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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη έκθεση, έχει ως σκοπό, την περιγραφή της μείωσης των ταλαντώσεων που 

αναπτύσσονται σε ένα αεροσκάφος, λόγο του αεροδυναμικού θορύβου. Η περιγραφή αυτή, 

αφορά, ευρήματα της πειραματικής μελέτης – επαλήθευσης που πραγματοποιήθηκε σε 

πρωτότυπο εργαστηριακής κλίμακας. 

Η κρισιμότητα του προβλήματος έγκειται στο ότι ως κύρια πηγή εισόδου των κραδασμών, 

είναι το ουραίο του αεροσκάφους, ενώ οι μέγιστες ταλαντώσεις αναπτύσσονται στο πιλοτήριο 

(cockpit) καθώς και στην υπόλοιπη άτρακτο, με ελαφρώς μειωμένο εύρος. Αυτό καθιστά 

πρόβλημα στην αερομεταφορά των επιβατών αλλά και στην καταπόνηση των πιλότων. 

Ο τρόπος αντιμετώπισης λοιπόν που προτάθηκε, είναι η τοποθέτηση παθητικής και 

ημιενεργής διάταξης μείωσης των κραδασμών, στα κρίσιμα σημεία καταπόνησης. Η μελέτη αυτή 

πραγματοποιήθηκε πειραματικά, στο εργαστηριακής κλίμακας μοντέλο, αλλά και υπολογιστικά σε 

περιβάλλον MATLAB και Abaqus. Αρχικά, επιλέξαμε τις διαστάσεις, τα υλικά και τα χαρακτηριστικά 

του κατάλληλου πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας. Δημιουργήθηκαν μοντέλα FEA (Finite 

Element Analysis) πλήρους κλίμακας και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις. Όσο για την πειραματική 

διάταξη, αυτή, κατασκευάστηκε και στηρίχτηκε ελεύθερα πάνω σε ιμάντες και εξοπλίστηκε με 

μετρητικά όργανα.  

Με βάση τα χαρακτηριστικά του μοντέλου του εργαστηρίου και χρησιμοποιώντας τα 

προηγουμένως εργαλεία ανάλυσης, προσδιορίσαμε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη ρύθμιση του 

παθητικού (PTMD) και του ημι-ενεργού ρυθμιστή μάζας (SATMD), την κατάλληλη βοηθητική μάζα 

και τον ενεργοποιητή. Η απόδοση των PTMD και SATMD μελετήθηκε για διάφορες τιμές 

αντίστασης και επαγωγής που παρέχουν τους μηχανισμούς απόσπασης ενέργειας, οι οποίοι 

παρέχουν την απαιτούμενη απόδοση ακινητοποίησης. 

Το επόμενο βήμα ήταν η διερεύνηση της προτεινόμενης ρύθμισης κατά των δονήσεων για 

την εξασθένιση των δημιουργούμενων ταλαντώσεων στο πρωτότυπο εργαστηριακής κλίμακας. Η 

απόδοση του συστήματος μελετήθηκε καθώς λειτουργούσε η αντικραδασμική διάταξη: (1) ως 

παθητική TMD, (2) ως ημιενεργό TMD με διάφορα επίπεδα αντίστασης συνδεδεμένα στους 

ακροδέκτες του ενεργοποιητή και για διάφορα επίπεδα επαγωγής που συνδέονται με τους 

ακροδέκτες τον ενεργοποιητή piezostack. Τα επίπεδα της επιτευχθείσας απόδοσης μέσω της 

προτεινόμενης ρύθμισης παρουσιάζονται σε σχέση με την απόδοση του αρχικού-βασικού 

συστήματος.  
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Η βασική διαφορά μεταξύ παθητικού και ημι-ενεργού ελέγχου είναι πως στον ημιενεργό 

η αρχή λειτουργίας του βασίζεται σε πιεζοηλεκτρικό σε αντίθεση με το ελατήριο, του παθητικού 

αποσβεστήρα συντονισμένης μάζας. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε πιεζοηλεκτρικό, είναι ότι με 

αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την επίδοση απόσβεσης καθώς και τη συχνότητα 

συντονισμού, μέσω της συνδεσμολογίας αντιστάσεων και πυκνωτών. Πρόκειται για έλεγχο σε 

μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, σε αντίθεση με την παθητική απόσβεση, όπου εδώ, ο μηχανισμός 

απόσβεσης πρέπει να συντονίζεται κάθε φορά σε μία, συγκεκριμένη συχνότητα. 

Τα πειράματα του εργαστηριακού μοντέλου, υλοποιήθηκαν για κεντρική φόρτιση, στο 

μέσον του ουραίου δηλαδή, αλλά και για έκκεντρη, στην άκρη του ουραίου. Έτσι εξήγαμε 

αποτελέσματα για δύο τύπους διέγερσης και σε διαφορετικές θέσεις, πάνω στην άτρακτο. Οι 

θέσεις ενδιαφέροντος ήταν το πιλοτήριο (Cockpit point), το μέσον της ατράκτου μεταξύ 

πιλοτηρίου και φτερών (Mid1 point), καθώς και το δεξιό άκρο του φτερού (Right Wing point). Τα 

αποτελέσματα της χρήσης του αποσβεστήρα, τόσο για την κεντρική όσο και για την έκκεντρη 

φόρτιση, παραθέτονται σε σχετικά διαγράμματα και συγκρίνονται, κάθε φορά, με το αρχικό 

μοντέλο, χωρίς τη χρήση απόσβεσης.  
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Abstract 

The purpose of this report is to describe the reduction of oscillations that develop in an 

aircraft, due to aerodynamic noise. This description concerns the findings of the experimental study 

- verification carried out on a prototype of laboratory scale. 

The criticality of the problem lies in the fact that the main source of vibration is the tail of 

the aircraft, while the maximum oscillations develop in the cockpit as well as in the rest of the 

fuselage, with a slightly reduced range. This makes it a problem in passenger air transport but also 

in the stress of pilots. 

The proposed treatment is to place a passive and semi-active vibration reduction device at 

critical stress points. This study was performed experimentally, in the laboratory scale model, but 

also computationally in MATLAB and Abaqus environments. Initially, we selected the dimensions, 

materials and characteristics of the appropriate original laboratory scale. Full-scale FEA (Finite 

Element Analysis) models were created and analyzes were performed. As for the experimental 

structure, it was constructed and rested freely on straps and equipped with measuring instruments. 

Based on the characteristics of the laboratory model and using the previous analysis tools, 

we determined the appropriate components for the adjustment of the passive (PTMD) and semi-

active mass regulator (SATMD), the appropriate auxiliary mass and the actuator. The performance 

of PTMDs and SATMDs has been studied for various resistance and induction values provided by 

the energy extraction mechanisms, which provide the required immobilization efficiency. 

The next step was to investigate the proposed vibration control to attenuate the oscillations 

generated in the original laboratory scale. The performance of the system was studied while the 

anti-vibration device was operating: (1) as a passive TMD, (2) as a semi-active TMD with various 

resistance levels connected to the actuator terminals and for various induction levels connected to 

the piezostack actuator terminals. The levels of performance achieved through the proposed 

setting are presented in relation to the performance of the initial-basic system. 

The main difference between passive and semi-active control is that in the semi-active the 

principle of operation is based on piezoelectric in contrast to the spring, of the passive tuned mass 

damper. The reason we use piezoelectric is that with it, we have the ability to control the damping 

performance as well as the tuning frequency, through the wiring of resistors and capacitors. This is 

a control over a wider range of frequencies, in contrast to passive damping, where here the 

damping mechanism must be tuned each time to a specific frequency. 

The experiments of the laboratory model were carried out for central charging, in the middle 

of the tail, but also for eccentric, at the tip of the tail. So we extracted results for two types of 

excitation and in different positions, on the fuselage. The places of interest were the cockpit 
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(Cockpit point), the middle of the fuselage between the cockpit and the wings (Mid1 point), as well 

as the right wing end (Right Wing point). The results of the use of the damper, both for the central 

and for the eccentric charge, are presented in relevant diagrams and are compared, each time, with 

the original model, without the use of damping. 
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1 Εισαγωγή 

Αρχικά κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως το φαινόμενο της ταλάντωσης 

παρουσιάζεται σε μεγάλο εύρος μηχανολογικών και όχι μόνο κατασκευών. Αναλόγως τη 

χρησιμότητα του κάθε μηχανισμού και της κάθε κατασκευής, υπάρχουν ταλαντώσεις οι οποίες 

είναι επιθυμητές, αλλά και ταλαντώσεις που χρήζουν την απόσβεσή τους για την εύρυθμη 

λειτουργία του εκάστοτε συστήματος. 

Η απόσβεση των ταλαντώσεων είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται σε μεγάλο εύρος 

συστημάτων και σχετίζεται με τα στοιχεία που αποτελούν το σύστημα και το πώς αυτά συνδέονται 

μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο διαχέει την ενέργεια και μειώνει τη δόνηση 

που προκλήθηκε από εξωτερικές δυνάμεις στο σύστημα, όπως είναι ο σεισμός, ο άνεμος, τα 

κύματα της θάλασσας, οι βροντές κ.ο.κ. 

Ως γνωστόν, οι δονήσεις κατασκευών, εγκαταστάσεων, συστημάτων αποτέλεσαν 

πρόβλημα σε ολόκληρη την ιστορία της μηχανικής. Οι δονήσεις προκαλούν κοποτικά φαινόμενα, 

καταπονώντας την κατασκευή και κατά το συντονισμό τους μπορούν να αποβούν καταστροφικές.  

Έτσι, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των ανεπιθύμητων κραδασμών – 

ταλαντώσεων είναι η καταστολή της πηγής που προκαλούν αυτές τις δονήσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο 

είναι σπάνια δυνατό για πρακτικούς λόγους. Η πηγή της δόνησης συνδέεται κατά κανόνα με την 

πρωταρχική λειτουργία του μηχανήματος, όπως για παράδειγμα, οι περιστρεφόμενες 

ανισορροπίες στη λειτουργία ενός κινητήρα. Επιπλέον, η δόνηση μπορεί να προκληθεί από 

φυσικές αιτίες, όπως άνεμους και σεισμούς. 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα, που σταδιακά έχει αρχίσει να επικρατεί ανάμεσα 

στις καινοτόμες συσκευές αποσβέσεως, είναι το σύστημα συντονισμένης μάζας αποσβεστήρα. Η 

βασική ιδέα είναι να παραλάβει μέρος της ταλάντωσης, η βοηθητική αυτή μάζα, διατηρώντας όσο 

το δυνατόν ακέραιη την κύρια κατασκευή μας.. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά ενός μέρους 

της κινητικής ενέργειας από την κύρια κατασκευή στη βοηθητική μάζα του αποσβεστήρα, 

μειώνοντας έτσι το εύρος της ταλάντωσης. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι να περιορίσουμε το εύρος 

ταλάντωσης, ώστε να μειωθεί η καταπόνηση της κατασκευής.  
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1.1 Χρησιμότητα και εφαρμογές αποσβεστήρων - Παραδείγματα - 
Ιστορικά στοιχεία 

Η χρησιμότητα της εφαρμογής των αποσβεστήρων καθιστάτε, πλέον, αναγκαία σε μεγάλο 

εύρος συστημάτων. Για τον λόγο αυτό, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα χρήσης 

αποσβεστήρων για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία τους καθώς και η σημαντικότητα της 

εφαρμογής τους.  

