

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και κίνηση Heave να θέλουμε να εκτελέσει μόνο το 

μηχάνημα θα πρέπει να εισάγουμε και κίνηση για κάθε μία από τις άλλες 5 μεταβλητές 

απλά το πλάτος τους, σε deg ή meters, θα είναι 0.  

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου, υπάρχουν τα εξής κουτιά προς 

συμπλήρωση: upper altitude, που είναι το πλάτος τη κίνησης, Frequency, η συχνότητα στην 

οποία θέλουμε να κάνει αυτή την κίνηση η τράπεζα, Padding Beginning, Phase, DC Offset 

και Padding End .  

 

 

Εικόνα 39 Η καρτέλα "Data Entry" 

 

 Στην δεξιά πλευρά της καρτέλας εμφανίζονται οι εξής επιλογές: Load Session, Save 

Session, Clear Session,Funct-Duration, η χρονική διάρκεια του πειράματος, dt-Function , 

Points. 

 Στο κάτω μέρος της καρτέλας εμφανίζεται το σχεδιάγραμμα της κίνησης σε 

ημιτονική-συνημιτονική μορφή, σε πράσινο φόντο και άξονες πάντα για χ τον χρόνο και για 

Υ είτε deg είτε meters. Επίσης μπορούμε να δούμε τα εξής κουτιά : Strength, το ποσοστό 

της ισχύς με το οποίο θα εκτελέσει την κίνηση το μηχάνημα, taper, είναι η καθυστέρηση 
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στην εκκίνηση και τον τερματισμό της κίνησης δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκινήσει 

και θα σταματήσει το μηχάνημα. 

Τέλος  αριστερά πάνω από το σχεδιάγραμμα, μπορούμε να δούμε την επιλογή για 

το τι κίνηση ρυθμίζουμε κάθε φορά δηλαδή όταν εμφανίζεται το heave, σημαίνει ότι οι 

ρυθμίσεις που κάνουμε σε συχνότητα και πλάτος αφορούν την κίνηση αυτή. Αφού 

ρυθμίσουμε την κίνηση που θέλουμε μπορούμε με αυτή την επιλογή να διαλέξουμε μία 

άλλη κίνηση και ούτω καθεξής. Με αυτό τον τρόπο όταν ενεργοποιήσουμε το μηχάνημα 

πατώντας start test το μηχάνημα θα εκτελέσει μία κίνηση που είναι αποτέλεσμα του 

συνδυασμού των κινήσεων που ρυθμίσαμε.  

 

5.4 Καρτέλα Run Test 
 

Η καρτέλα run test μας εμφανίζει μια 3D απεικόνιση όλου του συστήματος του 

μηχανήματος. Δηλαδή τους 6 υδραυλικούς βραχίονες και την τράπεζά μας. Παράλληλα 

στην δεξιά πλευρά της καρτέλας μας εμφανίζει όλες τις κινήσεις με την δυνατότητα να 

εισάγουμε όποια τιμή επιθυμούμε σε deg ή meters. Μπορούμε λοιπόν να εισάγουμε όποια 

τιμή θέλουμε στα κελιά αυτά, για όποια κίνηση θέλουμε και να πατήσουμε το κουμπί run 

test που θα εκτελέσει την κίνηση αυτή. 

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο τεστ χωρίς να 

κουνήσουμε το μηχάνημα αυτό γίνεται με την επιλογή simulate, η οποία μας εμφανίζει μία 

εικονική κίνηση στη 3D απεικόνιση της τράπεζας σε αυτή την καρτέλα.  

 

Εικόνα 40 Η καρτέλα Run Test 
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5.5 Καρτέλα Other Control 
 

Η καρτέλα other control είναι από τις πιο χρήσιμες καθώς εδώ το πρόγραμμα μας 

επιτρέπει να κάνουμε ένα βασικό calibration του μηχανήματος, χάρη στη δυνατότητα που 

έχουμε σε αυτή την καρτέλα να επηρεάζουμε το cal ( v/m ) και το offset ( v ) κάθε βραχίονα, 

κάθε spring pot και κάθε gain PID. 

 

Εικόνα 41 Η καρτέλα other control 

 

 Αρχικά μας εμφανίζεται η υποκαρτέλα calibrate actuators, βλέπουμε λοιπόν το  

gain και το offset κάθε βραχίονα. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα μας τα 

volts που χρειάζεται σήμα ο κάθε βραχίονας για να κινηθεί είναι: volts= actuators (meters)* 

cal ( v/m ) + offset. Χάρη σε αυτή τη σχέση για κάθε ζητούμενη επιμήκυνση κάθε βραχίονα 

το πρόγραμμα υπολογίζει πόσα volts θα στείλει σήμα. Επηρεάζοντας- αλλάζοντας το cal και 

το offset επηρεάζουμε αυτό το σήμα με αποτέλεσμα να μπορούμε να ελέγξουμε την κίνηση 

κάθε βραχίονα. 

 Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε την υποκαρτέλα calibrate string pots, σε αυτή 

μπορούμε να ελέγξουμε το σήμα που έρχεται στον υπολογιστή από τους αισθητήρες 

απόστασης που υπάρχουν στη βάση κάθε βραχίονα. Αυτό το σήμα χρησιμοποιείται, από 

τον υπολογιστή, προκειμένου να βρει τι απόκλιση έχει η κίνηση που πραγματοποιεί ο 

βραχίονας από την ζητούμενη. Η εξίσωση που χρησιμοποιεί, ο υπολογιστής για να μέτρηση 

την κίνηση των βραχιόνων είναι:  meters= SP(V)*Cal-SP + Offset –SP. Ρυθμίζοντας το SP και 

το Offset, μπορούμε να ρυθμίσουμε το σήμα που παίρνει ο υπολογιστής άρα και την 

απόκλιση που αυτός αντιλαμβάνεται.  
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Εικόνα 42 Η υποκαρτέλα calibrate string pots 

 

Τέλος στην καρτέλα αυτή μπορούμε να βρούμε την υποκαρτέλα PID Control, όπου 

μέσω αυτής μπορούμε να ρυθμίσουμε το Gain και το Derivative καθώς και τα Dither Amp, 

Dither Freq του κάθε PID από τον κάθε βραχίονα. 

Η σχέση με την οποία λειτουργεί ο υπολογιστής για την κίνηση των βραχιόνων, 

είναι:    Error=(Drive Signal [v] –Feedback Signal [v] ) 

  New Drive [v] = Error*(Gain-Derivative/dt[s]) 

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε, αυξάνοντας το Gain να αυξάνουμε την ταχύτητα 

απόκρισης του μηχανήματος και αυξάνοντας το Derivative να αυξάνουμε την ακρίβειά του. 

 

Εικόνα 43 Η υποκαρτέλα PID control 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 63 
 

5.6 Καρτέλα DAQ-Graphs 
 

 

Εικόνα 44 Καρτέλα DAQ-Graphs 

 

Η καρτέλα αυτή στην πραγματικότητα είναι ένα διάγραμμα στο οποίο μπορεί να 

σχεδιαστεί η κίνηση της τράπεζας, μετά από την ολοκλήρωση ενός πειράματος. Αυτή η 

λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη σε περιπτώσεις προσπάθειας επίλυσης 

προβλημάτων σχετικά με την κίνηση της τράπεζας, ή επιβεβαίωσης της κίνησης που 

εκτέλεσε αυτή κατά τη διάρκεια ενός πειράματος.  

Για την ακρίβεια αφού πατήσουμε το κουμπί take data, στην καρτέλα other control, 

και στη συνέχεια πατήσουμε το start test για να εκκινήσει το πείραμα, γίνεται καταγραφή 

δεδομένων για την κίνηση κάθε έναν βραχίονα. Μετά το πέρας του πειράματος, μπορούμε 

να έρθουμε σε αυτήν την καρτέλα και να επιλέξουμε να μας εμφανιστεί η κίνηση που 

εκτέλεσε κάθε ένας βραχίονας.      

 



Κεφάλαιο 6 : Περιγραφή Του Calibration Του Μηχανήματος. 
 

Εισαγωγή 
 

 Η τράπεζα δοκιμών στην οποία έγιναν τα πειράματα, όπως εξηγήσαμε και στην 

εισαγωγή της διπλωματικής, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, για την συγκεκριμένη 

διπλωματική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συναντήσουμε στην πορεία της διπλωματικής 

και κατά τη διάρκεια των πειραμάτων διάφορα εμπόδια, ένα εκ των οποίων, και ίσως το 

σημαντικότερο ήταν το κομμάτι του calibration του μηχανήματος.  

