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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρέχει μια μεθοδολογία για την αξιόπιστη πρόβλεψη της 

απόκρισης τυχαία διεγερμένων μηχανικών συστημάτων χρησιμοποιώντας 

πληροφορίες από περιορισμένο αριθμό μετρήσεων. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι 

να βελτιστοποιηθεί ο αριθμός και η θέση των αισθητήρων μέτρησης με σκοπό την 

επίτευξη της πιο ακριβής πρόβλεψης στα μη μετρούμενα σημεία στα διάφορα δομικά 

συστήματα. Η μέθοδος Krigging χρησιμοποιείται για την επίτευξη της πρόβλεψης 

της απόκρισης και των αντίστοιχων μέσων τετραγωνικών σφαλμάτων της 

πρόβλεψης στα μη μετρούμενα σημεία της κατασκευής. Για στοχαστικές διεγέρσεις 

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτοσυσχέτισης, τα μέσα τετραγωνικά σφάλματα 

της πρόβλεψης εξαρτώνται από τα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων και τα 

χαρακτηριστικά συσχέτισης της απόκρισης τα οποία υπολογίζονται από το μοντέλο 

της κατασκευής καθώς και τα χαρακτηριστικά της διέγερσης. Η πρόβλεψη της 

απόκρισης εξαρτάται επίσης από τις πληροφορίες που παρέχουν οι μετρήσεις. Οι 

θέσεις των αισθητήρων μέτρησης επιλέγονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση ενός 

μέτρου του συνολικού τετραγωνικού σφάλματος της εκτιμούμενης απόκρισης στα μη 

μετρούμενα σημεία. Η μεθοδολογία επεκτείνεται για να λάβει υπόψη στον βέλτιστο 

πειραματικό σχεδίασμά τα σφάλματα μοντελοποίησης(πιοάΘΐ errors) και τις 

αβεβαιότητες των παραμέτρων του μηχανικού μοντέλου. Η μέθοδος βέλτιστου 

πειραματικού σχεδιασμού που παρουσιάζεται στη παρούσα εργασία εφαρμόζεται με 

στόχο τη σχεδίαση της βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων σε ένα συμμετρικό μοντέλο 

μαζών ελατηρίων υπό διέγερση λευκού θορύβου με σκοπό να διαπιστωθεί η 

αξιοπιστία της, σε ένα αντίστοιχο μη συμμετρικό μοντέλο, καθώς και σε ένα μοντέλο 

κτιρίου τύπου Benchmark το οποίο υπόκειται σε περιβαλλοντική(3πιόίΘηΙ) φόρτιση. Η 

αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας πιστοποιείται κάνοντας χρήση 

προσομοιωμένων αποκρίσεων που υπολογίζονται από το μοντέλο της κατασκευής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27



-3-

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη προσοχή έχει δοθεί σε διάφορα προβλήματα 

βέλτιστου πειραματικού σχεδιασμού για φυσικά/ μηχανικά συστήματα, μεταξύ αυτών 

και συστήματα που υπόκεινται σε τυχαία διέγερση. Σήμερα, ο βέλτιστος 

πειραματικός σχεδιασμός έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία ουσιαστικά σε όλες 

τις εφαρμοζόμενες επιστήμες. Σε γενικές γραμμές, ένα πρόβλημα πειραματικού 

σχεδιασμού συνίσταται στην επιλογή των πειραματικών συνθηκών (παρουσία των 

διαφόρων περιορισμών) οι οποίες θα δώσουν τις περισσότερες πληροφορίες για τη 

μελέτη της εφαρμογής που ενδιαφέρει. Η επιλογή των πειραματικών συνθηκών για 

στατικά και δυναμικά συστήματα έχει μεγάλη βαρύτητα στην ακρίβεια με την οποία 

μπορεί να αποτιμήσει κανείς την κατάσταση ή τις παραμέτρους του συστήματος 

μέσα από το πείραμα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια διάφορα επιστημονικά άρθρα 

εμφανίστηκαν σε διάφορες διατυπώσεις καθώς και αποτελέσματα με βάση τη 

θεωρία βέλτιστου πειραματικού σχεδιασμού για δυναμικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων που υπόκεινται σε τυχαία διέγερση. Για 

δυναμικά συστήματα στα οποία οι χρονικές αλλαγές των καταστάσεων 

παρουσιάζουν το μέγιστο ενδιαφέρον, μια από τις βασικότερες πειραματικές 

συνθήκες οι οποίες είναι διαθέσιμες για την προσαρμογή και την επίδραση στην 

εκτίμηση της κατάστασης και των παραμέτρων του συστήματος είναι ο ρυθμός με 

τον οποίο λαμβάνει το δείγμα στις μετρήσεις [1].

Άλλη επίσης σημαντική μεταβλητή του βέλτιστου πειραματικού σχεδιασμού είναι 

η χωρική τοποθέτηση των αισθητήρων μέτρησης. Το πρόβλημα της βέλτιστης θέσης 

των αισθητήρων για ανάλογα συστήματα έχει μελετηθεί επιλέγοντας τις θέσεις των 

αισθητήρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ίχνους του εκτιμώμενου πίνακα 

αυτοσυσχέτισης της απόκρισης [2], Μερικοί συγγραφείς διαμόρφωσαν το πρόβλημα 

της βέλτιστης θέσης των αισθητήρων σαν μια περίπτωση βέλτιστου ελέγχου ενός 

συστήματος που περιγράφεται από μια εξίσωση τύπου Riccati με τις θέσεις 

τοποθέτησης των αισθητήρων να λαμβάνονται σαν μεταβλητές ελέγχου.

