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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ενοργάνωση του στεγάστρου το
οποίο κατασκευάστηκε από ferrocement και βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Το στέγαστρο αυτό αποτελείται από άνω και κάτω επιφάνεια ferrocement οι οποίες
είναι κατάλληλα συνδεμένες μεταξύ τους με μεταλλικά στοιχεία διαφόρων διατομών. Το σύστημα
αυτό αναρτάται από μεταλλικά υποστυλώματα τα οποία στην θέση ανάρτησης φέρουν ειδικές
κεφαλές με αποσβεστήρες. Περιγράφονται η μεθοδολογία ενοργάνωσης, τα αποτελέσματα των
μετρήσεων και τα στοιχεία που προέκυψαν από την μετεπεξεργασία των μετρήσεων αυτών.
Οι τεχνικές ανάλυσης που εφαρμόσθηκαν ήταν:




Frequency Domain Decompostion - FDD
Enhanced Frequency Domain Decompostion - EFDD
Curve-fit Frequency Domain Decompostion – CFDD
Σχετικές πληροφορίες για τις μεθόδους αυτές υπάρχουν στον σύνδεσμο:
http://www.svibs.com/products/ARTeMIS_Modal.aspx
Μέσω αυτών των αναλύσεων που εκπονήθηκαν προέκυψαν οι κύριες ιδιοσυχνότητες του στεγάστρου,
οι αντίστοιχες ιδιοσυχνότητες και τα ποσοστά απόσβεσης. Από τις δύο μεθόδους που εφαρμόσθηκαν
προέκυψε ικανοποιητική σύμπτωση μεταξύ των δυναμικών χαρακτηριστικών του στεγάστρου που
υπολογίσθηκαν από το αναλυτικό προσομοίωμα και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών που
υπολογίσθηκαν με βάση την ανάλυση των μετρήσεων. Ειδικότερα, τα ιδιοχαρακτηριστικά του
στεγάστρου που προέκυψαν από τις αναλύσεις των μετρήσεων με Fast Fourier Transform (FFT) και
με βάση το λογισμικό ARTeMIS έχουν ικανοποιητική σύμπτωση με τις αναλυτικά υπολογιζόμενες
τιμές.
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2. ΠΕΡ
ΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ
ΝΟΡΓΑΝΩΣ
ΣΗΣ
Το στέγα
αστρο, τομή του οποίου παρουσιάζετ
π
ται στο σχήμα 1, ενοργαννώθηκε με 244 μονοαξονικκά
επιταχυννσιόμετρα τα
α οποία συνδέονταν σε δύύο μονάδες καταγραφής.
κ
Οι μονάδες καταγραφήςς είχαν
κοινό κα
αλώδιο για τα
αυτόχρονη ένναρξη και διιακοπή της διιαδικασίας καταγραφής.
κ

Σχήμα 1. Τομή του κτιρίου
κ
της Λυρικής
Λ
Σκηννής και του στεγάστρου.
σ

Σχήμα 2. Διάταξη τη
ης ενοργάνωσ
σης
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Κάθε έννας από τους 24 αισθθητήρες τοποθετήθηκε σε κατάλλη
ηλα επιλεγμέένες θέσεις επί της
κατασκεευής οι οποίες είχαν πρροκαθοριστεεί με βάση τους διαθέσ
σιμους βαθμ
μούς ελευθεερίας του
στεγάστρρου και δίνο
ονται στο Σχήμα
Σ
2. Στο σχήμα αυυτό με μπλε χρωματισμό
ό παρουσιάζζονται οι
αισθητήρρες που τοποοθετήθηκαν εντός του σττεγάστρου και
κ με τον ροοζ χρωματισμ
μό οι αισθηττήρες που
τοποθετή
ήθηκαν στηνν εξωτερική άνω ίνα του
υ στεγάστροου. Το βέλοςς κατεύθυνση
ης δείχνει τη
ην θετική
διεύθυνσ
ση μέτρησηςς του αισθηττήρα. Το πρώτο γράμμα
α δείχνει, Μ:: αισθητήραςς στο εσωτεερικό του
στεγάστρρου (Midle)), T: αισθηττήρας στην εξωτερική άνω ίνα τοου στεγάστρρου (Top). Επίσης
Ε
ο
συμβολιισμός Χ, Υ, Ζ δείχνει τηνν διεύθυνση μέτρησης
μ
τουυ αισθητήρα
α.
Το δίκτυυο των 24 αισθητήρων
α
π χρησιμοοποιήθηκαν παρουσιάζετται σχηματικ
που
κά στο Σχήμ
μα 3, που
ακολουθθεί. Παρουσ
σιάζονται οι
ο δύο αλλληλοσυνδεμένες καταγγραφηκές μονάδες,
μ
τα
α κουτιά
διασύνδεεσης και οι αισθητήρες. Οι καταγρα
αφικές μονάδδες ήταν αλλληλοσυνδεμ
μένες προκειμ
μένου να
έχουν κοοινό χρόνο καταγραφής και
κ στα 24 αιισθητήρια.