 Κατά τη διάρκεια των πρώτων πειραμάτων στην τράπεζα δοκιμών έγινε σαφές ότι η 

τράπεζα ενώ εκτελούσε τις κινήσεις που ζητούσαμε με ακριβώς την συχνότητα που 

ζητούσαμε, είχε πρόβλημα στο να πιάσει τα ζητούμενα πλάτη και γωνίες. Το πρόβλημα 

αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη να γίνει calibration του μηχανήματος. Αρχικά ξεκινήσαμε 

με το να κάνουμε την επιφάνεια της τράπεζας επίπεδη, στη συνέχεια προχωρήσαμε σε 

calibration των στατικών κινήσεων και τέλος των δυναμικών.  

  

 

6.1 Η Διαδικασία Του Calibration.  
 

Το μηχάνημα των πειραμάτων μας, ή αλλιώς το shaking table, προτού 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε πείραμα έπρεπε να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί σωστά 

και ότι η ζητούμενες από εμάς κινήσεις γινόντουσαν επ’ ακριβώς. Γι αυτό το λόγο και 

έπρεπε να κάνουμε στο μηχάνημα μας Calibration, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να 

κάνει σχεδόν την ακριβή κίνηση που του ζητάμε από το πρόγραμμά μας.   

 Αρχικά έπρεπε να ρυθμίσουμε την τράπεζα προκειμένου να είναι επίπεδη στην zero 

position, δηλαδή την κατάσταση αναμονής από την οποία το μηχάνημά μας ξεκινάει όλα τα 

πειράματα. Για να το επιτύχουμε αυτό, τοποθετήσαμε πάνω στην τράπεζα τα ινκλινόμετρα 

μας, και στη συνέχεια αλλάζαμε τα διάφορα offset από το μενού του προγράμματός μας ( 

other control  calibrate actuators ) έως ότου καταφέραμε τελικά να έχουμε μηδενική 

κλίση και στους δύο άξονες. 

 Παράλληλα καταλήξαμε ότι η γωνία μεταξύ δύο actuators, πρέπει να μετρηθεί από 

εμάς και η τιμή της να εισαχθεί στη θέση της παλιάς μέτρησης. 
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Εικόνα 45 Απεικόνιση των μενού, του προγράμματος, στα οποίο βρίσκονται τα παραπάνω στοιχεία που 
αναφέρθηκαν. 

Το δεύτερο και αρκετά πιο δύσκολο και χρονοβόρο τμήμα του Calibration ήταν να 

καταφέρουμε να ρυθμίσουμε το μηχάνημα κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί 

επακριβώς τις στατικές κινήσεις που του δίναμε από το πρόγραμμα. 

Ξεκινήσαμε χρησιμοποιώντας τα ινκλινόμετρα προκειμένου να ρυθμίσουμε την 

στατική κίνηση της τράπεζας, δηλαδή ζητούσαμε μέσω του προγράμματος κάποια γωνία 

roll ή pitch και αφού η τράπεζα έφτανε σε αυτό το σημείο μετρούσαμε την γωνία που 

βλέπαμε με τα ινκλινόμετρα. Εάν υπήρχε κάποια απόκλιση ρυθμίζαμε από το μενού του 

προγράμματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα offsets των actuators. Αφού καταφέραμε 

να ρυθμίσουμε την τράπεζα προκειμένου να έχουμε απόκλιση στις κινήσεις roll, pitch το 

πολύ 1 μοίρα, επικεντρωθήκαμε στην κίνηση heave. 

Χρησιμοποιώντας ένα αποστασιόμετρο, αφού δίναμε εντολή στην τράπεζα να 

μεταβεί σε μία θέση καθ’ ύψος, μετρούσαμε εάν αυτή η θέση ήταν αυτή που ζητήσαμε. 

Προς έκπληξή μας η τράπεζα δεν χρειαζόταν σχεδόν καμία ρύθμιση για αυτήν την κίνηση 

καθώς είχαμε πολύ μικρές απόκλισης της πραγματικής κίνησης από τη ζητούμενη μέσω του 

προγράμματος. 
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Τέλος με τον ίδιο τρόπο όπως στην heave, μελετήσαμε και τις κινήσεις surge και 

sway, καταλήγοντας στο ευχάριστο συμπέρασμα ότι και αυτές οι κινήσεις γινόντουσαν 

σχεδόν ακριβώς όπως ζητούσαμε από το πρόγραμμα. 

Το τρίτο, και πιο δύσκολο απ’ όλα, μέρος του Calibration  ήταν να δούμε εάν η 

τράπεζα εκτελεί την ζητούμενη από το πρόγραμμα κίνηση σε δυναμική κατάσταση. Δηλαδή 

εάν όταν ζητάμε από το πρόγραμμα μία κίνηση  π.χ. heave για ένα χρονικό διάστημα α έως 

β και για μία θέση γ έως δ, η τράπεζα εκτελούσε αυτήν την κίνηση. Δυστυχώς σε αυτό το 

κομμάτι του Calibration μας περίμεναν δυσάρεστες εκπλήξεις, καθώς η τράπεζα δεν 

ανταποκρινόταν καθόλου καλά σε αυτά που ζητούσαμε από το πρόγραμμα.  

Οι κινήσεις που έκανε η τράπεζα απείχαν πολύ από τις ζητούμενες, κυρίως οι 

κινήσεις γωνιών, είχαν σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή εμείς να ζητούσαμε από το 

πρόγραμμα, γωνία roll 30 μοίρες με συχνότητα 9 HZ, η τράπεζα έκανε μια κίνηση τέτοια 

συχνότητας αλλά πολύ μικρότερης γωνίας.  

Μετά από πολλές δοκιμές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συχνότητα που 

ζητούσαμε από την τράπεζα δρούσε αντιστρόφως ανάλογα στην ικανότητα της τράπεζας να 

πιάνει μεγάλες κινήσεις. Όσο μεγαλύτερη συχνότητα ζητούσαμε, τόσο μικρότερη κίνηση  

μπορούσε να εκτελέσει το μηχάνημα. Για παράδειγμα σε κίνηση heave με συχνότητα 1HZ 

και ζητούμενο πλάτος 10 cm η τράπεζα μπορούσε να εκτελέσει κίνηση με πλάτος 7.5 cm 

περίπου ενώ με συχνότητα  2 HZ και ζητούμενο το ίδιο πλάτος η τράπεζα έκανε μόλις 3 cm 

πλάτος. 

Σε αυτό το πρόβλημα η λύση ήταν να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τα 

αποστασιόμετρα, αυτή τη φορά όμως με μία άλλη λειτουργία τους, αυτή της δυναμικής 

κατάστασης. Δηλαδή για κάθε κίνηση που κάναμε τοποθετούσαμε τα αποστασιόμετρα με 

τρόπο τέτοιο ώστε να μετράνε συνεχώς την απόσταση μεταξύ του σταθερού δαπέδου και 

της τράπεζας, στο τέλος κάθε πειράματος βλέπαμε τις τιμές min και max που είχαν 

αποθήκευση με αποτέλεσμα να καταγράφουμε επακριβώς την κίνηση που έκανε η 

τράπεζα.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να δώσουμε ένα παράδειγμα: θέλουμε από την τράπεζα να 

εκτελέσει την κίνηση heave με συχνότητα 1HZ και ζητούμενο πλάτος 3 cm, γνωρίζουμε ότι 

για να έχουμε μία τέτοια κίνηση πρέπει να ζητήσουμε από την τράπεζα πλάτος περίπου 6 

cm, άρα ρυθμίζουμε την τράπεζα για ένα τέτοιο πλάτος και ταυτόχρονα τοποθετούμε τα 

αποστασιόμετρα μας ακριβώς από κάτω από αυτήν. Ξεκινάμε το πείραμά μας και μετά το 

πέρας του τα αποστασιόμετρα έχουν κράτηση την μέγιστη και ελάχιστη απόσταση, άρα τα 

άκρα του πλάτους που εκτέλεσε η τράπεζα. Αυτά τα άκρα καταγράφονται στα πειράματα.  
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Μέρος ΙΙΙ Αποτελέσματα Πειραμάτων 

Κεφάλαιο 7 : Περιγραφή Και Ανάλυση Των Πειραμάτων Που 

Έγιναν. 
 

Εισαγωγή 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, έγιναν τρία σετ πειραμάτων, που το κάθε 

ένα συνέβαλε στην σταδιακή βελτίωση της κατανόησής μας επί του φαινομένου. Σε όλα τα 

πειράματα που έγιναν γινόταν αναλυτική καταγραφή της συχνότητας και του πλάτους της 

διέγερσης, καθώς και των αποτελεσμάτων που προκάλεσε.  

Αρχικά η καταγραφή αυτή γινόταν, όπως θα δούμε σε ένα αρχείο excel, όπου με 

ανάλογους χρωματισμούς σημειώναμε το αποτέλεσμα της διέγερσης, σε κάθε κελί που 

αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο πλάτος και συχνότητα, στη συνέχεια τα αποτελέσματα 

περνιόντουσαν σε ένα αρχείο Mathematica, για την καλύτερη οπτικοποίηση τους και στη 

συνέχεια γινόταν η ανάλυση όλων των πειραμάτων του κάθε σετ. Παράλληλα κάθε πείραμα 

καταγραφόταν από μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας, προκειμένου να μπορούμε να 

ανατρέξουμε στη συνέχεια στα βίντεο αυτά και να κάνουμε περεταίρω ανάλυση. 