Υπάρχουν κυρίως δύο κατηγορίες προβλημάτων βέλτιστου πειραματικού 

σχεδιασμού για γενικά distributed parameter δυναμικά συστήματα:

1.Βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων για εκτίμηση απόκρισης ενός συστήματος

[2]·
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2.Βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων για αναγνώριση παραμέτρων ενός 

συστήματος [4],

Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που οι δυο κατηγορίες προβλημάτων έχουν 

πολλά κοινά στοιχεία όσον αφορά τη μεθοδολογία τους, στη δεύτερη περίπτωση η 

απόκριση εξαρτάται μη γραμμικά από άγνωστες παραμέτρους. Βέβαια, σε κάθε 

περίπτωση τα αποτελέσματα για τις βέλτιστες θέσεις των αισθητήρων εξαρτώνται 

από το κριτήριο στο οποίο στηρίζεται η επιλογή. Ένα κριτήριο βελτιστοποίησης που 

συχνά χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αισθητήρων στα προβλήματα 

αναγνώρισης παραμέτρων είναι μια βαθμωτή συνάρτηση (συνήθως η ορίζουσα) του 

πίνακα πληροφορίας του Fisher. Ένα άλλο ελκυστικό κριτήριο βασίζεται στην 

εντροπία της πληροφορίας [7]

Μια μεγάλη κατηγορία δυναμικών συστημάτων τα οποία παίζουν έναν 

σημαντικότατο ρόλο σε πολλές μηχανολογικές εφαρμογές είναι κατασκευές όπως 

αεροσκάφη, διαστημόπλοια, γέφυρες, παραθαλάσσιες πλατφόρμες, ιστούς κεραιών, 

κτίρια κ.α. Για τέτοιου είδους συστήματα η φύση των μεταβλητών απόκρισης συχνά 

δεν προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις μετρήσεις που μπορούν να 

επιτευχθούν. Επιπλέον, η πρόβλεψη της απόκρισης του συστήματος σε θέσεις όπου 

δεν υπάρχουν μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου οι διεγέρσεις 

περιέχουν κάποιο ποσοστό αβεβαιότητας ή δεν είναι διαθέσιμες για το πρόβλημα. 

Για παράδειγμα, ας πάρουμε την περίπτωση καταπόνησης μια κατασκευής από 

ανέμους όπου τα φορτία των ανέμων παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στο να 

μετρηθούν με ακρίβεια. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχουν καθορισμένα 

δεδομένα έτσι ώστε να γίνει θεωρητική πρόβλεψη της απόκρισης σε κάθε σημείο της 

κατασκευής. Για τα συστήματα αυτά και ιδιαίτερα για στοχαστική δυναμική ανάλυση 

εμφανίζεται ένα τρίτο, εξίσου σημαντικό, πρόβλημα βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα 

αυτό έχει να κάνει με την βέλτιστη επιλογή των θέσεων των αισθητήρων μέτρησης 

με σκοπό την εξέταση αστοχίας σε κάποιο σημείο της κατασκευής [9], Από τη στιγμή 

που οι διαδικασίες υποβάθμισης των ιδιοτήτων της κατασκευής (επέκταση ρωγμής, 

τοπική αστοχία, κλπ.) προκαλούν σημαντικές αλλαγές στις δομικές παραμέτρους, το 

συγκεκριμένο πρόβλημα έχει άμεση σχέση με τη δεύτερη κατηγορία προβλημάτων 

βελτιστοποίησης.
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Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας αναφέρεται στην πρώτη κατηγορία 

προβλημάτων βέλτιστου πειραματικού σχεδιασμού (βέλτιση επιλογή θέσης 

αισθητήρων για εκτίμηση της κατάστασης/ απόκρισης ) για δυναμικά συστήματα τα 

οποία υπόκεινται σε τυχαίες διεγέρσεις. Το πρώτο επιστημονικό άρθρο που 

ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα δημοσιεύθηκε από τον Bolotin [12]. Στο 

συγκεκριμένο άρθρο ο συγγραφέας συζητά μια προσέγγιση στην ανακατασκευή του 

τυχαία δονούμενου πεδίου έχοντας σαν βάση μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις. 

Ένας προτεινόμενος τρόπος για τη σωστή διανομή και τον κατάλληλο αριθμό 

αισθητήρων επιτυγχάνεται μέσω της θεωρίας παρεμβολής. Τα πολυώνυμα τα οποία 

χρησμιμοποιούνται για την παρεμβολή προσεγγίζουν ικανοποιητικά τα στοχαστικά 

χαρακτηριστικά της απόκρισης σε θέσεις διαφορετικές από αυτές όπου υπήρξαν 

μετρήσεις.