Σχήμα 3. Γενική διάτταξη συνδεσ
σμολογίας κα
αταγραφικώνν μονάδων κα
αι αισθητήρω
ων.
Οι καταγραφικές μο
ονάδες συλλέέγουν δεδομ
μένα με διακκριτότητα 199bits και ρυθθμό καταγρα
αφής 200
σημεία ττο δευτερόλλεπτο. Λόγω της κλίσης της άνω κα
αι κάτω ίναςς του στεγάσ
στρου οι αισ
σθητήρες
τοποθετή
ήθηκαν επί πλάκας αλλουμινίου μεε κατάλληλοους κοχλίεςς οριζοντίωσ
σης. Με τη
ην χρήση
κατάλλη
ηλης αεροστάθμης επιτυυγχάνονταν η οριζόντια τοποθέτηση
η του αισθη
ητήρα με κα
ατάλληλη
προσαρμ
μογή των κοχχλιών.

Σχήμα 44. Πλάκα αγκ
κύρωσης αισθθητήρα με κα
ατάλληλο μη
ηχανισμό οριιζοντίωσης
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Σχήμα 5. Στάδια εγκ
κατάστασης αισθητήρων.
α
τ
k2 Kin
nemetrics κα
αι οι αισθητή
ήρες ήταν
Οι καταγγραφικές μοννάδες που χρρησιμοποιήθθηκαν ήταν τύπου
FBA11 και
κ Episensoors ES U2.

Εικόνα 66. Συνδεσμολλογία καταγρραφικών μοννάδων και διά
άταξη αισθη
ητήρων
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3. ΚΑΤ
ΤΑΓΡΑΦΕΣ
Στις υπποχρεώσεις του προγρά
άμματος ενοοργάνωσης ήταν η κα
αταγραφή τη
ης ταλάντω
ωσης του
στεγάστρρου σε συνήθεις ανεμοφορτίσεις καθθώς επίσης και
κ στις δύο τρεις
τ
ισχυρόττερες ανεμοφ
φορτίσεις
καθ’ όλλη την περίοοδο ενοργάννωσης. Στηνν πρώτη περίπτωση κα
αταγράφοντα
αν η ταλάντωση του
στεγάστρρου κατά την
τ
κατάστα
αση όπου οι
ο κεφαλές ανάρτησης ήταν ανένδδοτες. Στην δεύτερη
περίπτωσ
ση αναμένοονταν η τα
αλάντωση τω
ων κεφαλώνν των υποοστυλωμάτωνν στις οποίίες ήταν
αναρτημ
μένο το στέγγαστρο. Οι καταγραφές
κ
γ
γινόταν
είτε εισάγοντας κατάλληλη εντολή για διάστημα
δ
40 λεπτώ
ών είτε αυτόμ
ματα όταν η ταλάντωση υπερέβαινε μία
μ προκαθο
ορισμένη τιμή
ή επιτάχυνση
ης.
Από τις καταγραφές που έγιναν κκαι την μετεεπεξεργασία που ακολούθθησε προέκυυψαν τα διαγγράμματα
μ
ισμού Fourieer (FFT). Ακο
ολούθως δίνοονται χαρακττηριστικά τέέτοια διαγράμ
μματα.
ταχέως μετασχηματι

Σχήμα 7. Διάγραμμα
α FFT αισθηττήρα Μ04Χ.
Στο διάγγραμμα του Σχήματος 7,, προκύπτουυν οι τρεις κύύριες ιδιοσυχνότητες τουυ στεγάστροου για τις
τρεις ελεευθερίες κίνη
ησης που έχεει το στέγασττρο εντός τουυ επιπέδου του.

Σχήμα 8. Διάγραμμα
α FFT αισθηττήρα Μ17Υ.
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Στο διάγγραμμα του Σχήματος 8,, προκύπτουν οι ίδιες κύύριες ιδιοσυχχνότητες για
α αισθητήρα ο οποίος
μετράει στην διεύθυννση Υ.