Ξεκινάμε τα πειράματά μας προκειμένου να μελετήσουμε και να οριοθετήσουμε 

αρχικά τις περιοχές ευστάθειας αστάθειας. Αυτή η διαδικασία γίνεται στο πρώτο σετ 

πειραμάτων, όπου έχουμε αρχικές συνθήκες μηδενικές, προκειμένου να δούμε που 

εμφανίζεται ευστάθεια και πού αστάθεια μέσα στον πίνακα συχνοτήτων ( από 0,05 έως 

3,05 HZ )- πλάτους ( από 0,005 έως 0,05 meters  ). Σε αυτό το σημείο κάνουμε μία ποιοτική 

μελέτη προκειμένου να δούμε εάν τα αποτελέσματά μας συμβαδίζουν με τις υπάρχουσες 

αποδεδειγμένες θεωρίες. 

Μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων, παρατηρήσαμε την ύπαρξη τριών 

περιοχών αστάθειας, οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν πλήρως, με τις υπάρχουσες θεωρίες 

όπως θα δούμε και παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό. Αφού αναλύθηκαν όλα τα πειράματα 

αυτού του σετ και διαπιστώθηκε ότι η θεωρία τα υποστηρίζει, προχωρήσαμε σε βαθύτερη 

ανάλυση της περιοχής αυτής, κάνοντας ένα δεύτερο σετ πειραμάτων. 

Στο δεύτερο σετ πειραμάτων, απομονώσαμε μία περιοχή συχνότητα-πλάτους (από 

1,15 έως 2,6 HZ και από 0,005 έως 0,032 meters  ) προκειμένου να την μελετήσουμε εις 

βάθος και με πολύ καλύτερη ακρίβεια από το πρώτο σετ πειραμάτων. Αυτή η περιοχή 

επιλέχθηκε καθώς εκεί παρουσιάζεται η ¨κορυφή¨ της ασταθούς περιοχής. Συνεπώς εκεί 

θέλουμε να επικεντρωθούμε για να δούμε εάν η περιοχή ευστάθειάς μας γύρω από την 

περιοχή της αστάθειας εμφανίζει να έχει την ιδιαιτερότητα της περιοχής C, όπως 

εξηγήσαμε στην εισαγωγή της διπλωματικής. 
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Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι και στο δεύτερο σετ πειραμάτων οι αρχικές 

συνθήκες είναι μηδενικές, δηλαδή η επιφάνεια του νερού στο ξεκίνημα κάθε πειράματος 

είναι ήρεμη. Αυτό γίνεται καθώς όπως είπαμε στο στάδιο αυτό κάνουμε μία προετοιμασία 

για να έχουμε μία ξεκάθαρη περιοχή ευστάθειας- αστάθειας όταν θα ξεκινήσουμε το 3ο σετ 

πειραμάτων. Όπου εκεί πια θα έχουμε μη μηδενικές αρχικές συνθήκες και θα ψάχνουμε 

στην πραγματικότητα πειραματική απόδειξη της περιοχής C. 

Στο τρίτο και τελευταίο σετ πειραμάτων, μελετήσαμε την περιοχή πλάτους 

συχνοτήτων του δεύτερου σετ όμως με αρχικές συνθήκες. Με τον όρο αρχικές συνθήκες 

εννοούμε ότι το νερό δεν ηρεμούσε μεταξύ των πειραμάτων. Αυτό γινόταν με το να μην 

αφήνουμε χρόνο μεταξύ των πειραμάτων προκειμένου να ηρεμήσει το νερό. Στις 

περιπτώσεις βέβαια που είχαμε πολύ μεγάλες αρχικές συνθήκες, συνήθως μεγάλες 

συχνότητες σε μεγάλα πλάτη, φροντίζαμε να αφήνουμε λίγη ώρα το νερό, να ηρεμίσει, όχι 

βέβαια τελείως, προκειμένου να έχουμε μία σχετική ομοιομορφία στις αρχικές συνθήκες. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη σύγκριση των δύο σετ προκειμένου να δούμε την ύπαρξη ή 

όχι της ενδιάμεσης περιοχής C και να εξάγουμε όσα περισσότερα συμπεράσματα 

μπορούμε. 

 



7.1 Περιγραφή 1ου Σετ Πειραμάτων. 
 

Το πρώτο σετ πειραμάτων ξεκίνησε με σκοπό να δούμε εάν τα πειράματά μας 

συμβαδίζουν με την υπάρχουσα θεωρία, γνωρίζοντας όμως ότι η τράπεζα δοκιμών και 

γενικά το σύστημα δεν είναι καλιμπραρισμένο, ως αναφορά τα πλάτη που εκτελεί και ότι η 

τράπεζά μας έχει μία κλίση της τάξης της 1,5-2 μοίρες ως προς το επίπεδο.  

Γνωρίζουμε από την υπάρχουσα θεωρία ότι η περιοχή αστάθειας στο διάγραμμα 

πλάτους-συχνότητας είναι της μορφής που εμφανίζεται στο διάγραμμα της εικόνας 7.1. 

Δίνοντας προσοχή στο διάγραμμα αυτό θα δούμε ότι η κορυφή της αστάθειας βρίσκεται 

στο σημείο όπου η συχνότητα διέγερσης είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, 

δηλαδή σ= σn. 

Συνεπώς θέλουμε να γνωρίζουμε που θα είναι η ιδιοσυχνότητα του συστήματος 

μας. Αυτό θα το πετύχουμε με την βοήθεια της σχέσης: 

Σχέση 1.                       
 

 
    

Όπου h και l το βάθος και το μήκος του νερού μέσα στη δεξαμενή. Η δεξαμενή μας 

έχει μήκος, εσωτερικό 60 εκατοστά και το ύψος του νερού που έχουμε βάλει είναι 24 

εκατοστά. Άρα από τη σχέση 1 έχουμε ότι  σn  2,1 HZ. 

 

Εικόνα 46 Διάγραμμα ευστάθειας της εξίσωσης του Mathieu, άξονας χ: (σn/σ)2, άξονας y: (δ σn/σ)2 
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 Ορίσαμε λοιπόν την περιοχή που θα σκανάρουμε με τα πειράματά μας, η οποία 

είναι για 0,05 - 3,05 HZ, με βήμα 0,1 HZ, και πλάτη από 0,005 – 0,05 m  με βήμα 0,005 m. 

Γνωρίζουμε ότι τα πλάτη αυτά που θα βάλουμε στο πρόγραμμα για να εκτελέσει η τράπεζα 

δεν θα γίνουν και θα πάρουμε αρκετά μικρότερα, όμως η συχνότητα γνωρίζουμε ότι είναι 

σωστή άρα στην πραγματικότητα σκανάρουμε την ίδια περιοχή λίγο χαμηλότερα από όσο 

θα ζητήσουμε σε πλάτη. Κάθε πείραμα καταγράφεται από μία κάμερα προκειμένου να 

μπορούμε στη συνέχεια να κάνουμε λεπτομερή ανάλυση  πάνω σε αυτό. 

 Αφού ολοκληρώσαμε και τα 310 πειράματα30 του πρώτου σετ, προέκυψε το 

παρακάτω αρχείο excel.  Όπου με πράσινο χρώμα (0), χρωματίζονται οι θέσεις που είχαμε 

ευστάθεια, ενώ με κόκκινο (1) οι θέσεις της αστάθειας. Η κάθετη, κίτρινη, στήλη περιέχει τα 

πλάτη των διεγέρσεων, ενώ η οριζόντια, κίτρινη, τις συχνότητες. 

Πίνακας 1 Περιοχές ευστάθειας και αστάθειας όπως προέκυψαν από τα πειράματα του πρώτου σετ, στο 
αρχείο excel. Στην πραγματικότητα το αρχείο αυτό ήταν μία πρώτη καταγραφή των αποτελεσμάτων, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του σετ των πειραμάτων.   

 

 

 Περνώντας τα παραπάνω αποτελέσματα του excel, σε κατάλληλο πρόγραμμα του 

Mathematica, μπορέσαμε να πάρουμε την παρακάτω μορφή. 

 

                                                             
30

 Συνολικά τα πειράματα που εκτελέστηκαν ήταν άνω των 360 καθώς πολλές φορές ήταν επιτακτική 
η ανάγκη επανάληψης κάποιον από αυτών. 
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Γράφημα 1: Γράφημα ευστάθειας-αστάθειας από 0 έως 19,2 rad/sec (3,05HZ), όπως προέκυψε από τα 
πειράματά μας. Οι περιοχές με το μπλε, μοβ, πράσινο χρώμα είναι οι περιοχές αστάθειας, η περιοχή με το 
μοβ χρώμα είναι η κύρια περιοχή αστάθειας(οι μονάδες είναι σε meters και rad/sec ). 