Στη παρούσα εργασία προτείνεται με γενική μέθοδος βελτιστοποίησης του 

αριθμού και των θέσεων των αισθητήρων σε τυχαία δονούμενες κατασκευές με 

σκοπό την πρόβλεψη της απόκρισης σε μη μετρούμενες θέσεις. Θεωρείται ότι η 

κατασκευή, η οποία περιγράφεται από γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, υπόκειται σε 

τυχαία χωρική-χρονική διέγερση με δεδομένη μέση τιμή και συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης. Τα χαρακτηριστικά συσχέτισης της απόκρισης όπως λαμβάνονται 

από την ανάλυση τυχαίας δόνησης [13] χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Kriging [14] 

σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχουν οι μετρήσεις, με σκοπό την 

εκτίμηση της απόκρισης όπως επίσης και την εκτίμηση των αντίστοιχων μέσων 

τετραγωνικών σφαλμάτων στις μη μετρούμενες θέσεις. Η βέλτιστη επιλογή θέσεων 

επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί το συνολικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα στην 

πρόβλεψη της απόκρισης το οποίο λαμβάνεται σαν ο μέσος όρος των σφαλμάτων 

των συνολικών σημείων πρόβλεψης. Για τις ανάγκες του προβλήματος 

αναπτύσσεται κώδικας σε περιβάλλον Matlab με τη χρήση του οποίου εξετάζεται η 

εξάρτηση της βέλτιστης θέσης των αισθητήρων, του αριθμού των αισθητήρων και 

των αντίστοιχων σφαλμάτων πρόβλεψης από τον τύπο μέτρησης (μετατόπιση, 

επιτάχυνση), τις ιδιομορφές της κατασκευής που συνεισφέρουν και τα 

χαρακτηριστικά της διέγερσης.

Η δομή της εργασίας αναλύεται ως εξής:
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η διατύπωση της μεθόδου 

Kriging όπου και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον υπολογισμό του μητρώου 

αυτοσυσχέτισης της απόκρισης. Το μητρώο αυτοσυσχέτισης είναι δυνατό να 

υπολογιστεί κάνοντας χρήση είτε της ανάλυσης κατάστασης χώρου (state space 

analysis) είτε της ανάλυσης ιδιομορφών (modal analysis) η οποία και εμφανίζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη πρώτη.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιοι σημαντικοί παράμετροι για την 

ανάπτυξη και σωστή χρήση της μεθόδου ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

μέσα από ένα πλήθος διαγραμμάτων και πινάκων τα αποτελέσματα για τις βέλτιστες 

θέσεις αισθητήρων μετατόπισης και επιτάχυνσης όπως επίσης και τα σφάλματα των 

προβλέψεων της απόκρισης συναρτήσει του αριθμού των αισθητήρων, του αριθμού 

των μορφών της κατασκευής που συνεισφέρουν στην απόκριση και τα 

χαρακτηριστικά της διέγερσης. Τα προβλήματα που εξετάζονται είναι ένα συμμετρικό 

σύστημα ελατηρίων μαζών 10 βαθμών ελευθερίας, ένα αντίστοιχο μη συμμετρικό 

σύστημα καθώς και μια πρότυπη κατασκευή Benchmark κάτω από διέγερση λευκού 

θορύβου. Η μέθοδος Kriging πιστοποιείται συγκρίνοντας τις προβλέψεις της 

απόκρισης της κατασκευής με προσομοιωμένες μετρήσεις απόκρισης οι οποίες 

παράγονται από το ίδιο το μοντέλο της κατασκευής για διέγερση λευκού θορύβου. 

Τα συμπεράσματα καθώς και θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον 

αναφέρονται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο.
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2.ΜΕΘΟΔΟΣ KRIGGING

2.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ας θεωρήσουμε τη δυναμική απόκριση γραμμικών συστημάτων τα οποία 

υπόκεινται σε διάφορες τυχαίες διεγέρσεις, οι οποίες περιγράφονται με στοχαστικές 

διαδικασίες με γνωστές συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης πρώτης και δεύτερης τάξης. 

Μια μεγάλη κατηγορία γραμμικών διακριτών δυναμικών συστημάτων εκφράζεται 

από ένα σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης της μορφής:

Mx + Cx + Kx = Vr g(t) (2.1)

όπου Μ e RNdXNj ,C e RNjxNj and KeRNdXNj είναι αντίστοιχα τα μητρώα μάζας, 

απόσβεσης και ακαμψίας της κατασκευής τα οποία εξαρτώνται από την ομάδα θ 

των παραμέτρων του συστήματος, g(t) e RNe είναι η τυχαία διέγερση και V e RN'xNj

είναι ο πίνακας που συνδέει τις θέσεις των στοιχείων του διανύσματος διέγερσης 

g{t) με τους βαθμούς ελευθερίας του συστήματος.