Σχήμα 9. Διάγραμ
μμα FFT α
αισθητήρα που μετρά
άει στην κατακόρυφη
κ
η διεύθυνσ
ση στην
περίμεττρο του στεγγάστρου, εξξωτερικά.
Πίνακαςς 1. Ιδιοσυχχνότητες όπ
πως προκύπ
πτουν από το παραπάννω διάγραμμ
μα του Σχήμ
ματος 9.
LOCA
ATION

CANO
OPY VERTICA
AL EIGENFREQUENCIESS

DIREC
CTION

1st

2nd

3rd

4th

5th

MO
ODEL

2.65Hz

3.6
60Hz

4.93Hz

6
6.33Hz

6
6.85Hz

RECORD

Low
contribution
c
n

3.7
71Hz

5.04Hz

6
6.02Hz

6
6.95Hz

Στο Σχή
ήμα 10 δίνοννται οι ιδιοσ
συχνότητες από αισθητή
ήρα ο οποίοος βρίσκεταιι στο εσωτεερικό του
στεγάστρρου και μετράει σε κατακόρυφη διεεύθυνση. Όπ
πως παρατηρ
ρούμε στο διάγραμμα αυυτό αλλά
και στα
α άλλα τρία
α προηγούμεενα διαγράμ
μματα η σα
αφήνεια τωνν ιδιοτιμών γίνεται ολοοένα και
δυσκολόότερα διακριιτή. Αυτό οφ
φείλεται στο γεγονός ότιι η ταλάντωσ
ση του στεγγάστρου σε οοριζόντια
διεύθυνσ
ση είναι εντοονότερη απόό την ταλάνττωση της πεεριμέτρου το
ου στεγάστροου στην καττακόρυφη
διεύθυνσ
ση, η οποία με
μ την σειρά
ά της είναι ενντονότερη απ
πό την ταλάνντωση του μέέσου του στεεγάστρου
σε κατακκόρυφη διεύθθυνση επίσης.
Πίνακαςς 2. Ιδιοσυχνόότητες όπως προκύπτουνν από το παρακάτω διάγρραμμα του Σχχήματος 10.

LOCA
ATION

CANOPYY VERTICAL EIGENFREQ
QUENCIES

DIREC
CTION

1st

2nd

3rd

4th

5th

MO
ODEL

2.65Hz

3.60Hzz

4.93Hzz

6.33Hzz

6.85Hz

RECORD

2.50Hz

3.74Hzz

4.71Hzz

5.90Hzz

Low contribution
c
n
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Σχήμα 1
10. Διάγραμμα FFT αισθ
θητήρα που μετράει σττην κατακόρ
ρυφη διεύθυ
υνση στο μέέσον του
στεγάστρου, εσωτερ
ρικά.
4. ΜΕΤ
ΤΕΠΕΞΕΡΓΑ
ΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦ
Κ
ΦΗΣΑΣ ΑΠΟ
ΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ
Μ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ AR
RTeMIS
Οι κατα
αγραφές οι οποίες
ο
συλλλέχθηκαν υπο
οβλήθηκαν επίσης σε μετεπεξεργασ
μ
σία με το λογισμικό
λ
ARTeMIS Modal Pro.
P
Το συγκ
κεκριμένο λο
ογισμικό εφ
φαρμόζει ανά
άλυση τύπουυ Operationaal Modal
ου να προσδδιορίσει τις ιδιοτιμές, ιδιομορφές
ι
και
κ τις σχετικές αποσβέέσεις. Τα
Analysiss προκειμένο
αποτελέσ
σματα δίνοντται σε κατάλλληλο γραφικ
κό περιβάλλοον όπως παρρουσιάζεται στο
σ Σχήμα 11.