Ο H. Frahm ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε ένα απλό αποσβεστήρα μάζας- ελατηρίου 

απορρόφησης κραδασμών το 1911.Ο βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η κυλιόμενη κίνηση των 

πλοίων καθώς και οι δονήσεις του κύτους του πλοίου. Η θεωρητική προσέγγιση για έναν 

συντονισμένης μάζας αποσβεστήρα (TMD) παρουσιάστηκε μεταγενέστερα στις μελέτες από τους 

Ormondroyd και Den Hartog το 1928. Ο Den Hartog παρείχε στη συνέχεια μια λεπτομερή ανάλυση 

του βέλτιστου συντονισμού και των παραμέτρων απόσβεσης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η συσκευή 

έχει αναπτυχθεί για πολλές διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες περιλαμβάνουν: εμβολοφόρους 

κινητήρες, στηρίγματα κινητήρα τζετ, σταθεροποιητές πλοίων, γραμμές μεταφοράς ενέργειας , 

ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, οδοστρωτήρες, ελικόπτερα, αυτοκίνητα, διεγειρόμενα από 

σεισμούς και ανέμους ψηλά κτίρια, επιδαπέδιες κατασκευές  (γέφυρες, πυλώνες, καμινάδες, 

κεραίες)  

Εκτός από τα μηχανικά συστήματα όμως, ένας TMD μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στην 

καταστολή πιέσεων από δονήσεις σε υδραυλικά συστήματα. Ο σκοπός του TMD είναι να μειώσει 

τις ανεπιθύμητες δονήσεις με ένα απλό και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την 

κύρια κατασκευή του συστήματος και να λαμβάνει σημαντικό κομμάτι του χώρο. Η κατασκευή του 

TMD μπορεί να είναι τόσο απλή όσο ένα σύστημα αποσβεστήρα με ελατήριο και μάζα που 

συνδέεται σε ένα οποιοδήποτε σημείο της πρωτογενούς δομής. Το προστιθέμενο σύστημα 

βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο τοποθετείται πάνω από ένα τμήμα της 

κατασκευής. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια απλή τοπική προσθήκη σε ένα μεγαλύτερης 

κλίμακας δυναμικό σύστημα. Σε γενικές γραμμές, το στοιχείο μάζας TMD αντιμετωπίζεται ως 

σημειακή μάζα, αλλά είναι επίσης δυνατό να σχεδιαστεί μια κατασκευή στην οποία η βοηθητική 

μάζα είναι μορφής μιας δοκού, έχοντας έτσι μια κατανεμημένη μάζα και πολλαπλές λειτουργίες. 
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Παραδείγματα: 

 

 Η διάταξη απόσβεσης Stockbridge χρησιμοποιείται για τη μείωση ταλαντώσεων που 

προκαλεί ο άνεμος, και ρίχνει τους αγωγούς των εναέριων γραμμών . Σε αυτές τις 

διατάξεις απόσβεσης, η μηχανική ενέργεια απελευθερώνεται στα καλώδια 

αποσβεστήρες. Το καλώδιο αποσβεστήρας είναι ένα συνεχές σύστημα και η απόσβεση 

πραγματοποιείται σε όλο το μήκος του καλωδίου. Ειδικότερα, η σχέση στιγμής- 

κυρτότητας καθορίζεται πειραματικά σε κάθε θέση του καλωδίου σύρματος που 

υποβάλλεται στις δυναμικές κάμψεις παραμόρφωσης. 

 

 

Σχήμα 1.1.1: Διάταξη αποσβεστήρα Stockbridge 
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 Οριζόντια TMD στην κεραία και τους ανεμιστήρες του “Emirates Hotel Towers” 

στο Dubai. 

 

 

 

Σχήμα 1.1.2: Αποσβεστήρας συντονισμένης μάζας του “Emirates Hotel Towers” 
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 TMD στην Ταϊβάν, “Taipei World Financial Center  

 

Σχήμα 1.1.2: Αποσβεστήρας συντονισμένης μάζας του “Taipei World Financial 

Center ‘’ 

 

Σχήμα 1.1.2: TMD του “Taipei World Financial Center ‘’ 
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1.2 Τυπική επίδοση αποσβεστήρα συντονισμένης μάζας 

Η απόκριση ενός συστήματος με τη χρήση αποσβεστήρα, παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: Χρόνου (Sec) – Επιτάχυνση (m/s2). Παρατηρούμε την επίδραση της χρήσης ενός TMD 

και την αναμενόμενη μείωση του εύρους ταλάντωσης της κατασκευής (schematic B), σε 

αντιπαράθεση με το πλάτος ταλάντωσης της κατασκευής χωρίς τη χρήση αποσβεστήρα (schematic 

A). 

 

Σχήμα 1.2.1: Σχηματικό διάγραμμα απόδοσης αποσβεστήρα 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, γίνεται σαφής η απόδοση της χρήσης αποσβεστήρα και 

συνεπώς η ανάγκη, για την εφαρμογή του. 
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1.3 Αναφορά στους τύπους απόσβεσης 

Οι μηχανισμοί απόσβεσης διακρίνονται κυρίως σε παθητικούς, ημι-ενεργούς και πλήρως 

ενεργούς, ανάλογα με το αν απαιτείται παροχή ενέργειας ή όχι ώστε να λειτουργήσουν. 

Είναι κατά βάση απλά συστήματα μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα που συνδέονται σε ένα 

επιλεγμένο σημείο της δονούμενης κατασκευής. Τα συντονισμένης μάζας (TMD) 

χρησιμοποιούνται συχνά για μηχανές λειτουργίας με μια σταθερή ταχύτητα, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επίσης για έλεγχο κραδασμών.  

Είναι πιθανό ότι ένα εσφαλμένα σχεδιασμένο, ελαττωματικό ή φθαρμένο TMD, μπορεί να 

αυξήσει το επίπεδο δονήσεων της αρχικής κατασκευής. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις αυτές 

απαιτούν τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση της κατάστασης ,καθώς τα κρίσιμα εξαρτήματα 

βρίσκονται συνεχώς κάτω από αντίξοες συνθήκες κραδασμών και ως εκ τούτου υπόκεινται σε 

μεταβολές. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σύγχρονες τεχνικές ελέγχου έχουν εφαρμοστεί σε 

διάφορες TMD κατασκευές με σκοπό να βελτιωθεί το χρησιμοποιήσιμο φάσμα λειτουργίας και να 

κάνουν τα TMDs λιγότερο ευαίσθητα σε μεταβολές.  

Και οι τρεις κατηγορίες μηχανισμών απόσβεσης συντονισμένης μάζας, αφορούν μια 

ταλαντούμενη μάζα, η οποία συντονίζεται στην εκάστοτε συχνότητα που μας ενδιαφέρει να 

αποσβέσουμε ή σε ένα εύρος κρίσιμων συχνοτήτων. Η παθητική απόσβεση αποτελεί μια πιο απλή 

διάταξη η οποία περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κρίσιμη συχνότητα, με χαμηλότερο κόστος και 

παροχή ενέργειας, σε αντίθεση, με την ημιενεργή και ενεργή απόσβεση συντονισμένης μάζας, οι 

οποίες αφορούν μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και αποδοτικότερο έλεγχο της εκάστοτε κρίσιμης 

συχνότητας, αλλά και την απαίτηση για μεγαλύτερο κόστος και παροχή ενέργειας.  

Οι βασικές κατηγορίες αναλύονται παρακάτω, με τη χρησιμότητα της κάθε μιας, στις 

διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις μιας κατασκευής. 

 

Παθητικές διατάξεις απόσβεσης: 

Tα παθητικά συστήματα ελέγχου απορροφούν μέρος της «ανεπιθύμητης» κινητικής 

ενέργειας της κύριας μάζας, μειώνοντας έτσι πιθανή δομική ζημία. Δεν απαιτούν ενέργεια για να 

λειτουργήσουν, οπότε είναι αξιόπιστα και μπορούν να λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Διαχέουν την 

ενέργεια χρησιμοποιώντας την κίνηση της κατασκευής για να παράξουν σχετική κίνηση εντός της 

συσκευής ελέγχου ή με τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε θερμότητα. 
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 Από τη στιγμή λοιπόν που δεν εγχέουν ενέργεια στο σύστημα δεν είναι σε θέση να το 

αποσταθεροποιήσουν, οι απαιτήσεις συντήρησης τους είναι πολύ χαμηλές και είναι φθηνά σε 

κόστος και αποτελεσματικά για την υποστήριξη των κτιρίων σε περιοχές χαμηλού ρίσκου. Είναι 

απλές συσκευές και γενικά χαμηλού κόστους, αλλά δεν είναι ικανές να προσαρμοστούν σε 

μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ένα παθητικό TMD είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό μόνο σε μια 

περιορισμένη περιοχή συχνοτήτων. Για τους λόγους αυτούς, τα παθητικά συστήματα ελέγχου 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε κτίρια τα οποία βρίσκονται σε σεισμικές περιοχές χαμηλού 

κινδύνου. Συνεπώς, τα παθητικά συστήματα ελέγχου περιορίζονται στο ότι δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τις διάφορες εξωτερικές αλλαγές καθώς δεν περιορίζουν μεγάλο εύρος 

συχνοτήτων, αλλά συγκεκριμένη συχνότητα ενδιαφέροντος. 

Σε γενικές γραμμές, τα Παθητικά συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν συστήματα μόνωσης 

βάσης, συστήματα αντιστήριξης, αποσβεστήρες τριβής, μεταλλικά αμορτισέρ, αποσβεστήρες 

ιξωδοελαστικών, αποσβεστήρες με παχύρρευστο υγρό, αποσβεστήρες συντονισμένης μάζας 

(TMD).  

 

Σχήμα 1.3.1: Σχηματικό διάγραμμα των Παθητικών συστημάτων ελέγχου 

 

 

Ενεργές διατάξεις απόσβεσης:   

Για να αναπτυχθεί μια πιο ευέλικτη εναλλακτική λύση, η έννοια του ενεργού ελέγχου 

εισήχθη πριν από μερικά χρόνια. Έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν σε διαφορετικές 

συνθήκες φόρτωσης και να ελέγχουν διαφορετικούς τρόπους δόνησης της δομής. 

Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να προσθέσουν και να 

αποδώσουν ενέργεια στη δομή και διαθέτουν την δυνατότητα να σταθεροποιήσουν το συνολικό 

σύστημα σε κατάσταση διαταραχής. Είναι πιο αποτελεσματική από τις παθητικές συσκευές λόγω 

της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης και να ελέγχουν 

διαφορετικούς τύπους κραδασμών. 
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Ωστόσο, το κόστος και η συντήρηση τέτοιων συστημάτων είναι επίσης σημαντικά 

υψηλότερο από αυτό των παθητικών συστημάτων ελέγχου. Επομένως, υπάρχει ένα σημαντικός 

αριθμός σοβαρών προκλήσεων που πρέπει να επιλυθούν, πριν η ενεργός τεχνολογία ελέγχου 

κερδίσει την γενική αποδοχή από την κοινότητα των μηχανικών και των κατασκευαστών. 

Τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου συνήθως καθορίζονται με βάση τις μετρήσεις από τις 

διαρθρωτικές αποκρίσεις, προκειμένου να υπολογισθούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου και να 

αποσταλούν στους ενεργοποιητές, όπως και φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα. Επειδή ο 

έλεγχος δυνάμεων δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την τοπική κίνηση της δομής (αν και υπάρχει 

κάποια εξάρτηση από την τοπική αντίδραση λόγω των επιπτώσεων από τις αλληλεπιδράσεις του  

ελέγχου δομής), τα συστήματα ελέγχου είναι αισθητά πιο ευέλικτα στην ικανότητά τους να 

μειώνουν τις δομικές αποκρίσεις για μια ευρεία ποικιλία συνθηκών φορτίσεως. 

 

Σχήμα 1.3.2: Σχηματικό διάγραμμα των ενεργών συστημάτων ελέγχου 

 

Σε αυτό το σύστημα, τα σήματα που αποστέλλονται στους ενεργοποιητές ελέγχου είναι 

μια λειτουργία των αποκρίσεων του συστήματος, που έχουν μετρηθεί με φυσικούς  

αισθητήρες. 

Ενεργά συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν ενεργούς αποσβεστήρες μάζας, ενεργούς 

οδηγούς μάζας, ενεργά συστήματα τένοντα, προωστήρες παλμού, ενεργή μεταβλητή δυσκαμψία 

και συστήματα που χρησιμοποιούν ενεργοποιητές που ελέγχονται από υπολογιστή για να 

παράγουν την καλύτερη απόδοση. 
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Η ενεργός μαζική διάταξη απόσβεσης (AMD), η συνηθέστερα χρησιμοποιημένη ενεργός 

συσκευή ελέγχου, είναι παρόμοια με το TMD, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί επίσης ένα σύστημα 

ελατήριο-μάζας-αποσβεστήρα. Ωστόσο, περιλαμβάνει έναν ενεργοποιητή που χρησιμοποιείται 

για να οδηγεί την θέση της μάζας κάθε στιγμή και για να αυξήσει την ποσότητα της απόσβεσης 

που επιτεύχθηκε καθώς και την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας της συσκευής. Η διάταξη αυτή 

καταστέλλει την ταλάντωση με την ενεργοποίηση ενός βάρους για να ελέγξει τις αξονικές 

δυνάμεις. 

 

Ημι-ενεργές διατάξεις απόσβεσης:   

Οι ημι-ενεργές διατάξεις απόσβεσης, ονομάζονται έτσι διότι μπορούν να λειτουργήσουν 

και ως παθητικές διατάξεις αλλά και ως ημι-ενεργές διαμέσου της ικανότητας του να 

μεταβάλλονται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων. Μια ημι-ενεργή συσκευή ελέγχου έχει μηχανικές 

ιδιότητες, όπως απόσβεση ή δυσκαμψία που μπορεί να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο για 

να βελτιώσει την απόδοση της, αλλά δεν μπορεί να εισφέρει ενέργεια εντός του ελεγχόμενου 

συστήματος. Τυπικά, μία ημι-ενεργή συσκευή ελέγχου δεν μπορεί να αυξήσει την μηχανική 

ενέργεια στο ελεγχόμενο σύστημα, αλλά έχει ιδιότητες που μπορεί να είναι δυναμικά 

μεταβαλλόμενες, έτσι ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα. 

Δεδομένου ότι η εξωτερική δύναμη χρησιμοποιείται μόνο για να αλλάξει τις ιδιότητες της 

συσκευής και όχι για να δημιουργήσει μια δύναμη ελέγχου, οι απαιτήσεις ισχύος είναι πολύ 

χαμηλές, της τάξης των δεκάδων Watt. 

 

Σχήμα 1.3.3: Σχηματικό διάγραμμα των ημι-ενεργών συστημάτων ελέγχου 
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Τα συστήματα αυτά έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή στις μέρες μας επειδή 

διαθέτουν την ικανότητα προσαρμογής των ενεργών συστημάτων ελέγχου, καθώς είναι και από 

τη φύση τους σταθερά και λειτουργούν με τη χρήση πολύ χαμηλής ισχύος. Επειδή αυτές οι 

συσκευές είναι προσαρμόσιμες, αναμένεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές για την 

διαρθρωτική μείωση της απόκρισης σε ένα ευρύ φάσμα των συνθηκών φόρτισης. 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις TMD 

Καταλήγοντας σε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για τους αποσβεστήρες συντονισμένης 

μάζας TMD, είναι σημαντικό να θίξουμε τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του 

συστήματος ελέγχου δονήσεων. Ορισμένοι απ’ τους πιο σημαντικούς παράγοντες, αναλόγως τη 

χρησιμότητα της εκάστοτε λειτουργίας, είναι: η απόδοση, το μέγεθος και η πυκνότητα, το κόστος 

κεφαλαίου-λειτουργίας-συντήρησης και ασφάλειας.   

Κατά το μηχανολογικό σχεδιασμό ενός αποσβεστήρα συντονισμένης μάζας, το ποσό της 

δυναμικής μείωσης της απόκρισης που μπορεί να επιτευχθεί υπαγορεύεται από αρκετές 

παραμέτρους. Πρώτη και κύρια είναι η ποσότητα της επιπλέον μάζας, συνήθως όχι περισσότερο 

από περίπου 2% της τυπικής μάζα του βασικού συστήματος. Ένα άλλο σημαντικό τεχνικό 

πρόβλημα είναι η αναγκαιότητα να καταστεί δυνατή η κίνηση της μάζας του αποσβεστήρα 

συντονισμένης μάζας σε σχέση με το κεντρικό σύστημα, ακόμη και σε μικρές κινήσεις του 

συστήματος με χαμηλά επίπεδα διέγερσης, ώστε να επιτρέψει το συντονισμό της βοηθητικής 

μάζας του αποσβεστήρα με τη διέγερση.  

Συνοπτικά, καταλήγουμε στην χρήση ενός παθητικού αποσβεστήρα συντονισμένης μάζας, 

όταν θέλουμε να αποσβέσουμε ή να ελέγξουμε την ταλάντωση μιας κατασκευής, σε μία και μόνον 

κρίσιμη συχνότητα. Προσαρμόζοντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά του αποσβεστήρα μας, έτσι ώστε 

η βοηθητική μάζα που είναι υπεύθυνη για την απόσβεση, να συντονιστεί με τη συχνότητα 

διέγερσης και έτσι να εξομαλύνει την ενέργεια που προκαλεί τον κραδασμό. Αυτό δε χρειάζεται 

εξωτερική παροχή ενέργειας, για να λειτουργήσει και είναι ένα πλεονέκτημα έναντι της 

ημιενεργής και πλήρως ενεργής απόσβεσης. 

Από την άλλη όμως, συχνά οι ανάγκες για απόσβεση αφορούν μεγαλύτερο εύρος 

συχνοτήτων κι έτσι καθίσταται αναγκαία η παροχή εξωτερικής ενέργειας για τον έλεγχο των 

ταλαντώσεων που προκαλούνται. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως θα πρέπει να μεταβούμε σε ενεργό 

ή ημιενεργό αποσβεστήρα συντονισμένης μας, οι οποία παρέχουν επιπλέον πόλους για τον πλήρη 

έλεγχο των κραδασμών. 

Η πλήρως ενεργός αποσβεστήρας συντονισμένης μάζας, όπως άλλωστε αποκαλείται, 

απαιτεί αναγκαστικά παροχή ενέργειας για τη λειτουργία του και δεν επιλέγεται σε περιπτώσεις 
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όπου είναι πιθανή η διακοπή ρεύματος-ενέργειας. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται συχνά, ένα 

υβρίδιο μεταξύ  παθητικής και ενεργής απόσβεσης, ο ημι-ενεργός αποσβεστήρας συντονισμένης 

μάζας. Η διάταξη αυτή μπορεί να λειτουργεί ως παθητική όταν δεν απαιτείται η παροχή ενέργειας 

αλλά και ο έλεγχος για μεγάλο εύρος συχνοτήτων και ως ενεργή όταν η απαίτηση για αύξηση των 

πόλων ελέγχου των κραδασμών, είναι αναγκαία. 

Εν κατακλείδι, η επιλογή της χρήσης μίας από τις παραπάνω, τρείς βασικές κατηγορίες 

απόσβεσης, εναπόκειται στην κρίση του μηχανικού, με βάση την κατασκευή και τη λειτουργεία 

που χρειάζεται να επιτελέσει. 

 

1.4 Αντικείμενο και ακριβής διατύπωση της παρούσας εργασίας 

Στην παρούσα εργασία, ως αντικείμενο, μελετάμε την απόσβεση των κραδασμών σε ένα 

αεροσκάφος. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν δοκιμές σε ένα απλοποιημένο πρότυπο, όπου 

χρησιμοποιήσαμε ειδικό εξοπλισμό για τη διέγερση και τη μέτρηση της απόκρισης σε επιλεγμένα 

σημεία. Ως διέγερση, προσεγγίσαμε τον αεροδυναμικό θόρυβο, σε αντίστοιχες συνθήκες 

περιβάλλοντος, διεγείροντας στο ουραίο του αεροσκάφους. Η δύναμη εφαρμόστηκε στο ουραίο 

και διέγειρε κεντρικά αλλά και έκκεντρα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίνονται μεταξύ 

τους, για αποκρίσεις, σε συγκεκριμένα σημεία, όπως το πιλοτήριο, το ενδιάμεσο σημείο της 

ατράκτου μεταξύ πιλοτηρίου και φτερών, καθώς και το δεξιό τμήμα των φτερών, στο άκρο.  

Παρακάτω, πραγματοποιείται η αναπαράσταση του μοντέλου, ούτως ώστε να γίνει 

κατανοητή η πρότυπη διάταξη, τα όργανα μετρήσεων, το υπολογιστικό και πειραματικό 

περιβάλλον, καθώς και τα σημεία διέγερσης και απόκρισης.  