Στη συνέχεια θεωρούμε το πρόβλημα της πρόβλεψης της απόκρισης της 

κατασκευής σε έναν συγκεκριμένο αριθμό Ν επιθυμητών βαθμών ελευθερίας του

συστήματος οι οποίοι περιέχονται στο υποσύνολο ρ με βάση τις αποκρίσεις μέσω 

μετρήσεων σε Ν βαθμούς ελευθερίας οι οποίοι περιλαμβάνονται στο υποσύνολο 

£ = {£,,...,£ν}. Για τη εξέταση του προβλήματος εισάγουμε και το σύνολο ο, το 

οποίο περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό Να των παρατηρούμενων βαθμών 

ελευθερίας που σημαίνει το σύνολο των βαθμών ελευθερίας στους οποίους μπορεί 

να τοποθετηθεί κάποιος αισθητήρας. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι Ν<Να και

δα ο. Τέλος, θεωρούμε το διάνυσμα y(t) το οποίο μπορεί να υποδηλώνει 

μετατόπιση, ταχύτητα ή επιτάχυνση σε μια ομάδα α = {\,2,....,Να) βαθμών 

ελευθερίας του δομικού συστήματος. Το υποσύνολο a = puo περιλαμβάνει μόνο 

τους βαθμούς ελευθερίας στους οποίους μπορεί να γίνει πρόβλεψη και αυτούς 

στους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί αισθητήρας.
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Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει οι προβλέψεις αποκρίσεων θα βασιστούν σε 

πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από μετρήσεις αισθητήρων και από τα 

χαρακτηριστικά αυτοσυσχέτισης της απόκρισης. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της 

απόκρισης y(t) μπορεί εύκολα να ληφθεί από την διαφορική εξίσωση κίνησης της

κατασκευής καθώς και από τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης πρώτης και δεύτερης 

τάξης της διέγερσης. Ο αντικειμενικός σκοπός στον πειραματικό σχεδίασμά είναι α) 

να καθορίσουμε τις βέλτιστες θέσεις τοποθέτησης δεδομένου αριθμού αισθητήρων 

έτσι ώστε οι προβλέψεις στα Νρ σημεία πρόβλεψης να συμπεριλαμβάνουν το

ελάχιστο σφάλμα και β) να καθορίσουμε τον αριθμό αισθητήρων που απαιτούνται 

έτσι ώστε το σφάλμα πρόβλεψης να είναι κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. Το 

πρόβλημα της βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων διαμορφώνεται ως εξής. Να 

βρεθεί η βέλτιση θέση τοποθέτησης των Ν αισθητήρων έτσι ώστε η αβεβαιότητα 

στην εκτίμηση της απόκρισης στα Νρ σημεία πρόβλεψης, η οποία λαμβάνεται

κάνοντας χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου, να είναι η ελάχιστη. Η ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων πρόβλεψης θα εξαρτηθεί τόσο από τη θέση όσο και από τον αριθμό 

των αισθητήρων.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της μεθόδου ορίζουμε τις παρακάτω 

ποσότητες. Για ένα υποσύνολο rfca των βαθμών ελευθερίας του συστήματος, το 

διάνυσμα απόκρισης yd(t) είναι ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει τις αποκρίσεις

y(t) που αντιστοιχούν στους βαθμούς ελευθερίας που συμπεριλαμβάνονται στο

υποσύνολο d. Η μέση τιμή της απόκρισης yd(t) συμβολίζεται με md(t) = E^yd(t)j.

Αν y(t) και y (/) είναι τα διανύσματα απόκρισης των υποσυνόλων d και c 

αντίστοιχα τότε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της απόκρισης μεταξύ των δύο 

διανυσμάτων απόκρισης συμβολίζεται με κ,Λ<)=E[iS')yy)\

Το διάνυσμα y(t) μπορεί να είναι διάνυσμα μετατοπίσεων, ταχυτήτων ή και

επιταχύνσεων για οποιουσδήποτε εκ των βαθμών ελευθερίας του συστήματος οι 

οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σαν σημεία μέτρησης και πρόβλεψης. Θεωρούμε το 

πρόβλημα της πρόβλεψης της απόκρισης y^(t) = Lpy(t) σε οποιαδήποτε από τις

τρεις μορφές της στα Ν,, επιθυμητά σημεία της κατασκευής έχοντας γνωστές τις
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μετρήσεις y {t) = Lsy{t) στα N σημεία καθώς και τις ιδιότητες αυτοσυσχέτισης της 

διέγερσης.

2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ KRIGGING

2.2.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Η μέθοδος Kriging εφαρμόζεται για την πρόβλεψη της απόκρισης στα επιθυμητά 

σημεία μιας κατασκευής κάνοντας χρήση των δεδομένων των μετρήσεων yg(t) στα

Ν σημεία μέτρησης, της μέσης τιμής ma(t) = E[y(t)^ και της συνάρτησης 

αυτοσυσχέτισης Kaa(t) = E\y{t)yT (ty^ του τυχαίου διανύσματος y(t) της απόκρισης. 

Στην διατύπωση που ακολουθεί θεωρείται ότι ma(t) = 0. Επίσης, θεωρούμε ότι η 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης Kaa(t) είναι ανεξάρτητη του χρόνου t. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο Kriging η βέλτιστη πρόβλεψη τυχαίας απόκρισης y, (ή σε έναν 

συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας i e ρ δίνεται από τη σχέση

Λ(0 = £Γ«*ν,(») (22)

όπου το (Λνι) διάνυσμα δίνεται από τη σχέση

cra=E\y,it)y g{ο] (2.3)

και Kgg{t) = E^yg(t)yTg(t)^ είναι ο (ΝχΝ) πίνακας αυτοσυσχέτισης ο οποίος

περιέχει τους βαθμούς ελευθερίας που περιλαμβάνονται στην ομάδα δ των 

μετρήσεων.