Σχήμα 11. Εικόνα πρροσδιορισμούύ και απεικόόνισης δυναμ
μικών ιδιοχαρ
ρακτηριστικώ
ών
κτηριστικά, οι θέσεις
Ως δεδοομένο για τονν κάθε φορέέα που ελέγχχεται, δίνοντται τα γεωμεετρικά χαρακ
όπου εκκπονήθηκαν οι μετρήσεεις και εισάγγονται οι θεωρούμενες καταγραφές. Για την βέλτιστη
αξιοποίη
ηση των δυννατοτήτων του σχετικοού λογισμικοού λαμβάνοονται υπόψη
η οι ιδιομορρφές που
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προέκυψ
ψαν κατά τηνν ανάλυση και
κ τον σχεδδιασμό του στεγάστρου.
σ
Σύμφωνα μεε αυτά εκτός από τις
τρεις ιδιομορφές πουυ υπάρχουν εντός του επ
πίπεδου δίσκ
κου (δύο μετταφορικές κα
ατά Χ’Χ και Υ’Υ και
Ζ) κρίθηκε ότι
ό οι επόμεννες πέντε ιδιοομορφές είνα
αι σημαντικέές και θα
μία στροοφική γύρω από τον Ζ’Ζ
προσεγγγιστούν. Αυτέές δίνονται στα
σ παρακάτω σχήματα.

Modee 4 (Z – 2.6446 Hz)

M
Mode
7 (Z – 3.630 Hz)

Modee 6 (Z – 3.6001 Hz)

Mode 133 (Z – 4.923 Hz)

Modee 23 (Z – 6.3113 Hz)
Σχήμα 12.
1 Κυριότερ
ρες ιδιομορφ
φές μετά από τις τρεις πρώ
ώτες (οι ενδιιάμεσες ιδιομ
μορφές δεν κρίθηκαν
κ
σημαντικές)).
ομορφές πρροσεγγίστηκ
καν με πολλούς τρόπ
πους από το λογισμιικό που
Οι παρραπάνω ιδιο
χρησιμοπποιήθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσειςς χρειάσθηκε η εφαρμογγή προηγμέννων τεχνικώνν για τον
προσδιορρισμό ιδιομοορφών οι οπ
ποίες δεν έχο
ουν σημαντικκή ενεργοποοίηση μέσα στις
σ καταγρα
αφές που
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έγιναν. Α
Αυτό οφείλεεται στην πεεριορισμένη ταλάντωση στις θέσεις αυτές, όπωςς είναι το μέσον του
στεγάστρρου και ο πρ
ροσδιορισμόςς της ιδιομορρφής 4 η οποοία έχει ιδιοτιιμή 2.64Hz.

Σχήμα 113. Προσδιο
ορισμός τωνν τριών πρώ
ώτων ιδιοτιμ
μών και ιδιοομορφών τουυ στεγάστροου με το
λογισμικκό ARTeMIS
S.
ESTTIMATOR CFFDD

Frrequency [H
Hz]

D
Damping
[%
%]

1.128

0.362

1.169

0.635

1.541

0.304

Πίνακαςς 3. Οι τρεις πρώτες
π
ιδιοττιμές σύμφωννα με το ART
TeMIS
αι οι τρεις πρώτες ιδιιομορφές όπ
πως προσδιοορίστηκαν με
μ το συγκ
κεκριμένο
Ακολούθθως δίνοντα
λογισμικκό.
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Σχήμα 14. Οι τρεις πρώτες
π
κύριεες ιδιομορφέςς όπως προσδδιορίστηκανν από το ART
TeMIS.
ά χαρακτηρισ
στικά του σττεγάστρου όπ
πως προσδιορίσθηκαν απ
πό τις αναλύσ
σεις.
Πίνακαςς 4. Δυναμικά
Eigennfrequency

Direction

FE moddel

FF
FT

Arrtemis

Artemis

N
Number

Axis

Eig/cies Hz

Eig//cies
H
Hz

Eig//cies Hz

Dampinng

1st

Along Y’Y
Y

1.1922

1.1128

1
1.126

0.3-0.8%
%

2nd

Along X’X
X

1.2699

1.1160

1
1.167

0.6-1.1%
%

3rd

Around Z’Z
Z

1.7399

1.6623

1
1.631

0.3-1.1%
%

4th

Along Z’Z

2.6466

2.4459

2
2.592

4.6%

5th 6th

Along Z’Z

3.597, 3.636

3.6646

33.633
3
3.628

1.6 – 3.1%

7th

Along Z’Z

4.9266

4.8821

5
5.911

1.0 - 1.7%

8th

Along Z’Z

6.3299

6.0000

8
8.326

3.2%-4.11%
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4th Mode
M

5th Mode

7th

8th
τ στεγάστρου
Ομοίως προσδιορίσττηκαν και οι υπόλοιπες ιδδιομορφές, ιδδιοτιμές και αποσβέσεις του
α με τον Πίννακα 4.
σύμφωνα