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόβλημα, όπου, απαιτείται ο προσδιορισμός των 

ταλαντώσεων και η απόσβεσή τους, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοσή τους, κυρίως στο πιλοτήριο, 

όπου και αναρτάται η αποσβεστική διάταξη, αλλά και στο υπόλοιπο τμήματα της ατράκτου και 

των φτερών, της πειραματικής διάταξης του αεροσκάφους. Αρχικά, λαμβάνουμε μετρήσεις στα 

διάφορα σημεία για να δούμε την πραγματική απόκριση του αεροσκάφους (Baseline) και στη 

συνέχεια υλοποιούμε την απόσβεση, με την ανάρτηση της διάταξης του αποσβεστήρα 

συντονισμένης μάζας. Ξεκινάμε με τη χρήση παθητικού αποσβεστήρα (P-TMD), όπου και 

επηρεάζουμε μία συγκεκριμένη κρίσιμη συχνότητα, συντονισμένη στην περιοχή των 68Hz. Αυτή η 

επιλογή, δεν απαιτεί επιπρόσθετη επιβολή ενέργειας στο σύστημά μας, καθότι, ποσό της 

«ανεπιθύμητης» ενέργειας της ταλάντωσης μεταφέρεται στην βοηθητική μάζα του αποσβεστήρα 

αποδίδοντας μικρότερο εύρος ταλάντωσης στην κύρια κατασκευή, αυτή του αεροσκάφους. 
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 Εν συνεχεία, κρίνοντας αναγκαία την χρήση επιπλέων πόλων, για τον αποδοτικότερο 

έλεγχο των ταλαντώσεων, μεταβαίνουμε στην επιλογή του Ημι-ενεργού αποσβεστήρα (SA-TMD), 

με περισσότερες δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε εικονική μάζα, που μπορεί κατ’ 

επιλογήν, να αποσβέσει μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Συνδέοντας λοιπόν τα ηλεκτρόδια της 

διάταξης του αποσβεστήρα, με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, επιβάλλουμε τεχνητή αντίσταση R (Ohm) 

αλλά και αντίσταση πηνίου L (mHenry). 

 Τα αποτελέσματα της παθητικής απόσβεσης, της ημι-ενεργής με αντίσταση R αλλά και 

ξεχωριστά με αντίσταση πηνίου L αναλύονται, συγκρίνονται μεταξύ τους και η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την επιλογή και την ανάδειξη, ορισμένων βέλτιστων παραμέτρων, για τη 

μείωση των κραδασμών και την εύρυθμη λειτουργία της κύριας κατασκευής. 

 

2 Πειραματική διάταξη 

Η προσομοίωση του αεροσκάφους και η απόσβεση του αεροδυναμικού θορύβου, 

αποτελείται από το πρότυπο αεροσκάφος, με δοκό από χάλυβα, για άτρακτο και φτερά από 

αλουμίνιο. Ως διέγερση, χρησιμοποιήσαμε ένα ηλεκτρομηχανικό shaker το οποίο αντιπροσωπεύει 

τον αεροδυναμικό θόρυβο. Ψηφιοποιημένο σήμα, με τη βοήθεια ενισχυτή, προκαλούσε τη 

διέγερση και με κατάλληλα επιταχυνσιόμετρα λαμβάναμε την εκάστοτε απόκριση, κάθε φορά, σε 

επιλεγμένες θέσεις. 

Πρόκειται για μία επαναληπτική διαδικασία, όπου οι πειραματικές μετρήσεις, δίνουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του φυσικού προβλήματος. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, για τον περιορισμό των όποιων σφαλμάτων 

(ανθρώπινος παράγοντας, ακρίβεια εξοπλισμού κ.ο.κ.) που μπορεί να συνάδουν σε ένα πείραμα. 

Παρακάτω, παραθέτουμε εικόνες που αντιπροσωπεύουν την εγκατάσταση του όλου 

πειράματος, συνθήκες στήριξης, περιβάλλοντας χώρος, υλικά, διαστάσεις αλλά και τον 

ολοκληρωμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τις συνθήκες και τον τρόπο 

λειτουργίας του. 
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2.1 Πρότυπο αεροσκάφος εργαστηριακής κλίμακας 

Μια σχηματική απεικόνιση του πρωτοτύπου της κλίμακας παρουσιάζεται στο παρακάτω 

σχήμα. Οι κύριες παράμετροι του πρωτοτύπου είναι: 

Σχήμα 2.1: Απεικόνιση πρωτοτύπου εργαστηριακής κλίμακας 

 

 

 

Υλικά: 

Το πρωτότυπο εργαστηριακής κλίμακας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 

1. Μία χαλύβδινη δοκός 3m, που αντιπροσωπεύει την άτρακτο 

2. Δύο δοκοί αλουμινίου για τα φτερά και το ουραίο  

3. Τρεις πλαστικοί σύνδεσμοι κατασκευασμένοι από ακετάλη, ένα σκληρό πλαστικό, για 

την τοποθέτηση των πτερυγίων στον οριζόντιο σωλήνα, τη στερέωση της οριζόντιας 

ουράς στο σωλήνα και την τοποθέτηση του TMD στην άκρη του οριζόντιου σωλήνα. 
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Διαστάσεις: 

Οι διαστάσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε το μοντέλο μας να έχει παρόμοια δυναμική 

συμπεριφορά, με το μοντέλο πλήρους κλίμακας  του αεροσκάφους που παρέχεται από τη 

Dassault. Οι συχνότητες ενδιαφέροντος είναι υψηλότερες και ανταποκρίνονται στην περιοχή 30-

90Hz. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει μόνο για το εργαστηριακής κλίμακας πρότυπο, καθώς υπάρχουν 

διαθέσιμοι διεγέρτες για το πλήρες αεροσκάφος. Λόγω αυτού του περιορισμού, λοιπόν, η 

απόδοση της εργαστηριακής κλίμακας θα αποδειχθεί στην περιοχή των 30-90 Hz. 

 

 

Σχήμα 2.1.2: Διαστάσεις του πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας 
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Βάρος : 

Το βάρος των επιμέρους στοιχείων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

Εγκατάσταση διάταξης: 

Παραθέτουμε ορισμένες εικόνες της εγκατάστασης της κατασκευής, οι οποίες έλαβαν 

μέρος, στον εργαστηριακό χώρο του πανεπιστημίου Πατρών. 

 

 

Σχήμα 2.1.3 Εμπρόσθια όψη πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας 

Χαλυβδοσωλήνια δοκός 66 kg 

Μπροστά πτέρυγα αλουμινίου 26 kg 

Οριζόντια ουρά αλουμινίου 8 kg 

Πολυμερές (ακετάλη) Συνένωση 

στοιχείων 

12 kg 

Σύνολο 112 kg 
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Σχήμα 2.1.4: Πλάγια όψη πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας 

 

 

Σχήμα 2.1.5: Πίσω όψη πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας 
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2.2 Περιγραφή και ανάλυση ψηφιακού περιβάλλοντος 

Σκοπός της πειραματικής διαδικασίας ήταν η αποτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς του 

απλοποιημένου προτύπου αεροσκάφους. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων αυτών 

απαιτούνταν η διέγερση της διάταξης, η μέτρηση την εφαρμοζόμενης δύναμης και η μέτρηση της 

αναπτυσσόμενης επιτάχυνσης στις θέσεις ενδιαφέροντος. 

H διέγερση του απλοποιημένου προτύπου αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με την χρήση 

ηλεκτρομηχανικού διεγέρτη (Shaker), η εφαρμοζόμενη δύναμη με την χρήση κατάλληλου 

αισθητήρα δύναμης (load cell) ενώ η επιτάχυνση μετρούνταν με κατάλληλο μονοαξονικό 

επιταχυνσιόμετρο. Τόσο ο αισθητήρας δύναμης όσο και το επιταχυνσιόμετρο ήταν της εταιρίας 

PCB.  To δοκίμιο δοκιμάστηκε σε συνθήκες ελεύθερης στήριξης (free-free), προσπαθώντας να 

ελαχιστοποιηθούν οι τριβές από τις στηρίξεις, καθώς και να προσομοιάζει τις πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίας.  

 

 

Σχήμα 2.2.1: Ελεύθερη στήριξη της πειραματικής διάταξης και απεικόνιση του σημείου 

εφαρμογής της διέγερσης 

 

Το σήμα διέγερσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ημίτονο μεταβλητής συχνότητας το 

οποίο ψηφιοποιήθηκε σε μία κάρτα διέγερσης της εταιρίας National Instruments. Το σήμα 

κάλυπτε το εύρος συχνότητας 1 έως 200Hz, δημιουργούνταν με ρυθμό (update rate) 5000 

samples/sec και είχε διάρκεια περίπου 6 δευτερόλεπτα (ενδεικτική εικόνα του λογισμικού της 

γεννήτριας σήματος φαίνεται παρακάτω). 

 Το ψηφιοποιημένο σήμα, ενισχύονταν με την χρήση κατάλληλου ενισχυτή ισχύος και 

κατόπιν τροφοδοτούνταν στο shaker για την διέγερση της διάταξης.  
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Ο ηλεκτρομηχανικός διεγέρτης εφαρμόστηκε στο οριζόντιο ουραίο, σε δύο θέσεις, στο 

μέσω και στο κέντρο, προσομοιάζοντας την αεροδυναμική διέγερση στη κατασκευή. 

Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση διατάξεων δειγματοληψίας 

και διέγερσης της εταιρίας National Instruments τα οποία χειριζόμασταν μέσω λογισμικού 

Labview. Για την επίτευξη των πειραμάτων ήταν απαραίτητη η χρήση ενός ψηφιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο, θα μπορεί να μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε αναλογικό και θα 

καθοδηγεί τη διέγερση του δοκιμίου, μιμούμενη τον αεροδυναμικό θόρυβο, σε αντίστοιχες, 

πραγματικές συνθήκες του αεροσκάφους. 

Κατάλληλο για αυτήν την εφαρμογή κρίθηκε το περιβάλλον του LabVIEW (Laboratory 

Virtual Instrument Engineering Workbench), το οποίο πρόκειται για μία πλατφόρμα σχεδιασμού 

συστήματος και περιβάλλοντος ανάπτυξης για μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού. 

Μέσω του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, αναπτύξαμε ένα εικονικό όργανο με το οποίο 

δημιουργήσαμε ψηφιακή λειτουργία διέγερσης, αποτελούμενη από σάρωση ημιτόνου 

μεταβλητής συχνότητας (swept sine) και εύρος συχνοτήτων από 1Hz – 200Hz.  

Η διέγερση μετατράπηκε σε αναλογικό σήμα χρησιμοποιώντας κάρτα DAQ 16bit. Στη 

συνέχεια, το σήμα διέγερσης πέρασε μέσω ενός ενισχυτή ισχύος και έπειτα χρησιμοποιήθηκε για 

να οδηγήσει ένα μικρό ηλεκτρομαγνητικό shaker. To ημίτονο μεταβλητής συχνότητας 

δημιουργείται στον υπολογιστή σαρώνοντας το εύρος συχνοτήτων 0-200 Hz. Κατόπιν το σήμα 

αυτό ψηφιοποιείται με την χρήση μίας κάρτας διέγερσης και τροφοδοτείται τον ενισχυτή για 

ενίσχυση.  