 

 Παρατηρώντας το γράφημα 1 μπορούμε κατευθείαν να δούμε 3 περιοχές 

αστάθειας, η μία για συχνότητα 1,05HZ, η επόμενη για 1,45-2,55 HZ και η τρίτη για 2,95-

3,05 HZ. Παρακάτω παρατίθενται μερικά στιγμιότυπα κυμάτων από τις δύο πρώτες 

περιοχές. 

 

Εικόνα 47: Στιγμιότυπο από το πείραμα  F=1,05HZ, A=0,045m 
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Εικόνα 48:  Στιγμιότυπο από το πείραμα  F=2,05HZ, A=0,05m 

Θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε εάν αυτές οι περιοχές έχουν κάποια λογική εξήγηση 

από την υπάρχουσα θεωρία ή είναι λάθη του μηχανήματος και των πειραμάτων. 

 Σύμφωνα με τους FALTINSEN και TIMOKHA στο βιβλίο τους, SLOSHING πρέπει να 

περιμένουμε δύο περιοχές αστάθειας, η μία κοντά στο (σn/σ)2 =0,25 και η άλλη κοντά στο 

(σn/σ)2 =1 άρα για την περίπτωσή μας αφού το σ είναι 2,1 περιμένουμε αστάθεια για 

σn=1,05 και για σn=2,1. Επίσης η θεωρία μας αναφέρει ότι όσο μικρότερη είναι η απόσβεση 

του συστήματος σε τόσο μικρότερα πλάτη θα δούμε αστάθεια. Το δικό μας σύστημα 

γνωρίζουμε ότι έχει πολύ μικρή απόσβεση λόγω του ότι η δεξαμενή μας είναι τελείως λεία 

στο εσωτερικό της. 

 Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δύο πρώτες περιοχές αστάθειας είναι σχεδόν ακριβώς εκεί 

που τις περιμέναμε από τη θεωρία. Στη δεύτερη περιοχή έχουμε μία μικρή απόκλιση προς 

μικρότερες συχνότητες, όμως αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, λόγο της κλίσης που έχει η 

δεξαμενή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραμάτων και εξαιτίας των ατελειών που 

έχουν οι βραχίονες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελέσουν τέλειες κινήσεις. 

 Όμως η τρίτη περιοχή που βλέπουμε στο γράφημα δεν εξηγείται με την συμβατική 

θεωρία. Αναλύουμε λοιπόν την κίνηση χάρη στα βίντεο που έχουμε τραβήξει από κάθε 

πείραμα. Παρατηρούμε ότι οι μορφές που εμφανίζουν τα κύματα είναι για συχνότητα με 

i=7 δηλαδή είμαστε κοντά στην περιοχή όπου εμφανίζονται χαοτικά φαινόμενα.  
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Εικόνα 49 Στάσιμα κύματα που αντιστοιχούν σε συμμετρικούς και μη συμμετρικούς φυσικούς κυματισμούς 
για sloshing σε μία δισδιάστατη ορθογώνια δεξαμενή. 

 

Σύμφωνα με τους FALTINSEN και TIMOKHA όταν έχουμε 7η ιδιοσυχνότητα, μιλάμε 

για καθαρά μη γραμμικές κινήσεις που δημιουργούν εσωτερικούς κυματισμούς, φαινόμενο 

του στροβιλισμού αλλιώς, που στην πραγματικότητα δημιουργούν μία τρισδιάστατη κίνηση 

αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο επίπεδων κυμάτων, τα οποία έχουν μεταξύ τους και 

επιπλέον διαφορά φάσης. 

 

 

Εικόνα 50 Στιγμιότυπα από το πείραμα  F=3,05HZ, A=0,04m 

 Προκειμένου να δούμε εάν η γραμμική θεωρία στηρίζει τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων που κάναμε, προχωράμε ένα ακόμα βήμα και χρησιμοποιώντας την παρακάτω 
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εξίσωση θα δούμε εάν τα αποτελέσματα των πειραμάτων συμπίπτουν με τα αποτελέσματα 

που μας δίνει η γραμμική μέθοδος. 

n1[ss]= 
    

    *      
       

                
   

     ή αλλιώς: 

                                                                       

όπου ss η ιδιοσυχνότητα και s1, s3, s7, οι 3η ,7η , κλπ. συχνότητα.  

 Τρέχοντας ένα πρόγραμμα σε mathematica31 καταφέραμε να πάρουμε την εξής 

μορφή, που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα32.: 

 

 

 

 

Γράφημα 2: Τα αποτελέσματα που μας δίνει η γραμμική θεωρία για τις συχνότητες και τα πλάτη που κάναμε 
στα πειράματά μας (οι μονάδες είναι σε meters και rad/sec ). 

                                                             
31  
s[n_,HH_,LL_]:=Sqrt[(n*Pi*9.81/LL)*Tanh[n*Pi*HH/LL]]; 
s1=s[1,0.24,0.6] 
s2=s[2,0.24,0.6] 
s3=s[3,0.24,0.6] 
s7=s[7,0.24,0.6] 
n1[ss_]:=(9.81/ss^2)*Sqrt[(2-(0.5*ss^2/s1^2))^2+4*0.007^2*(ss^2/s1^2)]; 
n2[ss_]:=(9.81/(ss^2))*Sqrt[(2-(2*ss^2/s3^2))^2+4*0.007^2*(ss^2/s3^4)]; 
n3[ss_]:=(9.81/(ss^2))*Sqrt[(2-(2*ss^2/s1^2))^2+4*0.007^2*(ss^2/s1^4)]; 
n4[ss_]:=(9.81/(ss^2))*Sqrt[(2-(2*ss^2/s2^2))^2+4*0.007^2*(ss^2/s2^4)]; 
n5[ss_]:=(9.81/(ss^2))*Sqrt[(2-(2*ss^2/s7^2))^2+4*0.007^2*(ss^2/s7^4)]; 
Plot[{n1[ss],n2[ss], n3[ss], n4[ss],n5[ss]},{ss,2,28},AxesLabel { ,n},PlotRange {0,0.023},PlotStyle {Dashed,Thick,Thick, 
Thick},Filling {1 {2}} 
32  
Να σημειωθεί ότι με κίτρινο είναι η πρώτη ιδιοσυχνότητα, με πράσινο η δεύτερη ιδιοσυχνότητα, με 
ροζ η τρίτη  ιδιοσυχνότητα , με διακεκομμένες γραμμές δίπλα από την ροζ περιοχή είναι η διπλή 
ιδιοσυχνότητα και τέλος δεξιά είναι η 7η ιδιοσυχνότητα. 

Αστάθεια 7
ης

 

ιδιοσυχνότητας 

εκτεταμένη 

περιοχή χάους.  

Αστάθεια 

διπλής 

ιδιοσυχνότητα

ς, δηλαδή 2*σ1 

Αστάθεια 

3
ης

 

ιδιοσυχνότ

ητας. 

Αστάθεια 

2
ης 

ιδιοσυχνότη

τας 

Αστάθεια 1
ης

 

ιδιοσυχνότητας. 
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Από το γράφημα 2 που προκύπτει από τη γραμμική θεωρία μπορούμε να εξάγουμε 

τα εξής συμπεράσματα. 1ον : εμφανίζονται 5 περιοχές, όπου με εξαίρεση την περιοχή της 2ης 

ιδιοσυχνότητας, όλες οι άλλες περιοχές υπάρχουν στα πειράματα που κάναμε. 2ον : 

βλέπουμε ότι η κεντρική περιοχή αστάθειας, που απεικονίζεται στο γράφιμα1 με μοβ 

χρώμα, χωρίζεται σε δύο ζώνες που υπεισέρχεται η μία στην άλλη, αυτές οι ζώνες είναι η 

διπλή ιδιοσυχνότητα ( μαύρη συνεχής γραμμή στο γράφημα 2 ) και η 3η ιδιοσυχνότητα 

(κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο γράφημα 2 ).  

Κατανοούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ένα πιο ακριβές σετ πειραμάτων 

προκειμένου αρχικά να βρεθεί και η περιοχή της 2ης ιδιοσυχνότητας, να διαπιστωθεί εάν 

πράγματι έχουμε τις δύο ζώνες που αναφέραμε, και τέλος για να έχουμε μεγαλύτερη 

ανάλυση στην περιοχή κοντά στα όρια της αστάθειας και έτσι να προετοιμάσουμε το 

έδαφος για το 3ο και σημαντικότερο σετ πειραμάτων που θα επιβεβαιώσει ή όχι την 

περιοχή ευστάθειας-αστάθειας.  

 

 



7.2 Περιγραφή 2ου Σετ Πειραμάτων. 
 