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα σ2 (i;S) = af (δ) της παραπάνω μεθόδου 

Krigging στον βαθμό ελευθερίας / e ρ είναι ίσο με
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°2,{δ) = Ε {χ(/)-χ (/)} =Κη-οτίδΚ-^ (2.4)

και εξαρτάται από τις μετρούμενες αποκρίσεις των βαθμών ελευθερίας δ και τα 

χαρακτηριστικά της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της απόκρισης. Το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα σ2(δ) δίνει την αβεβαιότητα στην εκτιμώμενη απόκριση στο /

σημείο πρόβλεψης. Επομένως, το πρόβλημα της τοποθέτησης των αισθητήρων 

μέτρησης με τον βέλτιστο τρόπο με σκοπό την πρόβλεψη της απόκρισης της 

κατασκευής ή οποία θα περιλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό σφάλμα, διατυπώνεται σαν 

ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης στο οποίο κάποιος καλείται να 

βρει το βέλτιστο διάνυσμα δ των σημείων μέτρησης το οποίο ελαχιστοποιεί τα

σφάλματα (σ/σ2Ν Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η βέλτιστη θέση τοποθέτησης 

των αισθητήρων εξαρτάται από την μορφή που έχει ο πίνακας αυτοσυσχέτισης Καα 

του διανύσματος απόκρισης y(t).

Μία λύση στο πρόβλημα πολλαπλών κριτηρίων είναι να συνδυάσει κανείς τα 

κριτήρια σε ένα μοναδικό κριτήριο χρησιμοποιώντας συντελεστές βαρύτητας ως εξής

όπου ^w,=l και ο / συντελεστής βαρύτητας νν, υποδηλώνει τη σχετική σημασία

του / κριτηρίου στο σχεδίασμά του πειράματος. Επιλέγοντας τους συντελεστές 

βαρύτητας νν, να είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, το υπολογιζόμενο σ2(δ) 

αντιπροσωπεύει το κανονικοποιημένο μέσο τετραγωνικό σφάλμα πρόβλεψης σε όλα 

τα σημεία πρόβλεψης η(ρ). Η κανόνικοποιημένη σταθερά σ2η/ είναι η απόκλιση της

απόκρισης σε μία θέση αναφοράς /*, και καθορίζεται από τη σχέση 

a2re/ (£) = κη = E^y2. ]. Το κανονικοποιημένο σφάλμα πρόβλεψης σ(£), το οποίο

ορίζεται σαν ο λόγος μεταξύ του σφάλματος πρόβλεψης όπως αυτό δίνεται από τη 

σχέση (2.5) και της τυπικής απόκλισης σκ] της απόκρισης σε μια θέση αναφοράς,

(2.5)

Ν,
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εισάγεται με σκοπό να παρέχει μια εκτίμηση της ακρίβειας της μεθόδου Krigging 

βασισμένη στους Ν αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στους βαθμούς ελευθερίας 

δ. Στην πραγματικότητα, ακριβείς προβλέψεις αντιστοιχούν σε τιμές του 

κανόνικοποιημένου σφάλματος πρόβλεψης σ(δ) πολύ μικρότερων της μονάδας.

Μια άλλη λύση είναι να επιλέξει κανείς να ελαχιστοποιήσει το μέγιστο των 

σφαλμάτων πρόβλεψης σε όλα τα σημεία πρόβλεψης ως εξής

Στην περίπτωση αυτή εγγυάται ότι τα σφάλματα πρόβλεψης δεν ξεπερνούν το 

βέλτιστο σφάλμα πρόβλεψης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση που η μέση τιμή και συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης της απόκρισης εξαρτώνται από το χρόνο, η διατύπωση για την 

βέλτιστη πρόβλεψη y* (ΐ) η οποία δίνεται από τη σχέση (2.2) και το σφάλμα

απόκρισης το οποίο υπολογίζεται με τη σχέση (2.4) θα εξακολουθούν να ισχύουν, με 

την προϋπόθεση ότι η μέση τιμή ma και ο πίνακας αυτοσυσχέτισης της απόκρισης 

Καα τΠζ απόκρισης, θα αντί κατασταθούν με τα αντίστοιχα χρονοεξαρτώμενα μεγέθη 

τους ma(t) και Κaa(t) αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή το σφάλμα σ*(δ;ή θα

εξαρτάται επίσης από το χρόνο t. Στην εργασία αυτή, το πρόβλημα βελτιστοποίησης 

διατυπώνεται για την περίπτωση που η μέση τιμή και ο πίνακας αυτοσυσχέτισης δεν 

εξαρτώνται από το χρόνο. Ωστόσο, η επέκταση στα προβλήματα της περίπτωσης 

των χρονοεξαρτώμενων μεγεθών γίνεται απ’ ευθείας και επηρεάζει μόνο τον ορισμό 

πρόβλεψης του συνολικού μέσου τετραγωνικού σφάλματος το οποίο θα ληφθεί υπ’ 

όψη για την πρόβλεψη του σφάλματος καθ’ όλη τη διάρκεια της απόκρισης. Οι 

μετρήσεις των σφαλμάτων πρόβλεψης στην τελευταία περίπτωση έχουν ως εξής:

(2.6)

(2.7)

Π

σ] (δ) = max σ,2 (δ; ί) (2.8)
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2.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Για ένα δομικό μοντέλο στο οποίο ισχύει για τους βαθμούς ελευθερίας Ν 0<Nd,

ο αριθμός όλων των διαφορετικών συνδυασμών αισθητήρων στους Ν αισθητήρες 

είναι ίσος με :

Ν. = Ν'
Ν\(Ν0-Ν)\

(2.9)

ο οποίος αριθμός για τις περισσότερες περιπτώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος είναι 

εξαιρετικά μεγάλος. Επομένως, ένας ολοκληρωτικός έλεγχος των πιθανών 

συνδυασμών με τους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν οι αισθητήρες με σκοπό 

την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρος και στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαγορευτικός ακόμη και για συστήματα με σχετικά 

μικρό αριθμό βαθμών ελευθερίας. Εναλλακτικές προσεγγιστικές μέθοδοι θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για τη λύση του παραπάνω προβλήματος και την επίτευξη 

σωστών εκτιμήσεων για τους συνδυασμούς τοποθέτησης των αισθητήρων. Γενετικοί 

και άλλου τύπου αλγόριθμοι είναι κατάλληλοι για τη λύση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης και παρέχουν λύσεις πολύ κοντά στη βέλτιστη επιλογή.

2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ

2.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ

Αν υποθέσουμε κλασσική μορφική απόσβεση, η απόκριση ενός συστήματος 

της μορφής (2.1) μπορεί να εκφραστεί στον μορφικό(κύριο) χώρο συναρτήσει της 

ομάδας των κύριων συντεταγμένων ξ(ί) = [ξ\{ί),···,ξΝβ)]τ ως

χ(ί) = Φξ(ί) (2.10)
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όπου Φ = [φ\,···,φΝ](Ξ RNj*n"· είναι ο πίνακας ιδιομορφών και Nm {Nm<Nd) είναι ο 

αριθμός των μορφών που συνεισφέρουν. Η r κύρια συντεταγμένη ξΓ(ί) ικανοποιεί 

την μορφική εξίσωση:

1(0 + 2ζΓωΓΐ(ί) + ω]ξΓ(0 = fr{t) (2.11)

όπου ωΓ και ζΓ είναι η συχνότητα και ο λόγος απόσβεσης της r μορφής αντίστοιχα, 

και f(t) = [fi(0,---,fNm(0f είναι το διάνυσμα διεγέρσεων το οποίο δίνεται από τη 

σχέση:

f(t) = (VO)Tg(t) (2.12)

Ο πίνακας ιδιομορφών Φ λαμβάνεται να είναι κανονικοποιημένος που σημαίνει 

ότι ΦΤΜΦ = I όπου / είναι ο μοναδιαίος πίνακας.

2.3.2 ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει το στοχαστικό μοντέλο της άγνωστης 

διέγερσης g(t) επιλέγεται να είναι μια στάσιμη, μηδενικής μέσης τιμής Gaussian

στοχαστική διαδικασία με πίνακα φασματικής πυκνότητας δ^ω-,φ) όπου φ είναι οι

παράμετροι διέγερσης οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο των συχνοτήτων της 

στοχαστικής διέγερσης. Οι πίνακες πυκνότητας φάσματος των μορφικών διεγέρσεων 

fit) και η διέγερση git) συσχετίζονται ως εξής:

Sfior,<p) = (ΓΦ)7 Sg(cor^)(VO) (2.13)

Ειδικότερα, για την ειδική περίπτωση στην οποία η στοχαστική διαδικασία είναι 

λευκός θόρυβος μηδενικής μέσης τιμής(ζθτο mean white noise), ο πίνακας 

φασματικής πυκνότητας της διέγερσης είναι σταθερός και δίνεται από τη σχέση 

Sgico\(p) = Sg0. Στην περίπτωση αυτή, το διάνυσμα των παραμέτρων φ αποτελείται
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από τα στοιχεία του δεξιού άνω τριγωνικού του πίνακα 50. Το μοντέλο αυτό

αποτελεί υπό προϋποθέσεις, μια ικανοποιητική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 

φορτίων όπως φορτία ανέμου, σεισμικά φορτία κλπ.

2.3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Ας θεωρήσουμε το διάνυσμα y(t) τον αποκρίσεων (μετατόπιση, ταχύτητα ή

επιτάχυνση) σε μια υποομάδα α της ομάδας {1,2,···,Λ^}των βαθμών ελευθερίας του

συστήματος. Συμβολίζουμε με Φα e RN°*N- το τμήμα εκείνο του πίνακα ιδιομορφών

Φ το οποίο αποτελείται από τις γραμμές του Φ που περιλαμβάνονται στην 

υποομάδα a. Ο πίνακας αυτοσυσχέτισης της απόκρισης >-(0 δίνεται από τη σχέση

όπου Q(t) = Ε[ξ{ί)ξτ{ί)] e RN-xNm είναι ο μορφικός πίνακας αυτοσυσχέτισης. Για μια

στάσιμη απόκριση της κατασκευής (π.χ. αδύναμη στάσιμη διέγερση με αρκετά 

μεγάλο /-+ α>) οι πίνακες αυτοσυσχέτισης Kaa{t) και Q(t) δεν εξαρτώνται από το

χρόνο t. To (r,^) στοιχείο Qn του μορφικού πίνακα Q αντιπροσωπεύει την 

αυτοσυσχέτιση μεταξύ της απόκρισης των μορφών r και s.