Το shaker χρησιμοποιήθηκε ως  διεγέρτης, κεντρικής και έκκεντρης φόρτισης, στο ουραίο 

της κατασκευής. Tο σήμα ενεργοποίησης ενισχύθηκε μέσω ενισχυτή piezodrive και εφαρμόστηκε 

διαμέσου του αναδευτήρα, στην ακίδα του, η οποία με τη σειρά της διέγειρε το ουραίο της 

διάταξης. 

Μετά τη διαμόρφωση της διέγερσης, η απόκριση μετρήθηκε σε ελεύθερο άκρο του 

δείγματος, χρησιμοποιώντας επιταχυνσιόμετρο, το οποίο μετρούσε κάθε φορά στο σημείο 

ενδιαφέροντος.   

Οι τάσεις εξόδου, από το σημείο εφαρμογής της δύναμης (load cell) και το 

επιταχυνσιόμετρο (accelerometer), ψηφιοποιήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα μέσω κάρτας DAQ και 

επεξεργάστηκαν από το λογισμικό FFT, για να αποκτήσει τη λειτουργία απόκρισης συχνότητας της 

δοκού-ατράκτου. 
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Οι εξισώσεις απόκρισης συχνοτήτων, συσχετίστηκαν περαιτέρω με παραμετρικό μοντέλο 

που αποτελείται από μια σειρά σύνθετων εκθετικών όρων. Με αυτόν τον τρόπο, οι συχνότητες και 

οι συντελεστές απόσβεσης του ελεγχόμενου συστήματος μετρήθηκαν, έτσι ώστε, το σφάλμα 

μεταξύ του μοντέλου και των αποκρίσεων που υπολογίζει, να ελαχιστοποιείται. 

 

2.2.1 Απεικόνιση και συνδεσμολογία ψηφιακού περιβάλλοντος - labVIEW 

Στο παρακάτω σχήμα, απεικονίζουμε τη συνδεσμολογία μεταξύ των στοιχείων που 

απαρτίζουν την υλοποίηση του ψηφιακού – αναλογικού περιβάλλοντος, η οποία έχει ήδη 

αναλυθεί. 

Σχήμα 2.2.1.1: Πειραματική διαμόρφωση ψηφιοποίησης του σήματος και μέτρησης των 

συχνοτήτων και της απόσβεσης. 
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Σχήμα 2.2.1.2: Πειραματική διαμόρφωση ψηφιοποίησης του σήματος . 

 

Σχήμα 2.2.1.3: Πίνακας ρυθμίσεων labVIEW 

 

 

Στο (Σχήμα 2.2.1.3) απεικονίζεται ο πίνακας επιλογών του περιβάλλοντος labVIEW, για τη 

ρύθμιση και την ανάλυση του σήματος. Σε αυτήν την εφαρμογή επιλέγουμε όπως φαίνεται στη 

ρύθμιση (sample rate), να καταγράψουμε 5.000 σημεία/δευτερόλεπτο.  
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Έτσι λοιπόν προκύπτει και το διάστημα καταγραφής, από τη διαίρεση του (frame size) των 

65.536 σημείων στο σύνολο με το (sample rate) των 5.000 σημείων/δευτερόλεπτο, που όπως θα 

δούμε παρακάτω στα διαγράμματα, προκύπτει να είναι στα 13 δευτερόλεπτα περίπου. 

Μόλις το VI (Virtual Instruments – υπορουτίνες του labVIEW) αρχίσει να λαμβάνει 

συνεχόμενα σήμα, γίνεται καταγραφή από 0.2 – 0.3 Volts και πάνω (trigger level). Αυτό συμβαίνει, 

διότι, στην προκειμένη περίπτωση δε μας ενδιαφέρει η ισχνή καταγραφή της έντασης κάτω των 

0.3 της τάσης. 

 

Στο παρακάτω σχήμα λαμβάνουμε τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων της απόκρισης, 

όπως αυτά αποδίδονται στο οπτικό περιβάλλον του labVIEW. Η απεικόνιση αυτή περιλαμβάνει 

διαγράμματα:  

I. Τάσης (Volts) - Πεδίου χρόνου (sec) 

II. Φάσης (Degrees) - Συχνότητας (rad/sec) 

III. FRF: Εύρος ταλάντωσης (dB) - Συχνότητας (Hz) 

 

Σχήμα 2.2.1.4: Τάσης (Volts) - Πεδίου χρόνου (sec) 
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Σχήμα 2.2.1.5: Φάσης (Degrees) - Συχνότητας (rad/sec) 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.1.6: FRF: Εύρος ταλάντωσης (dB) - Συχνότητας (Hz) 
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2.3 Μορφική ανάλυση του πρωτοτύπου εργαστηριακής κλίμακας (Modal 
Analysis) 

Ως πρώτη κίνηση, ήταν ο πειραματικός χαρακτηρισμός του πρoτύπου εργαστηριακής 

κλίμακας και η εξαγωγή των μορφικών χαρακτηριστικών του. 

Προκειμένου να προσομοιώσουμε όσο το δυνατόν ρεαλιστικές συνθήκες δοκιμής, 

αναρτήσαμε το μοντέλο μας με ελαστικές ζώνες, στα σημεία παρατήρησης της πρώτης συχνότητας 

κάμψης (L/4  και 3L/4), όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 2.3.1: Πειραματική εγκατάσταση – Αιώρηση στο πρώτο σημείο κάμψης 

 

Στη μέση του ουραίου της κατασκευής, κάτω από την άτρακτο, εγκαταστάθηκε ο 

ηλεκτρομηχανικός αναδευτήρας (shaker) ο οποίος και διεγείρει τη δομή. Ο αναδευτήρας είναι 

εξοπλισμένος και με αισθητήρα δύναμης για τη μέτρηση της εφαρμοζόμενης δύναμης στο 

πρωτότυπο. 

Ένα ζευγάρι από επιταχυνσιόμετρα χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της απόκρισης, όπου 

το πρώτο εγκαταστάθηκε στην άκρη και στην κορυφή της σωληνοειδούς δέσμης, ενώ το δεύτερο 

τοποθετήθηκε στο άκρο και στη μέση της οριζόντιας δοκού αλουμινίου που προσομοιώνει την 

πτέρυγα του αεροσκάφους. Το εφαρμοζόμενο σήμα διέγερσης ήταν ένα ημιτονοειδές σε εύρος 1 

έως 200 Hz. Η παραγόμενη επιτάχυνση στις θέσεις μέτρησης, καθώς και η εφαρμοζόμενη δύναμη, 

συλλέχθηκαν μέσω κάρτας DAQ (Data Acquisition). Μέσω της ψηφιοποίησης λοιπόν καταφέραμε 

να εξάγουμε τις αντίστοιχες συναρτήσεις των αποκρίσεων συχνότητας (FRF). 
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Παραθέτουμε, ορισμένα ενδεικτικά διαγράμματα με κεντρική και έκκεντρη φόρτιση, και απόκριση 

σε επιλεγμένα σημεία. 

 

Σχήμα 2.3.2: Κεντρική διέγερση στο ουραίο και απόκριση στο πιλοτήριο  

Σχήμα 2.3.3: Έκκεντρη φόρτιση στο ουραίο και απόκριση στο πιλοτήριο 
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Σχήμα 2.3.4: Έκκεντρη φόρτιση στο ουραίο και απόκριση στο δεξιό τμήμα του φτερού 

 

Σχήμα 2.3.5: Φυσική απόκριση πρότυπου αεροσκάφους (Baseline) 
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Στο (Σχήμα 2.3.5) παρουσιάζονται οι κρίσιμες συχνότητες για την πραγματοποιηθείσα 

πειραματική ανάλυση, οι οποίες είναι (1) η 1η λειτουργία πτέρυγας κάμψης στα 36Hz, (2) η 1η 

συχνότητα κάμψης κατά μήκος του άξονα στα 49Hz και (3) η 2η συχνότητα κάμψης στο μήκος της 

ατράκτου στα 65Hz.  

Οι μετρήσεις επικύρωσαν τα ευρήματα των αναλυτικών προσομοιώσεων για το 

πρωτότυπο εργαστηριακής κλίμακας. Οι αναλυτικές προσομοιώσεις που παρουσιάζονται στο 

(Σχήμα 2.3.6) απεικονίζουν τις κρίσιμες συχνότητες και τα αντίστοιχα σχήματα, τρόπου 

λειτουργίας, του ζεύγους κυρίαρχων συχνοτήτων που επικυρώνουν αριθμητικές προσομοιώσεις 

με πειραματικά ευρήματα. 

 

 

Σχήμα 2.3.6: Μορφική ανάλυση με αποτελέσματα όπως αποδίδονται στο ABAQUS 
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2.4 Διέγερση αεροσκάφους με απόκριση σε επιλεγμένες θέσεις 

Σε αυτήν την ενότητα παραθέτουμε την απόκριση του αεροσκάφους σε κεντρική και 

έκκεντρη διέγερση, για τα συγκεκριμένα σημεία που επιλέξαμε. 

 

Οι θέσεις των μετρήσεων- αποκρίσεων έχουν ως εξής: 

Cockpit point: 0.05m απ’ το ελεύθερο, μπροστινό άκρο του πρότυπου αεροσκάφους. 

Mid1 point: 0.79m απ’ το ελεύθερο, μπροστινό άκρο του πρότυπου αεροσκάφους, δια μήκους της 

ατράκτου. 

Right Wing point: άκρο, δεξιού τμήματος του φτερού. 

2.4.1 Κεντρική φόρτιση 

Ξεκινώντας με την κεντρική διέγερση στο ουραίου του πρότυπου αεροσκάφους, θα 

αναδείξουμε τη φυσική απόκριση του συστήματος (modal analysis), στις τρείς κύριες θέσεις που 

επιλέξαμε. 

 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Cockpit  

Σχήμα 2.4.1.1: Κεντρική διέγερση με απόκριση στη θέση Cockpit (Baseline) 
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Mid1  

Σχήμα 2.4.1.2: Κεντρική διέγερση με απόκριση στη θέση Mid1 (Baseline) 

 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Right Wing  

Σχήμα 2.4.1.3: Κεντρική διέγερση με απόκριση στη θέση Right Wing (Baseline) 
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2.4.2 Έκκεντρη φόρτιση 

Συνεχίζουμε με την ανάδειξη των αποκρίσεων, παραθέτοντας τα αντίστοιχα διαγράμματα, 

για τις ίδιες θέσεις και για έκκεντρη φόρτιση.  

 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Cockpit  

Σχήμα 2.4.2.1: Έκκεντρη διέγερση με απόκριση στη θέση Cockpit (Baseline) 
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Mid1  

Σχήμα 2.4.2.2: Έκκεντρη διέγερση με απόκριση στη θέση Mid1 (Baseline) 

 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Right Wing  

Σχήμα 2.4.2.3: Έκκεντρη διέγερση με απόκριση στη θέση Right Wing (Baseline) 
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3 Αντικραδασμική διάταξη 

Αφού παρατηρήσαμε πώς αποκρίνεται το σύστημα μας, σε κεντρική και έκκεντρη φόρτιση 

και χωρίς τη χρήση κάποιας διάταξης απόσβεσης, θα παραθέσουμε την απόδοση του ίδιου 

συστήματος, υπό τη χρήση παθητικής και ημιενεργής απόσβεσης συντονισμένης μάζας. Έτσι, με 

τη χρήση της αντικραδασμικής διάταξης, θα γίνει διακριτή η απόσβεση ή η επιδείνωση της 

ταλάντωσης του αεροσκάφους στις επιλεγμένες θέσεις μετρήσεων. 