Στο δεύτερο σετ πειραμάτων θα αναλύσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη περιοχή, 

γύρω και μέσα στην αστάθεια, μειώνοντας το βήμα των συχνοτήτων αλλά και του πλάτους. 

Να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με το πρώτο σετ πειραμάτων στο δεύτερο τα πειράματα 

έγιναν αφού η τράπεζα πειραμάτων είχε καλιμπραριστεί προκειμένου να είναι επίπεδη και 

σε κάθε πείραμα γινόταν ακριβής μέτρηση33 της μέγιστης μετατόπισης της τράπεζας, οπότε 

το πλάτος των πειραμάτων είναι ακριβέστατο.   

Σε αυτό το σετ θα διαπιστώσουμε ουσιαστικά με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια είναι 

τα όρια της περιοχής αστάθειας και τι είδους αστάθεια έχουμε σε κάθε συχνότητα. Τα 

πειράματα μελέτησαν την περιοχή μεταξύ συχνοτήτων 1,25 και 2,37 ΗΖ και πλάτους από 

0,005 έως 0,023 m . Το βήμα για τις συχνότητες είναι 0,04 ΗΖ και το βήμα για το πλάτος 

είναι 0,002 m. Συνολικά εκτελέστηκαν 320 πειράματα για αυτό το σετ.  

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων όπως εμφανίζονταν στο excel παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2. Με πράσινο χρωματίζονται οι περιοχές ευστάθειας ενώ με κόκκινο οι 

περιοχές αστάθειας, πορτοκαλί χρώμα έχουν όσες περιοχές είναι αμφιλεγόμενες και 

δύσκολα αναγνωρίσιμες ως ευστάθεια ή αστάθεια. Εντός των κελιών σημειώνονται οι τιμές 

του πλάτους που μετρήθηκαν με ακρίβεια. Παράλληλα να σημειώσουμε ότι στις δύο πρώτε 

γραμμές δεν εκτελέσαμε όλα τα πειράματα καθώς αφού τα πλάτη ήταν πολύ μικρά η 

ευστάθεια ήταν αναμενόμενη, εξού και το γεγονός ότι τα κελιά αυτά δεν εμπεριέχουν 

αριθμούς. Γι αυτό λοιπόν εκτελέστηκαν μόνο τα πειράματα που στην επόμενη γραμμή, της 

ίδιας στήλης εμφάνιζαν αστάθεια, προσπαθούσαμε με λίγα λόγια να εντοπίσουμε την 

«μύτη» της αστάθειας. 

Πίνακας 2 Περιοχές ευστάθειας και αστάθειας όπως προέκυψαν από τα πειράματα του δεύτερου σετ, στο 
αρχείο excel. Στην πραγματικότητα το αρχείο αυτό ήταν μία πρώτη καταγραφή των αποτελεσμάτων, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του σετ των πειραμάτων.   

 

                                                             
33 Οι μετρήσεις γίνονταν με τα λειζερόμετρα Bosh που διέθετε το εργαστήριο. Συγκεκριμένα με μία 
λειτουργία τους που μπορεί να καταγράφει μέγιστη και ελάχιστη τιμή μιας δυναμικής μετατόπισης, 
τοποθετούσαμε πριν την έναρξη κάθε πειράματος το μετρητικό αυτό στο έδαφος κάτω από την 
τράπεζα και το αφήναμε να καταγράφει τιμές. Στο τέλος του πειράματος συλλέγαμε τις μέγιστες και 
ελάχιστες τιμές που αυτό κατέγραψε, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από την μέγιστη και ελάχιστη 
κατακόρυφη κίνηση που έκανε η τράπεζα, το πλάτος της δηλαδή. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα του excel, με κατάλληλο πρόγραμμα του 

Mathematica, συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα:  

 

Γράφημα 3: Σχηματική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων του 2ου σετ πειραμάτων. Η περιοχή με το μπλε 
χρώμα όπως επίσης και η σκιασμένη περιοχή με το μοβ χρώμα είναι περιοχές αστάθειας. Η περιοχή με το 
μοβ είναι η κύρια περιοχή αστάθειας (οι μονάδες είναι σε meters και rad/sec ). 

 

Μέσω των πειραμάτων μπορούμε να φτάσουμε στις εξής διαπιστώσεις. Αρχικά 

βλέπουμε να υπάρχει μία περιοχή πολύ μικρής αστάθειας για τη συχνότητα  1,49 ΗΖ και για 

πλάτη από 0,013 m και πάνω (μπλε γραμμή στο γράφημα 3). Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται ένα χαρακτηριστικό τέτοιο κύμα, εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά θα δούμε ότι το 

κύμα αυτό είναι μορφής 2ης ιδιοσυχνότητας, σύμφωνα και με την εικόνα 49.  
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Εικόνα 51 Στιγμιότυπα από το κύμα συχνότητας 1,49 HZ πλάτους 0,021m 

 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε την περιοχή αστάθειας να βρίσκεται σε μεγαλύτερες 

συχνότητες και στην πραγματικότητα να έχει μειωθεί σε σχέση με το πρώτο σετ 

πειραμάτων. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι ενώ αρχικά είχαμε βρει την περιοχή αυτή να 

ξεκινάει κοντά στα 1,45 ΗΖ τώρα τη βλέπουμε να ξεκινάει κοντά στα 1,77 ΗΖ. Μία μείωση 

που είναι λογικό να υφίσταται εάν αναλογιστούμε ότι στο 1ο σετ πειραμάτων η τράπεζα δεν 

ήταν καλιμπραρισμένη. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και το γεγονός ότι τα πλάτη στο 1ο 

σετ πειραμάτων δεν ήταν ακριβή. 

Εκτός όμως από το μέγεθος της περιοχής αστάθειας, μια από τις πιο σημαντικές 

παρατηρήσεις που πρέπει να κάνουμε είναι, ότι εντοπίζουμε την ύπαρξη μίας περιοχής, 

όσο είμαστε εντός της περιοχής αστάθειας, όπου τα κύματα που δημιουργούνται στα 

πειράματα, είναι 3ης ιδιοσυχνότητας. 

 Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι κάτω από την συχνότητα 1,97 ΗΖ και όσο βρισκόμαστε 

εντός της περιοχής αστάθειας, τα κύματα που δημιουργούνται έχουν μορφή όπως δείχνει η 

εικόνα 52, που αποτελεί κλασσική μορφή κυματισμού 3ης ιδιοσυχνότητας. Ενώ όταν 

μεταφερόμαστε σε περιοχές αστάθειας μεγαλύτερες από 1,97 ΗΖ η μορφή αυτή, των 

επιφανειακών κυματισμών, εξαφανίζεται και παίρνει τη θέση της η μορφή της εικόνας 53, 

που πρόκειται για κλασσικό κυματισμό διπλής ιδιοσυχνότητας (2*σ1). Οι εικόνες 52 και 53 

απεικονίζουν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τα κύματα που αναφέραμε παραπάνω. 
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Εικόνα 52 Στιγμιότυπο του κύματος συχνότητας 1,93ΗΖ και πλάτους 0,021m 

Γίνεται σαφές λοιπόν ότι μιλάμε για 2 περιοχές αστάθειας, που οριοθετούνται στα 

πειράματά μας από τη συχνότητα  1,97 ΗΖ. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από αυτά που μας έχει δώσει η γραμμική μέθοδος με τη χρήση του 

προγράμματος mathematica.   
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Εικόνα 53 Στιγμιότυπο από το κύμα που δημιουργείται για συχνότητα 2,05 ΗΖ και πλάτος 0,019 m 

 

Ας ξαναδούμε λοιπόν πάλι το αποτέλεσμα που μας έδωσε η μέθοδος αυτή, στο 

γράφημα 2, και ας το σχολιάσουμε με βάση τα καινούρια δεδομένα. Αρχικά όπως είδαμε 

στην περιγραφή του 1ου σετ έχουμε την αστάθεια στην περιοχή ιδιοσυχνότητας του 

συστήματος, στην συχνότητα 1,05ΗΖ. Στη συνέχεια έχουμε μία στενή περιοχή αστάθειας 2ης 

ιδιοσυχνότητας, κάτι που στο πρώτο σετ πειραμάτων δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε 

όμως στο 2ο, ίσως λόγο του καλιμπραρίσματος που έγινε, μπορέσαμε να την 

απομονώσουμε. 

Ακόμα η μέθοδος μας ορίζει δύο περιοχές αστάθειας γύρω από τη συχνότητα 12,4 

rad/sec δηλαδή περίπου 1,97 ΗΖ, ακριβώς όσο είχαμε δηλαδή υπολογίσει πειραματικά, 

βλέποντας την αλλαγή των κυματομορφών. Θυμίζουμε ότι περνώντας από μικρότερες των 

1,97 ΗΖ συχνότητες σε μεγαλύτερες βλέπαμε την εναλλαγή 3ης ιδιοσυχνότητας και διπλής 

πρώτης ιδιοσυχνότητας.  Συνεπώς μέχρι τώρα, η θεωρία συμβαδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό 

με τα πειραματικά μας αποτελέσματα.  