ά οι ιδιομορφ
φές και οι ιδιοσυχνότητεςς οι οποίες πρροσδιορίσθη
ηκαν με
Στον πίννακα 4 δίνοντται συνολικά
βάση τηνν εφαρμογή της μεθοδολλογίας που πεεριγράφηκε πιο
π πάνω.
5. ΣΥΜ
ΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΤΑ
Από τις αναλύσεις με
μ βάση τον ταχύ
τ
μετασχχηματισμό Foourier (FFT) συμπεραίνεεται ότι ορισμ
μένα από
σμένα από αυτά τα
τα ιδιοχχαρακτηρισττικά που διιακρίθηκαν έχουν πολύύ κοντινές τιμές. Ορισ
χαρακτη
ηριστικά προοσδιορίστηκα
αν σχεδόν σεε κάθε καταγγραφή από τους
τ
κατάλλη
ηλους αισθη
ητήρες. Η
ιδιοτιμή 2.46Hz η οποία
ο
αντισττοιχεί σε καττακόρυφη τα
αλάντωση, του
τ μέσου τοου στεγάστρρου, είναι
αυτή η οποία προσ
σδιορίστηκε τις λιγότερεες φορές από τις καταγγραφές. Ακόμη και σε αυτή
α
την
ση η παραπά
άνω ιδιοτιμή
ή εμφανίζετα
αι 20 φορές στις
σ καταγρα
αφές και οι τιμές
τ
έχουν απόκλιση
α
περίπτωσ
6% από την μέση τιιμή. Η μέγισ
στη απόκλιση
η των ιδιοτιμ
μών από τηνν μέση τιμή δεν
δ ήταν μεγγαλύτερη
%. Από τα αποτελέσματα
α των αναλύύσεων FFT και
κ του λογιισμικού ART
TeMIS προκ
κύπτει ότι
από 10%
υπάρχει σύγκλιση μεταξύ
μ
των ιδιοτιμών. Το λογισμιικό το οποίίο παρέχει ιδιομορφές και έχει
σ
αυτό είναι
ε
το ART
TeMIS και με
μ την χρήση
η του παρέχοονται όλα τα
α στοιχεία
σχεδιασττεί για τον σκοπό
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τα οποία είναι απαραίτητα για την αναγνώριση των δυναμικών ιδιοχαρακτηριστικών μιας
κατασκευής. Μέσω των αναλύσεων τύπου FFT απαιτείται και η εκπόνηση αναλύσεων σε
προσομοίωμα της κατασκευής το οποίο πρέπει να γίνει με πεπερασμένα στοιχεία, προκειμένου να
καθοριστούν τα δυναμικά ιδιοχαρακτηριστικά της κατασκευής. Από τα δυναμικά ιδιοχαρακτηριστικά
που προσδιορίστηκαν η τιμή του ποσοστού απόσβεσης της κάθε ιδιομορφής παρουσιάζει τις
σημαντικότερες μεταβολές αναλόγως της μεθόδου προσδιορισμού που εφαρμόζεται. Ακόμη και σε
αυτή την περίπτωση οι τιμές των ποσοστών απόσβεσης έχουν σαφή σύγκλιση προς μία ορισμένη τιμή.
Οι τιμές των αποσβέσεων που υπολογίστηκαν έχουν χαμηλότερη τιμή από τις τιμές σχεδιασμού λόγω
του σημαντικά περιορισμένου εύρους ταλάντωσης των καταγραφών που έγιναν. Εν κατακλείδι,
επιβεβαιώθηκε ότι μέσω του αναλυτικού προσομοιώματος που έγινε για την διαστασιολόγηση του
στεγάστρου, για την κατάσταση των ανένδοτων κεφαλών, τα δυναμικά ιδιοχαρακτηριστικά του
στεγάστρου υπολογίσθηκαν με ακρίβεια όπως αποδείχθηκε από τις μετρήσεις. Για την κατάσταση
όπου οι κεφαλές, ενδίδουν επίσης προσδιορίστηκαν τα δυναμικά ιδιοχαρακτηριστικά του στεγάστρου
με εξαίρεση την 5η ιδιομορφή η οποία είναι περιστροφική γύρω από το οριζόντιο άξονα Χ’Χ και η
οποία δεν ενεργοποιήθηκε στις καταγραφές. Για αυτή την περίπτωση ο έλεγχος μπορεί να γίνει
έμμεσα με την χρήση των αποτελεσμάτων δοκιμής των κεφαλών που έγιναν στο εργαστήριο.