3.1 Παθητικός αποσβεστήρας (P-TMD) 

Σχήμα 3.1.1: : Σχηματική αναπαράσταση P-TMD 

 

Η αντικραδασμική διάταξη που χρησιμοποιούμε αρχικά, είναι αυτή του παθητικού 

αποσβεστήρα. Πρόκειται για μία απλή διάταξη απορρόφησης ενέργειας, από την ταλάντωση της 

κύριας μάζας (m). Το μοντέλο που απεικονίζεται στο (Σχήμα 3.1.1) αποτελεί μία απλοποιημένη 

διάταξη δύο βαθμών ελευθερίας, όπου η κύρια μάζα m αφορά το πρότυπο αεροσκάφος 

εργαστηριακής κλίμακας, και η μάζα ma αφορά τη μάζα του παθητικού αποσβεστήρα. Η μάζα 

που επιλέξαμε, είναι ma=570gr, η οποία συντονίζεται με την κύρια συχνότητα των 68Hz.  

Σε αυτήν την ενότητα θα αναδείξουμε την απόδοση του παθητικού αποσβεστήρα, στην 

απόκριση του συστήματος. Θα πραγματοποιηθεί δηλαδή σύγκριση της απόκρισης του 

συστήματος χωρίς τη χρήση P-TMD, δηλαδή οι αποκρίσεις που απεικονίσαμε παραπάνω, αλλά 

και με τη χρήση του παθητικού αποσβεστήρα. 

Αναλόγως τα σημεία που επιλέξαμε για να λάβουμε τις μετρήσεις των αποκρίσεων, αλλά 

και το είδος της φόρτισης, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Με αυτήν την έννοια, ορισμένες 

κρίσιμες συχνότητες, στις οποίες είχαμε μείωση με τη χρήση του αποσβεστήρα, σε άλλες έχουμε 

αύξηση. 
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Εδώ αποσκοπούμε, βέβαια, στη μείωση των κρίσιμων συχνοτήτων και των αντίστοιχων 

κραδασμών και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε, στη γενικότερη χρήση του παθητικού 

αποσβεστήρα. 

Η σύγκριση λοιπόν θα γίνει για κεντρική και έκκεντρη φόρτιση και για τα ίδια σημεία 

απόκρισης που επιλέξαμε. 

3.1.1 Κεντρική Φόρτιση 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Cockpit  

Σχήμα 3.1.1.1: Baseline Cockpit & P-TMD 
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Mid1  

Σχήμα 3.1.1.2: Baseline Mid1 & P-TMD 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Right Wing  

Σχήμα 3.1.1.3: Baseline Right Wing & P-TMD 
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Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα των πειραμάτων, γίνεται αντιληπτό, πως με τη χρήση της 

παθητικής απόσβεσης συντονισμένης μάζας, λαμβάνουμε πτώση της ταλάντωσης, στο συντονισμό 

της βοηθητικής μάζας του αποσβεστήρα με τη συχνότητα διέγερσης και για τις τρεις θέσεις. Αυτό 

συμβαίνει όμως μόνο στη συχνότητα των 68 Hz, όπου και είναι η συχνότητα ενδιαφέροντος. Στις 

υπόλοιπες κρίσιμες όμως συχνότητες των 36 και 46 Hz παρατηρείται επιδείνωση. Επιπλέον, στην 

περίπτωση της απόκρισης στο σημείο του φτερού, παρατηρείται η δημιουργία δύο επιπρόσθετων 

κορυφών, σε υψηλότερες συχνότητες μεταξύ 75-80 Hz, όπου στη συχνότητα των 75 Hz, η χρήση 

της απόσβεσης δε φαίνεται να έχει επίδραση. Η δημιουργία αυτών των δύο νέων κορυφών, 

φαίνεται να είναι συνακόλουθη λόγω των στρεπτικών φορτίων που αναπτύσσονται στο άκρο του 

φτερού από αλουμίνιο. 
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3.1.2 Έκκεντρη φόρτιση 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Cockpit 

Σχήμα 3.1.2.1: Baseline Cockpit & P-TMD 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Mid1 

Σχήμα 3.1.2.2: Baseline Mid1 & P-TMD 
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Right Wing  

Σχήμα 3.1.2.3: Baseline Mid1 & P-TMD 

 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις: 

Όπως γίνεται αντιληπτό, από τα παραπάνω διαγράμματα των αποτελεσμάτων μας, παρατηρούμε 

τόσο στην κεντρική όσο και στην έκκεντρη φόρτιση και για τις θέσεις Mid1 και Right Wing μία 

αύξηση της ταλάντωσης στις πιο χαμηλές συχνότητες των 36Hz και 49Hz. Ωστόσο, στην περιοχή 

των 68Hz, όπου και η επιλεγμένη μάζα του παθητικού αποσβεστήρα συντονίζεται σε αυτήν τη 

συχνότητα, παρατηρούμε, σε κάθε περίπτωση, μείωση της ταλάντωσης με τη χρήση του P-TMD. 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή των 68Hz και για τη θέση Mid1 παρατηρούμε πως η κορυφή της 

φυσικής απόκρισης (baseline) του συστήματος, και στους δύο τύπους διέγερσης, με τη χρήση της 

απόσβεσης, μειώνεται, διαμοιράζοντας την ενέργεια σε δύο μικρότερες κορυφές. Ακόμη, στην 

έκκεντρη φόρτιση παρατηρούμε τη δημιουργία επιπλέων κρίσιμων κορυφών στην απόκριση του 

φτερού, τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλότερες συχνότητες. 
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3.2 Περιγραφή ανάγκης για μετάβαση σε Ημι-ενεργό αποσβεστήρα 

Σε όποια περίπτωση, αν και σημαντική η χρήση ενός παθητικού αποσβεστήρα, τόσο στην 

μείωση συγκεκριμένου εύρους συχνοτήτων και υπό συγκεκριμένη επιλογή των χαρακτηριστικών 

του P-TMD, όσο και στην οικονομία της χρήσης του, η δυνατότητες του δε μπορούν να 

συγκριθούν με αυτές του ημι-ενεργού αποσβεστήρα. 

Στη συγκεκριμένη λοιπόν διάταξη, της παθητικής απόσβεσης, δεν μπορούμε να 

επηρεάσουμε ιδιαίτερα την απόκριση του συστήματος. Αυτό, συνεπάγεται και ένα απ’ τα 

βασικότερα μειονεκτήματά του, το συντονισμό δηλαδή του P-TMD σε μία συγκεκριμένη κρίσιμη 

συχνότητα, τη φυσική συχνότητα του συστήματος.  

Κάτι τέτοιο περιορίζει σημαντικά τη βέλτιστη λειτουργία ενός συστήματος και για τον λόγο 

αυτόν μεταβαίνουμε στη χρήση ενός ημι-ενεργού αποσβεστήρα (SA-TMD), όπου η μεταβλητή 

αντίσταση (R-Ohm) ελέγχει την απόσβεση, καθώς και ένας επιπλέον πόλος, για ακόμα πιο 

εύρυθμη λειτουργία, αυτός της αυτεπαγωγής του πηνίου  (L-mHenry). 

Έτσι, στη συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα της χρήσης του ημι-ενεργού 

αποσβεστήρα, της εγκατάστασης του και της λειτουργίας του με τη βοήθεια ενός ενεργοποιητή 

τύπου Cedrat APA1500L. 
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3.3  Ημι-ενεργός αποσβεστήρας (SA-TMD) 

Η προτεινόμενη διάταξη κατά των κραδασμών, στο πειραματικό μας μοντέλο, είναι ένας 

ειδικά σχεδιασμένος αποσβεστήρας μάζας. Πρόκειται για μία ημι-ενεργή διάταξη αποσβεστήρα 

(SA-TMD), αποτελούμενη από μια βοηθητική μάζα η οποία τοποθετείται πάνω σε έναν 

πιεζοηλεκτρικό ενεργοποιητή στοίβας (piezoelectric stack actuator).  

Η πιεζοηλεκτρική στοίβα συνδέεται σε ένα κύκλωμα που αποτελείται από δύο στοιχεία: i) 

μια αντίσταση που παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου απορρόφησης ενέργειας 

και ii) μια αυτεπαγωγή, προσθέτοντας εικονική μάζα στο σύστημα και επιτρέποντας έτσι τη 

μετάβαση στη ρύθμιση του TMD αποσβεστήρα. 

 

Σχήμα 3.3.1: Σχηματική αναπαράσταση SA-TMD με αντιστατικά και επαγωγικά στοιχεία, 

συνδεδεμένο παράλληλα με τον ενεργοποιητή Piezoceramic stack. 
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3.4 Περιγραφή ενεργοποιητή: Cedrat APA1500L 

Ο επιλεγμένος ενεργοποιητής (piezoelectric stack actuator), για τη ρύθμιση κατά των 

κραδασμών, είναι APA1500L με τις προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που εμφανίζονται παρακάτω: 

 

 

Η συγκεκριμένη επιλογή ενεργοποιητή, με τη μικρή του δυσκαμψία, μας επιτρέπει το 

συντονισμό στις κρίσιμες συχνότητες ενδιαφέροντος, του πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας. 

Τα απαιτούμενα επίπεδα βοηθητικής μάζας είναι 574gr για συντονισμό στα 68Hz και 1027gr για 

τη 2η συχνότητα τροπής στα 49Hz. Όμως, όπως προαναφέραμε, σε αυτήν την πειραματική 

διάταξη χρησιμοποιήσαμε τη μάζα των 574gr για συντονισμό στα 68Hz. 

 

Στοιχεία Ενεργοποιητή 

Ο ημι-ενεργός αποσβεστήρας SA-TMD αποτελείται από το Cedrat APA1500L (Σχήμα 3.4.1) 

στερεωμένο σε βάση αλουμινίου (Σχήμα 3.4.2) με ένα ζεύγος γραμμικών οδηγών για την 

εξασφάλιση μόνο κάθετης λειτουργίας του μηχανισμού (ταλάντωση της βοηθητικής μάζας). 

Η βοηθητική μάζα αποτελείται από ένα κύριο συστατικό των 240g (Σχήμα 3.4.3) με δύο 

γραμμικά ρουλεμάν για ελαχιστοποίηση της τριβής και πολλαπλά πρόσθετα συστατικά των 20g 

και 40g, για την αυξομείωση της επιπρόσθετης βοηθητικής μάζας και την ενδεχομένως, 

επιθυμητή επίτευξη συντονισμού, σε διαφορετικές συχνότητες ενδιαφέροντος.  