Βέβαια αποκλίσεις ως προς το μέγεθος των περιοχών υπάρχουν και είναι απόλυτα 

λογικές για τους εξής λόγους: 1ον η θεωρία είναι γραμμική ενώ τα πειράματά μας όχι. 2ον η 

δεξαμενές στη θεωρία είναι δισδιάστατες ενώ η δικιά μας έχει αρκετό πλάτος με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται και ως προς το πλάτος κυματισμοί που δημιουργούν 

συμβολή κυμάτων.  Τέλος έχουμε κάποιες αποκλίσεις καθώς το βήμα με το οποίο κάνουμε 

τα πειράματά μας είναι συγκεκριμένο και αρκετά μεγαλύτερο από το βήμα με το οποίο 

υπολογίζει τις περιοχές αστάθειας το πρόγραμμα του mathematica.  
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Τέλος όσο αναφορά την τελευταία περιοχή αστάθειας που είχαμε εντοπίσει στο 

πρώτο σετ πειραμάτων, δηλαδή την περιοχή 7ης ιδιοσυχνότητας, δεν μελετήθηκε στο 2ο σετ, 

καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Να σημειωθεί όμως ότι 

αποτελεί πολύ εκτεταμένη και ενδιαφέρουσα περιοχή φαινομένων, που θα άξιζε 

περεταίρω μελέτη στο μέλλον.  
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7.3 Περιγραφή 3ου Σετ Πειραμάτων. 
 

Τρίτο σετ πειραμάτων όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή του κεφαλαίου, 

μελετάμε την ίδια περιοχή πλάτους-συχνοτήτων με το 2ο σετ πειραμάτων δηλαδή την 

περιοχή: 0.005-0.023 m και 1.25-2.33 HZ.  

Η διαδικασία εκτέλεσης των πειραμάτων αυτών ήταν η εξής: για κάθε πείραμα 

τοποθετούνταν κάτω από την τράπεζα δοκιμών το αποστασιόμετρο μας προκειμένου να 

μετρήσουμε την μέγιστη και ελάχιστη απόσταση που έπιασε η τράπεζα κατά το πείραμα. 

Μόλις το πείραμα ολοκληρωνόταν34 κάναμε καταγραφή της μέγιστης και ελάχιστης αυτής 

τιμής, η οποία με τον τύπο: max-(max-min)/2 μας έδινε το πραγματικό πλάτος που εκτέλεσε 

η τράπεζα. Στη συνέχεια και χωρίς να δοθεί χρόνος προκειμένου να ηρεμίσει η επιφάνεια 

του νερού, όπως γινόταν στο προηγούμενο σετ, εκτελούσαμε την ίδια διαδικασία για το 

επόμενο σετ. Φροντίζαμε βέβαια, σε περιπτώσεις όπου το αρχικό κύμα ήταν πολύ μεγάλο 

να δίνεται ένας μικρός χρόνος ηρεμίας για το επόμενο πείραμα, προκειμένου να μην 

υπάρχει μεγάλη αλλοίωση των αποτελεσμάτων.  

Σε αυτό το σετ πειραμάτων εκτελέστηκαν πάνω από 330 πειράματα. Τα 

αποτελέσματα που μας έδωσαν όπως και στα προηγούμενα σετ, φαίνονται αρχικά με ένα 

excel, τα στοιχεία του οποίου τα μεταφέραμε σε πρόγραμμα που κατασκευάσαμε στο 

Mathematica, προκειμένου να πάρουμε μια καλύτερη οπτικοποίηση της περιοχής.  

Με πράσινο χρωματίζονται οι περιοχές ευστάθειας ενώ με κόκκινο οι περιοχές 

αστάθειας, πορτοκαλί χρώμα έχουν όσες περιοχές είναι αμφιλεγόμενες και δύσκολα 

αναγνωρίσιμες ως ευστάθεια ή αστάθεια. Εντός των κελιών σημειώνονται οι τιμές του 

πλάτους που μετρήθηκαν με ακρίβεια. Παράλληλα να σημειώσουμε ότι στις δύο πρώτε 

γραμμές δεν εκτελέσαμε όλα τα πειράματα καθώς αφού τα πλάτη ήταν πολύ μικρά η 

ευστάθεια ήταν αναμενόμενη, εξού και το γεγονός ότι τα κελιά αυτά δεν εμπεριέχουν 

αριθμούς. Γι αυτό λοιπόν εκτελέστηκαν μόνο τα πειράματα που στην επόμενη γραμμή, της 

ίδιας στήλης εμφάνιζαν αστάθεια, προσπαθούσαμε με λίγα λόγια να εντοπίσουμε την 

«μύτη» της αστάθειας. Παρόλαυτά βλέπουμε ότι αυτό δεν επετεύχθη όπως επιθυμούσαμε. 

 

                                                             
34 Να σημειωθεί ότι σε αυτό το σετ πειραμάτων τα πειράματα διαρκούσαν 15 δευτερόλεπτα σε 
αντίθεση με 10 που διαρκούσαν στα υπόλοιπα σετ. Αυτό έγινε προκειμένου να μπορέσει το κύμα να 
έχει χρόνο να ενίσχυση ή να απόσβεση τον υπάρχον κυματισμό με τον οποίο ξεκινούσε.  
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Πίνακας 3 Περιοχές ευστάθειας και αστάθειας όπως προέκυψαν από τα πειράματα του δεύτερου σετ, στο 
αρχείο excel. Στην πραγματικότητα το αρχείο αυτό ήταν μία πρώτη καταγραφή των αποτελεσμάτων, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του σετ των πειραμάτων.   

 

 

Τελικά, γραφικά, με τη βοήθεια του προγράμματος που δημιουργήσαμε στο Mathematica, 

προκύπτει η εξής περιοχή: 

 

Γράφημα 4 Η περιοχή ευστάθειας και αστάθειας όπως προέκυψε από το 3ο σετ πειραμάτων. Η σκιασμένες 
περιοχές είναι αυτές που παρουσιάζουν αστάθεια. Η μοβ περιοχή είναι η κύρια περιοχή αστάθειας (οι 
μονάδες είναι σε meters και rad/sec ). 

 

Αρχικά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε με ευκολία είναι ότι η κεντρική 

περιοχή αστάθειας έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά σε σχέση με το 2ο σετ πειραμάτων. 

Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι αρχικές συνθήκες δημιούργησαν σε κάποιες περιοχές 

μείωση της αστάθειας, όπως π.χ. στην περιοχή της 2ης ιδιοσυχνότητας, η οποία πια και είναι 

μη ανιχνεύσιμη. Αυτό μπορεί να συνέβη λόγο της συμβολής που υπήρξε μεταξύ του 
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υπάρχοντος κυματισμού και του προκύπτοντος με αποτέλεσμα την δημιουργία ήρεμης 

επιφάνειας. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι πια έχουμε και την ύπαρξη μίας περιοχής 

αστάθειας στις συχνότητες 1,33-1,37 HZ, η οποία δεν είχε εμφανιστεί στο 2ο σετ 

πειραμάτων και που διαχωρίζεται με την κύρια περιοχή αστάθειας. 

Με μία περεταίρω ανάλυση παρατηρούμε πάλι ότι σε συχνότητες μικρότερες της 

1,97 HZ όταν έχουμε αστάθεια σχηματίζεται επιφανειακός κυματισμός 3ης ιδιοσυχνότητας, 

ενώ σε περιοχές αστάθειας, με συχνότητα μεγαλύτερη της 1,97 HZ έχουμε άλλου είδους 

μορφής κυμάτων. Όπως και στην περιγραφή του δεύτερου σετ πειραμάτων αυτό θα το 

κάνουμε πιο κατανοητό με τις επόμενες εικόνες στις οποίες παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των κυμάτων. 

 

Εικόνα 54 Στιγμιότυπο του επιφανειακού κυματισμού για διέγερση πλάτους 0,019m και συχνότητας 1,93HZ 

Εύκολα από την παραπάνω εικόνα παρατηρούμε ότι η μορφή του κύματος είναι 

χαρακτηριστική μορφή κυματισμού, που δημιουργείται από 3η ιδιοσυχνότητα, ενώ 

αντιθέτως στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πώς έχει αλλάξει αυτή η μορφή και έχει δώσει 

τη θέση της σε κύμα μορφής διπλής πρώτης ιδιοσυχνότητας. 