2.3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Ο μορφικός πίνακας αυτοσυσχέτισης Qrs υπολογίζεται με τη βοήθεια της 

σχέσης :

*.(0 = Φ.β(0Φ: (2.14)

(2.15)

όπου ο πίνακας Prs e RN’xN· έχει τη μορφή

+00

(2.16)

και
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Ηχω) =
ω2 - or + 2ζΓωωί

(2.17)

είναι η συνάρτηση μεταφοράς της r μορφικής εξίσωσης, όπου / = V—Τ είναι η 

φανταστική μονάδα. Η μεταβλητή γ παίρνει τις τιμές 0, 2 and 4 ανάλογα με το αν ή 

απόκριση εκφράζεται με όρους μετατόπισης, ταχύτητας ή επιτάχυνσης αντίστοιχα. 

Έχοντας ως δεδομένο το φάσμα διέγερσης Sg(a>-,<p), το μονοδιάστατο ολοκλήρωμα

που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του πίνακα (2.15) μπορεί να υπολογιστεί 

κάνοντας χρήσης αριθμητικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, για ειδικές περιπτώσεις 

μπορεί να υπολογτστεί και με αναλυτικές μεθόδους.

2.3.5 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για την περίπτωση που το διάνυσμα διέγερσης g(t) αποτελείται από στάσιμο

λευκό θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής ο πίνακας πυκνότητας φάσματος μπορεί να 

αποδοθεί με τη σχέση Sg(or,q>) = Sg0, όπου Sg0 είναι ο πίνακας πυκνότητας της

διαδικασίας. Εισάγοντας τον παράγοντα:

Η τιμή του ολοκληρώματος (2.18) καθώς β-χχ> εξαρτάται από τις τιμές του γ. 

Ειδικότερα για γ = 0 το ολοκλήρωμα υπολογίζεται αναλυτικά στη μορφή:

λ„(γ,β)= \ω^Ηχω)Ηχω)άω (2.18)
-β

το ολοκλήρωμα της σχέσης (2.16) παίρνει τη μορφή:

pn=s* ο 1}?ΛΧγ’β) (2.19)

Jim λ,χΟ,β) =/?—»οθ (2.20)
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όπου ωίίΙ =ωί J 1-ζ2 . Επίσης, για γ-2 η τιμή limλη(2,β) υπολογίζετα επίσης
V /?->οο

αναλυτικά. Ο παράγοντας λΓβγ,β) εξαρτάται μόνο από τις ιδοσυχνότητες και από 

τους συντελεστές απόσβεσης των μορφών r and s.

Για γ = 4 η τιμή του ολοκληρώματος καθώς το /?-»οο δεν συγκλίνει σε 

πεπερασμένη τιμή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πεπερασμένη τιμή του β, ο 

πίνακας φασματικής πυκνότητας της διέγερσης αντιπροσωπεύει μια διέγερση 

λευκού θορύβου η οποία περιέχει το ίδιο ποσό ενέργειας μέσα στο φάσμα 

συχνοτήτων [-β,β]. Αντικαθιστώντας στην (2.18) τις αντίστοιχες τιμές των Ηβω)

και Ηβώ) ο παράγοντας λΓβγ,β) παίρνει την τιμή:

40',β)= ]
ω’

(ω2 - ω2 + 2ίωωΓζΓ ){ω] - ω2 - 2ΐωω3ζ5)
-άω (2.21)

Συνεχίζοντας την ανάλυση της παράστασης μέσα στο ολοκλήρωμα καταλήγουμε 

στις παρακάτω σχέσεις :

K<r.P)= j
ωγ [ω] - ω2 - 2ίωωΓζΓ )(ω2 - ω2 + 2ίωωχ ζχ) 

ί ^(ω2-ω2)2+(2ωωΓζ, )2 (ω]-ω1)2 +(2ωωχζ, )2
^άω ■ (2.22)

40',fl)=
(ω2 - ω2 ){ω]-ω2) + 4ωιωΓζΓ ω„ζ.

[(4 - ω2)2 +(2ωωΓζΓ f (ω2 - ω2)2 +(2ωω,ζ, f
doj +

ί'
2ω \ωΓζΓ (ω2 -ω2) + ωχζχ (ω2 - ω2)]

β [(ω2-ω2)2 +(2ωωΓζΓ)2 (ω2-ω2)2 +(2ωω,ζχ )2
^άω

(2.23)
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Για το δεύτερο ολοκλήρωμα της σχέσης (2.23) ισχύει για την παράσταση μέσα στο 

ολοκλήρωμα /(-ω) = -/(ω) που σημαίνει ότι η συνάρτηση είναι περιττή και

επομένως το ολοκλήρωμά της στο διάστημα [~β,β\ έχει μηδενική τιμή. Επομένως 

για τον υπολογισμό των στοιχείων λη(γ,β) αρκεί ο υπολογισμός του πρώτου 

ολοκληρώματος :

λΛΥ,β)= \ωγ
-β

{ω* -ωι){ω] -ω2) + 4ω'ωΓζΓω„ζ.