Στο (Σχήμα 3.4.4) παρατηρείται πως μπορούμε να προσαρμόζουμε ελεύθερα τη συνολική 

βοηθητική μάζα και να συντονίζουμε αναλόγως τον SA-TMD.  

 

Σχήμα 3.4.1: Ενεργοποιητής Cedrat APA1500L 

 

Συντελεστής δυσκαμψίας (Stifness) 80 kN/m 

 
Χωρητικότητα (Capacity) 40 μF 
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Σχήμα 3.4.2: Ενεργοποιητής Cedrat APA1500L στερεωμένος στη βάση αλουμινίου 

 

 

Σχήμα 3.4.3: Βοηθητική μάζα 240g 

 

 

Σχήμα 3.4.4: Επιπρόσθετη βοηθητική μάζα για επίτευξη συντονισμού σε συγκεκριμένη 

συχνότητα. 
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Το ολοκληρωμένο συγκρότημα για τη ρύθμιση κατά των κραδασμών απεικονίζεται στο 

(Σχήμα 3.4.5) και στο (Σχήμα 3.4.6) 

 

 

Σχήμα 3.4.5: Συγκρότημα αποσβεστήρα (πλάγια όψη) 

 

 

Σχήμα 3.4.6: Συγκρότημα αποσβεστήρα (εμπρόσθια όψη) 
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3.5 Εφαρμογή αντικραδασμικής διάταξης επί της εργαστηριακής 
κλίμακας μοντέλου.  

Η ρύθμιση κατά των κραδασμών SA-TMD βρίσκεται στην άκρη (πιλοτήριο) του πρωτότυπου 

εργαστηριακής κλίμακας αεροσκάφος και σχηματική του απεικόνιση παρουσιάζεται στο (Σχήμα 

3.5.1) και (Σχήμα 3.5.2). 

 

Σχήμα 3.5.1: Σχηματική απεικόνιση πρωτότυπου εργαστηριακής κλίμακας με SA-TMD 

 

 

 

Σχήμα 3.5.2: SA-TMD στηριγμένο στο πρωτότυπου εργαστηρίου 
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Όπως παρατηρούμε παραπάνω, το πρωτότυπο προσαρμόζεται από ελαστικά στηρίγματα, 

και ο αντικραδασμικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στραμμένος προς τα κάτω. Η δομή 

ενεργοποιήθηκε στη μέση της οριζόντιας ουράς, κάτω από την άτρακτο με τον ηλεκτρομηχανικό 

αναδευτήρα. 

 

Μία ακίδα ενεργοποίησης (loadcell) τοποθετήθηκε μεταξύ της δομής και του αναδευτήρα 

ενώ ένα επιταχυνσιόμετρο προσκολλήθηκε στην άκρη του εργαστηριακού πρωτοτύπου (άνω 

μέρος ουραίου) για τη μέτρηση της επιτάχυνσης, όπως παρουσιάζεται στο (Σχήμα 3.5.3a) και 

(Σχήμα 3.5.3b). 

 

 

Σχήμα 3.5.3a: Ηλεκτρομηχανικός αναδευτήρας και loadcell στο ουραίο 
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Σχήμα 3.3.3b: Επιταχυνσιόμετρο προσκολλημένο στην άκρη (πάνω μέρος) του Cockpit 

 

 

 

Αφού λοιπόν περιγράψαμε πλήρως την πειραματική διάταξη της εργαστηριακής κλίμακας, με τη 

χρήση του  SA-TMD, θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα της χρήσης του αποσβεστήρα, τόσο για 

την επίδοση για μεταβλητή αντίσταση R όσο και για μεταβλητή αυτεπαγωγή πηνίου L. 
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4 Επίδοση ημι-ενεργού αποσβεστήρα 

4.1 Επίδοση με μεταβλητή αντίσταση (Resistance Effect) 

Η μεταβλητή ωμική αντίσταση (R-Ohm), υπολογίζεται κάθε φορά από τους ακροδέκτες του 

ενεργοποιητή, που είναι συνδεδεμένοι μαζί με ένα ψηφιακό πολύμετρο. Έτσι η αντίσταση 

μεταβάλλεται κάθε φορά στα επιθυμητά όρια, όπως και απεικονίζονται παρακάτω οι 

συγκεκριμένες τιμές αντίστασης που επιλέξαμε. 

4.1.1 Κεντρική φόρτιση 

Σχόλιο: Στην περίπτωση του P-TMD, οι ακροδέκτες του ενεργοποιητή, είναι ελεύθεροι. 

Αυτό ερμηνεύεται σε άπειρη αντίσταση κι επομένως, λειτουργεί ως παθητικός αποσβεστήρας 

(Open Circuit – P-TMD). 

 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Cockpit 

Σχήμα 4.1.1.1: Baseline Cockpit & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 
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Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.1.2: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz 

 

Σχήμα 4.1.1.3: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz  
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Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.1.4: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 

 

Σχήμα 4.1.1.5: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Όσον αφορά την απόκριση της κεντρικής φόρτισης για το cockpit του αεροσκάφους, 

παρατηρούμε μείωση της ταλάντωσης, με τη χρήση του ημιενεργού αποσβεστήρα 

συντονισμένης μάζας. Η επίδραση της ωμικής αντίστασης αποδίδει τόσο στην περιοχή των 49 

όσο και στην περιοχή των 68 Hz, σε αντίθεση με την περιοχή των 36 Hz, όπου επιδεινώνει την 

ταλάντωση.  
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Mid1 

Σχήμα 4.1.1.6: Baseline Mid1 & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.1.7: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz   
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Σχήμα 4.1.1.8: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.1.9: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχήμα 4.1.1.10: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz  

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Στο σημείο Mid1 παρατηρείται βελτίωση της απόκρισης, στην περιοχή των 68 Hz, για κάθε τιμή 

της ωμικής αντίστασης, διαμοιράζοντας την ενέργεια της ταλάντωσης σε δύο μικρότερες κορυφές, 

γύρω από την περιοχή των 68 Hz. Ωστόσο, στην περιοχή των 49 Hz έχουμε επιδείνωση του εύρους 

ταλάντωσης για όλες τις επιλεγμένες τιμές της ωμικής αντίστασης. Επιπλέον, στην κρίσιμη περιοχή 

των 36 Hz η επίδραση της αντίστασης είναι αμυδρή και δεν υπολογίζεται. 
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Right Wing 

Σχήμα 4.1.1.11: Baseline Right Wing & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.1.12: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz 



 
 

61 
 

 

Σχήμα 4.1.1.13: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.1.14: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχήμα 4.1.1.15: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Στο άκρο του φτερού, η επίδραση της ωμικής αντίστασης δίδει ευεργετικά αποτελέσματα όσον 

αφορά την ταλάντωση στις κρίσιμες συχνότητες των 49 και 68 Hz. Στην περιοχή των 36 Hz, όμως, 

δεν παρατηρείται ιδιαίτερη συνεισφορά, με μικρή επιδείνωση της ταλάντωσης, μάλιστα. 

Επιπλέον, όπως και στην παθητική απόσβεση συντονισμένης μάζας, έτσι και εδώ, 

παρατηρούνται δύο επιπλέον κορυφές σε υψηλότερες συχνότητες, της περιοχής μεταξύ 75 και 

80 Hz. Στα 75 Hz παρατηρείται πτώση της ταλάντωσης με τη χρήση της ωμικής αντίστασης, ενώ 

στην περιοχή των 80 Hz, δεν αναγνωρίζουμε κάποια συνεισφορά.  
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4.1.2 Έκκεντρη φόρτιση 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Cockpit 

Σχήμα 4.1.2.1: Baseline Cockpit & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.2.2: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz 
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Σχήμα 4.1.2.3: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.2.4: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχήμα 4.1.2.5: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Στην περίπτωση της έκκεντρης φόρτισης και για απόκριση στη μύτη του πιλοτηρίου, δεν 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της κεντρικής φόρτισης. Οι 

κρίσιμες κορυφές παραμένουν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων, με μια ελαφρώς επιδείνωση του 

εύρους ταλάντωσης. Η επίδραση της ωμικής αντίστασης, παρόλα αυτά, διατηρεί την επίδοση 

της.  
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Mid1 

Σχήμα 4.1.2.6: Baseline Mid1 & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.2.7: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz   
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Σχήμα 4.1.2.8: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.2.9: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχήμα 4.1.2.10: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Αντίστοιχα στο σημείο απόκρισης Mid1, η επίδραση της έκκεντρης φόρτισης, δε διαφέρει πολύ 

με την αντίστοιχη της κεντρικής, πέρα από την επιδείνωση της ταλάντωσης στην ίδια περιοχή 

συχνοτήτων και την ανάδειξη κάποιων επιπρόσθετων, με σημαντικότερη, εκείνη στην περιοχή 

των 75 Hz. Επιπλέον, στην περιοχή των 49 Hz παρατηρούμε την αποδοτικότητα της χρήσης της 

ωμικής αντίστασης, για τιμές μεταξύ 80-200 Ohm. Ωστόσο, στην κρίσιμη περιοχή των 68 Hz η 

επίδραση της ωμικής αντίστασης φαίνεται να έχει μεγαλύτερη απόδοση στην απόσβεση της 

ταλάντωσης, με αυτή του αρχικού συστήματος, αλλά και έναντι της παθητικής απόσβεσης 

συντονισμένης μάζας.   
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Right Wing 

Σχήμα 4.1.2.11: Baseline Right Wing & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση R-Ohm 

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.1.2.12: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 49Hz 
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Σχήμα 4.1.2.13: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.1.2.14: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση αντίστασης R στα 68Hz 
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Σχήμα 4.1.2.15: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης R στα 68Hz 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Όπως και στην κεντρική φόρτιση, έτσι και στην έκκεντρη, στο σημείο του φτερού, παρατηρείται η 

μέγιστη διαφορά μεταξύ των υπόλοιπων σημείων ενδιαφέροντος (cockpit, mid1). Κάτι τέτοιο, 

πιθανότατα, οφείλεται στη μεγαλύτερη ελαστικότητα του υλικού που αποτελείται το φτερό αλλά 

και στα στρεπτικά φορτία (πέρα των καμπτικών) που δημιουργούνται. Συγκεκριμένα, στην 

έκκεντρη φόρτιση, είναι εμφανής η μεγάλη αύξηση του εύρους ταλάντωσης στις χαμηλότερες 

και υψηλότερες συχνότητες κι όχι οι μεσαίες που μας απασχολούσαν περισσότερο (36, 49, 68 Hz) 

στην κεντρική. Όσο για την επίδραση της ωμικής αντίστασης, η μόνη σημαντική απόδοση 

απόσβεσης, φαίνεται να είναι και στη συχνότητα συντονισμού της κατασκευής, των 68 Hz. Η 

συνεισφορά της αντίστασης, στις κρίσιμες εδώ κορυφές (περιοχή των 18 & 75 Hz ), είναι 

αμελητέα.   
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4.2 Επίδοση με μεταβλητή αυτεπαγωγή (Inductance Effect) 

Πειραματικές μετρήσεις με διάφορα φορτία αντίστασης παρουσίασαν την ικανότητα της 

ανεπτυγμένης ρύθμισης κατά των κραδασμών να παρέχει σημαντικά επίπεδα μείωσης στην 

μετρούμενη ταλαντωτική απόκριση. Ωστόσο, σκοπός είναι να αναπτυχθεί μια ρύθμιση κατά των 

κραδασμών που θα μπορεί να συντονιστεί σε διάφορα επίπεδα συχνότητας. Αυτό πρέπει να 

επιτευχθεί μέσω ενός επαγωγικού φορτίου συνδεδεμένου με τους ακροδέκτες του SA-TMD, 

προσθέτοντας εικονική μάζα στο μηχανισμό και επιτρέποντας τον συντονισμό σε διάφορα 

επίπεδα συχνότητας. Για το σκοπό αυτό, συνδέσαμε στους ακροδέκτες του ενεργοποιητή 

διάφορους επαγωγείς (ένα ενδεικτικό πηνίο απεικονίζεται στο σχήμα 4.2.1) με μικρές αντιστάσεις. 