 Σελίδα 85 
 

 

Εικόνα 55 Στιγμιότυπο επιφανειακού κύματος που προκαλείται από διέγερση πλάτους 0,015m και 
συχνότητας 2.01HZ 

 

 Μερικές ακόμα παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η περιγραφή 

αυτού του σετ. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι δεν προχωρήσαμε σε ανάλυση της μπλε 

περιοχής αστάθειας που εμφανίζεται στο γράφημα 4. Καθώς η περιοχή που θέλουμε να 

μελετήσουμε είναι η κύρια περιοχή αστάθειας, και άρα η περιοχή αυτή δεν αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.  

 Περιοχές που στο δεύτερο σετ πειραμάτων εμφάνιζαν ευστάθεια, είτε σε όλη τη 

συχνότητα όπως π.χ. η 1,73, είτε σε πολλά πλάτη, με εξαίρεση ίσως στα υψηλότερα πλάτη 

όπως π.χ. οι συχνότητες 1,77, 1,81, 1,85 και 1,89 τώρα εμφανίζουν αστάθειες. Γεγονός που 

στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι οι αρχικές συνθήκες μπορούν να επιφέρουν 

αστάθεια σε περιοχές ευστάθειας. Περισσότερα όμως για αυτή τη διαπίστωση θα δούμε 

στο 8ο κεφάλαιο όπου θα παραθέσουμε τα συμπεράσματά μας. 

 Τέλος πρέπει να αναφέρουμε για λόγους πληρότητας, ότι εντός της διευρυμένης 

πια περιοχής αστάθειας και όσο προχωράμε σε περιοχές συχνοτήτων μικρότερες των 1.77 

HZ και μεγαλύτερες των 2.25 HZ, βλέπουμε μορφές κυμάτων που δεν είναι ούτε 3ης 

ιδιοσυχνότητας ούτε διπλής 1ης ιδιοσυχνότητας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην 

πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε τα ακριβή όρια των περιοχών που 

εμφανίζονται τα κύματα αυτά. Παρόλαυτά όμως έχουμε απομονώσει περιπτώσεις κυμάτων 

μέσα στην κύρια περιοχή αστάθειας 5ης και 7ης ιδιοσυχνότητας. Για να γίνει πιο κατανοητό 

αυτό παρουσιάζονται παρακάτω δύο ακόμα στιγμιότυπα κυμάτων.  



 Σελίδα 86 
 

 

Εικόνα 56 Στιγμιότυπο κύματος που δημιουργείται σε διέγερση πλάτους 0,017m και συχνότητας 2,29HZ 

  Παρατηρούμε λοιπόν 5 κορυφές, στο παραπάνω κύμα, μορφή 7ης ιδιοσυχνότητας 

δηλαδή. Προσοχή να σημειώσουμε ότι είμαστε ακόμα μέσα στην κύρια περιοχή αστάθειας. 

Η συχνότητα αυτή δεν είναι αρκετά μεγάλη για να έχουμε «φύγει» από την κύρια περιοχή 

αστάθειας ( σκιασμένη μοβ περιοχή στο γράφημα 4 ). Αντίστοιχα παρακάτω βλέπουμε μία 

χαρακτηριστική μορφή κυματισμού 5ης ιδιοσυχνότητας, 3 κορυφές. 

 

Εικόνα 57 Στιγμιότυπο κύματος που δημιουργείται σε διέγερση πλάτους 0,021m και συχνότητας 1,77HZ



Κεφάλαιο 8 : Συμπεράσματα Και Συνοπτική Ανασκόπηση. 
 

Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η πειραματική 

αυτή εργασία, τη σημασία τους και τη σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα που περιμέναμε 

να έχουμε από τις αναλυτικές και γραμμικές μεθόδους.  

Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε εν συντομία την πορεία της διπλωματικής 

αυτής εργασίας κάνοντας έτσι μια συνοπτική ανασκόπηση και θα δώσουμε έμφαση στα 

γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε έτσι μια 

πλήρη εικόνα για την δουλειά που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία καθώς 

και τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στα οποία μας οδήγησε. 

Τέλος θα υπάρξει μία σύντομη αναφορά σχετικά με το τι θα μπορούσε στο μέλλον 

να αποτελέσει εξέλιξη αυτής της πρωτοποριακής εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα 

δώσουμε τροφή για σκέψη και την βεβαιότητα μας ότι ο χώρος του παραμετρικού 

κλυδασμού έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ότι μόλις τώρα αρχίσουμε να κατανοούμε πλήρως 

το φαινόμενο. 

  



 Σελίδα 88 
 

 

8.1 Γενικά Συμπεράσματα 
 

Η διπλωματική αυτή εργασία, έγινε με στόχο την πρώτη πειραματική διερεύνηση 

του κλυδασμού υπο κατακόρυφη διέγερση, και συγκεκριμένα της περιοχή bιstability στη 

οποία η ύπαρξη αρχικών συνθηκών (αρχικών κυματισμών) μπορεί να οδηγήσει σε 

εμφάνιση αστάθειας σε περιοχές όπου σύμφωνα με την ισχύουσα θεώρηση είναι 

ευσταθείς.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η τράπεζα ταλαντώσεων η αλλιώς shaking table, που 

είναι το καινούριο απόκτημα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Όπως με 

κάθε εργαστήριο που ξεκινάει την λειτουργία του για πρώτη φορά, αρχικά έγινε μία 

θεωρητική εμβάθυνση στο φαινόμενο του sloshing, καθώς και των υπαρχουσών μεθόδων 

για την διερεύνησή του. 

Στη συνέχεια έγινε μια αναλυτική καταγραφή όλων των μηχανημάτων και 

εξαρτημάτων που συνθέτουν το εργαστήριο και που είναι απαραίτητα για την λειτουργία 

του. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιεί η τράπεζα 

δοκιμών για να λειτουργήσει. Με αυτό τον τρόπο ο μελλοντικός ερευνητής του 

εργαστηρίου θα έχει στα χέρια ένα σύντομο μεν, πλήρες δε, manual, στο οποίο θα μπορεί 

να ανατρέξει όποτε καθίσταται τέτοια ανάγκη.      

Τέλος το μεγαλύτερο, πιο χρονοβόρο, αλλά και πιο ενδιαφέρον κομμάτι της 

διπλωματικής, ήταν η εκτέλεση των πειραμάτων. Συνολικά εκτελέστηκαν πάνω από 1000 

πειράματα. Τα οποία οδήγησαν στην δημιουργία του παρακάτω γραφήματος, που στην 

πραγματικότητα περιλαμβάνει και όλη σχεδόν την ουσία της εργασίας μας. 
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Γράφημα 5 Γραφική αναπαράσταση της περιοχής αστάθειας, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του 2ου και 3ου 
σετ πειραμάτων. Με μπλε γραμμή και σκίαση φαίνεται η περιοχή αστάθειας όπως προέκυψε από τα 
πειράματα με αρχικές συνθήκες. Η μωβ περιοχή είναι η αστάθεια όπως προέκυψε από τα πειράματα του 2ου 
σετ, δηλαδή με μηδενικές αρχικές συνθήκες. Οι διακεκομμένες γραμμές, οριοθετούν τις περιοχές αστάθειας 
που περιμένουμε από την γραμμική θεωρία. Με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή έχουμε την περιοχή 
αστάθειας 3ης ιδιοσυχνότητας, σύμφωνα με την γραμμική θεωρία, ενώ με μαύρη διακεκομμένη γραμμή 
έχουμε την περιοχή αστάθειας διπλής πρώτης ιδιοσυχνότητας. 

 

Από το παραπάνω σχεδιάγραμμα και με βάση την ανάλυση των πειραμάτων που 

έγινε στο κεφάλαιο 7 μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα.: 

I. Εάν θεωρήσουμε ως ενοποιημένη, κεντρική αστάθεια, τις περιοχές όπου 

έχουμε αστάθεια 3ης και διπλάσιας πρώτης ιδιοσυχνότητας, σύμφωνα με 

την γραμμική θεωρία, τότε το θεωρητικό μοντέλο σχεδόν ταυτίζεται με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων μας. 