Ενδεικτικά τα 4 Ohm που μετράμε στο ψηφιακό πολύμετρο, αντιστοιχούν σε 50 mHenry, περίπου. 

 

 

Σχήμα 4.2.1: Πηνία Επαγωγής 

 

Για να διερευνήσουμε την απόδοση του συστήματος, τοποθετήσαμε στην άκρη του άξονα 

το SA-TMD με βοηθητική μάζα 570gr παρέχοντας συντονισμό του μηχανισμού στα 68Hz, όπου 

ήταν και η υψηλού ενδιαφέροντος φυσική συχνότητα . Η απόδοση του πρωτοτύπου αεροσκάφους 

του εργαστηρίου μετρήθηκε με διάφορα επίπεδα επαγωγής - αντίστασης συνδεδεμένα στους 

ακροδέκτες του SA-TMD. 
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4.2.1 Κεντρική φόρτιση 

Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Cockpit 

Σχήμα 4.2.1.1: Baseline Cockpit & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.1.2: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz  



 
 

74 
 

Σχήμα 4.2.1.3: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.1.4: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 
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Σχήμα 4.2.1.5: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

Όσον αφορά την κεντρική φόρτιση, με επίδραση της σύνθετης αντίστασης του πηνίου και για την 

περιοχή ενδιαφέροντος του πιλοτηρίου, παρατηρούμε ικανοποιητική απόσβεση στις κρίσιμες 

κορυφές των 49 και 68 Hz. Στην περιοχή των 36 Hz εμφανίζεται μια μικρή επιδείνωση, αντίστοιχη 

με αυτήν της επίδρασης της ωμικής αντίστασης.  
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Mid1 

Σχήμα 4.2.1.6: Baseline Mid1 & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.1.7: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 
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Σχήμα 4.2.1.8: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.1.9: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 
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Σχήμα 4.2.1.10: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Για τη θέση ενδιαφέροντος mid1 και για κεντρική φόρτιση, η επίδραση της σύνθετης αντίστασης 

παρουσιάζει ευεργετικά αποτελέσματα, στη συχνότητα συντονισμού των 68 Hz, αλλά και στη 

κρίσιμη κορυφή των 49 Hz, με τιμές όμως αυτεπαγωγής πηνίου, από 120 mHenry και πάνω.  
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Απόκριση κεντρικής φόρτισης: Right Wing 

Σχήμα 4.2.1.11: Baseline Right Wing & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.1.12: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 
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Σχήμα 4.2.1.13: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.1.14: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 



 
 

81 
 

Σχήμα 4.2.1.15: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Τα αποτελέσματα που αφορούν το σημείο ενδιαφέροντος, στο άκρο του φτερού, εξακολουθούν 

να ερμηνεύουν τη σημαντική μείωση της ταλάντωσης στις κρίσιμες συχνότητες των 49 και 68 Hz, 

με τη χρήση της ημι-ενεργής απόσβεσης συντονισμένης μάζας. Ωστόσο και εδώ η επίδραση της 

σύνθετης αντίστασης του πηνίου δεν μπορεί να αποσβέσει την κρίσιμη συχνότητα 36 Hz, ενώ 

αντίθετα την επιδεινώνει. 
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4.2.2 Έκκεντρη φόρτιση 

Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Cockpit 

Σχήμα 4.2.2.1: Baseline Cockpit & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.2.2: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 
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Σχήμα 4.2.2.3: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.2.4: Baseline Cockpit & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 
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Σχήμα 4.2.2.5: Baseline Cockpit & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου  στα 68Hz 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Στην περίπτωση της ημιενεργής απόσβεσης συντονισμένης μάζας με την επίδραση της σύνθετης 

αντίστασης πηνίου, δεν παρατηρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ κεντρικής και έκκεντρης 

φόρτισης και για το σημείο απόκρισης του πιλοτηρίου, πέρα από τις πρόσθετες κορυφές που 

αναπτύσσονται στην έκκεντρη φόρτιση στις περιοχές των 18 και 75 Hz. Ωστόσο, η επίδραση του 

πηνίου, αποσβένει ικανοποιητικά τις κρίσιμες κορυφές στις περιοχές των 49 και 68 Hz, 

επιδεινώνοντας όμως την περιοχή των 36 Hz.   
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Mid1 

Σχήμα 4.2.2.6: Baseline Mid1 & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.2.7: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 
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Σχήμα 4.2.2.8: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίσταση πηνίου στα 49Hz 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.2.9: Baseline Mid1 & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 
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Σχήμα 4.2.2.10: Baseline Mid1 & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Στο σημείο mid1 και για έκκεντρη φόρτιση, η επίδραση της σύνθετης αντίστασης πηνίου 

αποσβένει ικανοποιητικά την ταλάντωση στην περιοχή των 68 Hz, για όλες τις επιλεχθείσες τιμές 

αντίστασης, ενώ βελτιώνει και την απόκριση του συστήματος στην περιοχή των 49 Hz, αλλά από 

80 mHenry και πάνω. Δεν παρατηρείται, ωστόσο και εδώ ουσιαστική συνεισφορά στην κορυφή 

των 36 Hz, παρά μια αμυδρή επιδείνωση της ταλάντωσης.   
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Απόκριση έκκεντρης φόρτισης: Right Wing 

Σχήμα 4.2.2.11: Baseline Right Wing & SA-TMD με μεταβλητή αντίσταση πηνίου  

 

Περιοχή 49Hz: 

Σχήμα 4.2.2.12: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 49Hz 
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Σχήμα 4.2.2.13: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της της αντίστασης πηνίου στα 

49Hz 

 

 

Περιοχή 68Hz: 

Σχήμα 4.2.2.14: Baseline Right Wing & SA-TMD με τη χρήση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 
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Σχήμα 4.2.2.15: Baseline Right Wing & SA-TMD με απόδοση της αντίστασης πηνίου στα 68Hz 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις 

Στη θέση του φτερού και για έκκεντρη φόρτιση, η επίδραση της αντίστασης πηνίου βελτιώνει την 

απόκριση στις περιοχές των 49 και 68 Hz. Στις κρίσιμες περιοχές όμως, με το μεγαλύτερο εύρος 

ταλάντωσης (18, 42, 75 Hz), η επίδραση της σύνθετης αντίστασης δεν συνεισφέρει ή αντιθέτως 

επιδεινώνει κιόλας την ταλάντωση. 
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5 Συμπεράσματα 

Έχοντας, πλέον, μια συνολικότερη εικόνα για την επίδοση των αποσβεστήρων συντονισμένης 

μάζας, μπορούμε να ομολογήσουμε πως η ευρεία εφαρμογή τους σε τέτοιου είδους προβλήματα, 

είναι σημαντική και αναγκαία. Χωρίς αυτές τις διατάξεις, δεν θα είχαμε καταφέρει να λύσουμε 

ουσιαστικά το πρόβλημα των κραδασμών και η ίδια η λειτουργία της κύριας κατασκευής θα ήταν 

υπό αμφισβήτηση.  

Συγκεκριμένα, αναγνωρίσαμε τα οφέλη της παθητικής διάταξης απόσβεσης συντονισμένης 

μάζας και τα ταυτίσαμε με τη δυνατότητα να αποσβένουν σε ικανοποιητικό βαθμό συγκεκριμένο 

εύρος ταλαντώσεων. Ο έλεγχος των ταλαντώσεων, που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη 

κρίσιμη συχνότητα, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός απλού παθητικού αποσβεστήρα 

συντονισμένης μάζας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο περιορίζει σημαντικά την ευελιξία μας σε μεγαλύτερο 

πεδίο επιρροής συχνοτήτων. 

Για το λόγο αυτό, κρίναμε σκόπιμη τη χρήση της ημι-ενεργής αποσβενύμενης διάταξης, όπου 

ο επιπρόσθετος πόλος συνεισφοράς στην μείωση των ταλαντώσεων αποδεικνύεται σημαντικός. 

Έτσι, διευρύναμε το εύρος των συχνοτήτων που μπορούν να συντονίσουν την κατασκευή μας και 

αυτομάτως τις θέτουμε υπό τον έλεγχό μας, με τη χρήση εικονικής μάζας, μέσω της ωμικής 

αντίστασης (R Ohm) ή και της σύνθετης αντίστασης πηνίου (L mHenry). 

Αναλόγως, λοιπόν, τον τύπο της διέγερσης, τις λειτουργικές απαιτήσεις και το περιβάλλον, ο 

μηχανικός κρίνει, κάθε φορά, την καταλληλότερη επιλογή της αποσβενύμενης διάταξης 

συντονισμένης μάζας, από λειτουργική σκοπιά, ενεργειακή αλλά και οικονομική. 

Βέβαια, η χρήση των αποσβεστήρων συντονισμένης μάζας, δεν αποτελεί πάντοτε, πανάκεια, 

καθότι υπάρχουν ορισμένες συχνότητες, όπως αυτές, κυρίως, στην έκκεντρη φόρτιση και στο 

σημείο απόκρισης του άκρου του φτερού του αεροσκάφους, όπου παρουσιάζεται επιδείνωση της 

συμπεριφοράς της ταλάντωσης. Συνεπώς, όπως και στη φύση το καθετί ακολουθεί μια ισορροπία, 

έτσι και στη δική μας περίπτωση, κάτι βελτιώνουμε και κάτι άλλο μπορεί να επιδεινώνεται.  

Πάντως, είμαστε πεπεισμένοι πώς η χρήση των αποσβεστήρων συντονισμένης μάζας, στο 

γενικό τους σύνολο, είναι ευεργετικοί τόσο στην καταπολέμηση των κραδασμών όσο και στην 

εύρυθμη λειτουργία της κατασκευής μας. Σε όποια περίπτωση, το καθετί, χρήζει εν δυνάμει 

βελτίωση και εξελικτική προσέγγιση και είμαστε, όσο το δυνατόν, σε επαγρύπνηση για την 

καλύτερη απόκριση του συστήματός μας. 
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