II. Όταν τα ίδια πειράματα εκτελούνται με αρχικές συνθήκες, δηλαδή αρχικό 

κυματισμό, (μπλε περιοχή), τότε περιοχές που ήταν αρχικά ευσταθείς, 

οδηγούνται σε αστάθεια. Οι περιοχές αυτές στα δικά μας πειράματα είναι η 

περιοχή που σκιάζεται με μπλε χρώμα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι 

έχουμε μία αύξηση περίπου της τάξης του 70%. Άρα σύμφωνα με αυτά τα 

πειράματα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της περιοχής bιstability.    

n 
(0,005-0,023) m 
 

 

 

 

 

 

rad /sec 

Περιοχή 
αστάθειας με μη 
μηδενικές 
συνθήκες. Γραμμή 
με μπλε χρώμα 

 

Περιοχή 
Ευστάθει
ας Λευκό 
χρώμα 

 

Περιοχή 
Bistability 
Χρωματισμένη 
μπλε περιοχή  

 

Περιοχή αστάθειας 
με μηδενικές 
αρχικές συνθήκες- 
χρωματισμένη μωβ  

 

Περιοχές αστάθειας 3ης και διπλάσιας 
της πρώτης ιδιοσυχνότητας σύμφωνα με 
τη γραμμική θεωρία. Διακεκομμένες 
γραμμές κόκκινου και μαύρου χρώματος 
αντίστοιχα. 
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III. Το σύνολο των πειραμάτων που έγιναν και αναφέρθηκαν-αναλύθηκαν στο 

έβδομο κεφάλαιο δεν συνοψίζονται στο παραπάνω γράφημα, αλλά πρέπει 

να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των πειραμάτων εντοπίστηκαν και 

απομονώθηκαν περιοχές με αστάθεια, 1ης , 2ης , 3ης , 5ης και 7ης 

ιδιοσυχνότητας, εκτός φυσικά και από την κύρια περιοχή αστάθειας που 

είναι η διπλάσια 1η ιδιοσυχνότητα. Δεν αποτελούν όμως αντικείμενο 

μελέτης της παρούσας εργασίας. 

IV. Η κεντρική περιοχή, δηλαδή η ενοποιημένη περιοχή αστάθειας που 

προκύπτει από την αστάθεια 3ης ιδιοσυχνότητας που μπλέκεται με την 

αστάθεια της διπλάσιας 1ης ιδιοσυχνότητας, έχει πολύ μικρές αποκλίσεις 

από την περιοχή αστάθειας που εντοπίστηκε πειραματικά με μηδενικές 

αρχικές συνθήκες. Όπως δε αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 7 η 

διαφοροποίηση μεταξύ των κυματομορφών είναι εμφανής στα πειράματα, 

δεξιά και αριστερά της συχνότητας 1,97, όμως είναι αδύνατο να γίνει 

σωστή διαφοροποίηση των περιοχών αυτών, γι αυτό και θεωρούμε 

ενοποιημένη την περιοχή αυτή.  

V. Οι διάφορες αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ της γραμμικής θεωρίας και 

των πειραμάτων, αν και όπως φαίνετε στο γράφημα 5 πολύ μικρές. 

Οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η τράπεζά μας δεν μπορεί να εκτελέσει 

τέλειες κινήσεις, με αποτέλεσμα εμείς να ζητάμε μόνο κίνηση heave αλλά 

το μηχάνημα εκτελεί και μικρές κινήσεις roll, yaw, pitch, sway, ο 

συνδυασμός των οποίων μας δίνουν ¨αλλοιωμένα¨ αποτελέσματα. 

Παράλληλα η γραμμική θεωρία δεν μπορεί να προβλέψει πλήρως τη μη 

γραμμική 3D πραγματικότητα. Πολλές φορές δηλαδή στα πειράματά μας 

έχουμε συμβολή κυμάτων από το κύμα που δημιουργείτε κατά το μήκος 

και αυτό που δημιουργείται κατά το πλάτος τις δεξαμενής. Τέτοιες 

συμβολές δε βοηθούν στην απόκτηση τέλειων αποτελεσμάτων.  

VI. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής, εάν κοιτάξουμε το γράφημα 5 

βλέπουμε ότι η περιοχή αστάθειας έχει επεκταθεί όχι μόνο σε μικρότερες 

συχνότητες αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάτι τέτοιο δεν συμφωνεί με 

τη θεωρία της περιοχής bιstability, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στις 

εξής σκέψεις: είτε η θεωρία έχει περιθώρια βελτίωσης, είτε η πολύ μεγάλη 

αύξηση της αστάθειας που παρατηρούμε πειραματικά οφείλεται σε 

διεύρυνση περιοχών αστάθειας άλλων ιδιοσυχνοτήτων, π.χ. 2ης , 7ης , είτε η 

τράπεζα δοκιμών μας δεν μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε τόσο 

λεπτομερή ανάλυση.         
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8.2 Αντικείμενα Για Μελλοντική Έρευνα 
 

Από όλα τα παραπάνω φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με τα πειράματα 

που έγιναν επιβεβαιώνεται η  ύπαρξη της περιοχής bιstability. Όμως κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα αποτελούσαν 

ενδιαφέροντα θέματα για μελλοντικές μελέτες.  

Μερικά αντικείμενα για μελλοντική μελέτη θα μπορούσαν να είναι: 

a. Η συνεχής προσπάθεια μέσω του calibration, προκειμένου η τράπεζα 

δοκιμών να φτάσει στο καλύτερο δυνατό των ικανοτήτων της και συνεπώς 

τα αποτελέσματα που μας δίνει να είναι ολοένα και πιο ακριβή. 

b. Η απόκτηση από το εργαστήριο, μίας δισδιάστατης δεξαμενής. Δηλαδή μίας 

δεξαμενή με πολύ μικρό πλάτος, ίσως κατάλληλο θα ήταν να έχει πλάτος το 

20% του μήκους της. Κάτι τέτοιο θα εμποδίσει την ανάπτυξη κυματισμών 

στην διεύθυνση του πλάτους, γεγονός που στην υπάρχουσα δεξαμενή μας 

είχε προκαλέσει προβλήματα συμβολής κυμάτων35. 

c.  Η πειραματική διερεύνηση των περιοχών αστάθειας όλων των 

ιδιοσυχνοτήτων που μπορούν να εντοπιστούν. Κυρίως της 7ης όπου απ όσα 

μπορέσαμε να δούμε στο 1ο σετ πειραμάτων παρουσιάζει έντονο 

ενδιαφέρον καθώς υπεισέρχεται η έννοια των χαοτικών φαινομένων.   

d. Η περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα μπορούν 

υπολογιστικά να προβλέψουν τις συμπεριφορές περιοχών αστάθειας σε 

όλο το φάσμα των ιδιοσυχνοτήτων. Να σημειώσουμε ότι η έρευνα που είχε 

γίνει για την περιοχή bιstability με μη γραμμικό μαθηματικό μοντέλο 

(Spurou & Spandwnidis, 2010), αναφερόταν μόνο στην περιοχή αστάθειας 

της διπλάσιας πρώτης ιδιοσυχνότητας.  

e. Να γίνει προσαρμογή των αποτελεσμάτων του μαθηματικού μη γραμμικού 

μοντέλου, μέσω προγράμματος MATCONT, στις διαστάσεις της υπάρχουσας 

δεξαμενής ή οποιαδήποτε δεξαμενής θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για 

πειράματα στο εργαστήριο. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να ύπαρξη άμεση 

σύγκριση των αποτελεσμάτων του μαθηματικού μοντέλου με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων.     

f. Να γίνουν μετρήσεις με πιεζοαισθητήρες, των δυνάμεων που 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των κυματισμών στα τοιχώματα των 

δεξαμενών. 

g. Να κατασκευαστεί δεξαμενή σε κλίμακα, που θα προσομοιάζει δεξαμενή 

μεταφοράς υγρού φορτίου σε πραγματικό πλοίο, με σκοπό να γίνει 

                                                             
35 Να σημειώσουμε ότι η δεξαμενή μας είχε διαστάσεις 60 εκατοστά, πλάτος 40 και ύψος νερού 24. 
Δηλαδή το πλάτος ήταν το 67% περίπου του μήκους, αυτό είχε οδηγήσει κάποιες φορές στη 
δημιουργία επιφανειακών κυματισμών κατά τη διεύθυνση του πλάτους που σε συνδυασμό με τα 
κύματα κατά τη διεύθυνση του μήκους, αυτά που θέλαμε να μελετήσουμε δηλαδή, οδηγούσαν σε 
συμβολή. Αποτέλεσμα ήταν οι μετρήσεις που κάναμε και οι παρατηρήσεις μας σε αυτές τις 
περιπτώσεις να μην μπορούσαν να είναι ακριβής.  
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σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων που μπορούν να γίνουν πάνω στο πλοίο 

και στο εργαστήριο. 

h. Να αναπτυχθεί κώδικας με τον οποίο να μπορούμε γνωρίζοντας ένας 

πραγματικό κυματισμό θάλασσας, και τα στοιχεία ενός πλοίου και των 

δεξαμενών του να μας δίνει τη συχνότητα και το πλάτος που πρέπει να 

διεγείρουμε τη δεξαμενή μας στο εργαστήριο. Κάτι τέτοιο εάν και πολύ 

δύσκολο, θα μπορούσε να αποτελέσει ριζοσπαστική λύση στη μελέτη της 

αντοχής ενός σκάφους. 

i. Εξέλιξη του θα ήταν και η ανάποδη διεργασία. Δηλαδή γνωρίζοντας τα 

αποτελέσματα που μας δίνουν οι πειραματικές, οι γραμμικές και οι 

αναλυτικές μέθοδοι, να μπορούμε να πάρουμε συμπεράσματα για πλοία 

κανονικού μεγέθους.     
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