[(ω2 - ω2 )2 + (2ωωΓζΓ )2 (<ω] - ω2 f + (2ωω,ζ, )2
^άω =

(2.24)

j /{ω)άω

ο οποίος επιτυγχάνεται με αριθμητική ολοκλήρωση και έχει πεπερασμένη τιμή σε 

κάθε περίπτωση.

Συμβολίζουμε με Λ τον πίνακα με στοιχεία λη(γ,β). Αντικαθιστώντας την 

(2.19) στην σχέση (2.15) και το αποτέλεσμα που προκύπτει στην (2.14), ο πίνακας 

αυτοσυσχέτισης Καα καταλήγει στην μορφή :

^=Φ0(Ψ·Λ)ΦΙ (2.25)

όπου ο πίνακας Ψ e rn"xN· δίνεται από τη σχέση

Ψ = (VO)rSg0(VO) (2.26)

Στην εξίσωση (2.25) το γινόμενο Α.Β των δύο πινάκων Α και Β ορίζεται να είναι 

ένας πίνακας με το (i,j) στοιχείο του να δίνεται από τη σχέση [Α.Β\ = Α^;Β^.

Επιστρέφοντας στη διατύπωση της μεθόδου Krigging και αφού έχουμε 

υπολογίσει τον πίνακα αυτοσυσχέτισης για οποιαδήποτε μορφή απόκρισης την 

οποία εξετάζουμε (μετατόπιση, ταχύτητα ή επιτάχυνση), το σφάλμα απόκρισης 

σ2(δ) στον / βαθμό ελευθερίας λαμβάνεται από τη σχέση (2.4). Αντικαθιστώντας 

αυτήν στη σχέση (2.5) οδηγούμαστε στη σχέση
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σ\δ) 1
Κ.

Σ".[κ„ - κχκιδ] (2.27)

2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μια εναλλακτική μεθοδολογία για τον υπολογισμό του πίνακα αυτοσυσχέτισης 

της απόκρισης μιας κατασκευής σε διέγερση λευκού θορύβου είναι κάνοντας χρήση 

της ανάλυσης κατάστασης χώρου. Έχοντας σαν βάση την σχέση (2.1) η εξίσωση 

του συστήματος μετασχηματίζεται κάνοντας χρήση των εξισώσεων :

y = Ay + Bu 

ζ = Cy + Du
(2.28)

όπου y = .Οι τιμές των πινάκων A, Β είναι αντίστοιχα :

Α =

5 =

^NjxNj ^NdxNd
_-Μ~'Κ ~M~'C

^Ν,χΝ,
M-'VT

(2.29)

To διάνυσμα u = \ αντιπροσωπεύει το διάνυσμα ανεξαρτήτων διεγέρσεων
' UWJ

του συστήματος και είναι ίσο με g(t). Οι τιμές του διανύσματος ζ είναι οι τιμές των 

μεγεθών των οποίων ζητάμε να υπολογίσουμε. Ανάλογα με το διάνυσμα ζ 

μεταβάλλονται και οι τιμές των πινάκων C, D. Έχοντας μετασχηματίσει την εξίσωση 

(2.1) και υπολογίζοντας τους πίνακες A, Β κάνω υπολογισμό του πίνακα 

αυτοσυσχέτισης μέσω της εξίσωσης Lyaponov η οποία διατυπώνεται ως εξής:

AQ + QAr --BKt (2.30)
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όττου Ku = 2nSgo.

Λύνοντας την εξίσωση Lyaponov υπολογίζουμε τον πίνακα QeR2NjX2Nj ο 

οποίος αποτελείται από τέσσερις τετραγωνικούς πίνακες με διαστάσεις NjXNd. Ο 

πάνω αριστερά πίνακας είναι ίσος με τον πίνακα αυτοσυσχέτισης των μετατοπίσεων 

Kaa(t) = E{yN(t)/N(t)\ . ίδιος με αυτός που προκύπτει κάνοντας χρήση της

ανάλυσης ιδιομορφών δίνοντας την τιμή γ = 0 στο ολοκλήρωμα της εξίσωσης (2.21) 

και υπολογίζοντας τις τιμές λη(γ,β) για όλους τους συνδυασμούς (r,s). Κατά 

αντιστοιχία δίνοντας στο ολοκλήρωμα (2.21) την τιμή γ = 2 και επιλέγοντας όλους 

τους συνδυασμούς (r,s) υπολογίζουμε τον πίνακα αυτοσυσχέτισης 

Καα(ή = E[yN (t)yTN (/)] των ταχυτήτων, πίνακας που προκύπτει λαμβάνοντας τον

κάτω αριστερά τετραγωνικό πίνακα του Qe ^Ν·<Χ2Ν·< .

Ο υπολογισμός του πίνακα αυτοσυσχέτισης με τη χρήση της ανάλυσης 

κατάστασης χώρου παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση της 

ανάλυσης ιδιομορφών με σημαντικότερο την αδυναμία υπολογισμού του πίνακα 

αυτοσυσχέτισης των επιταχύνσεων και κατά συνέπεια την αδυναμία υπολογισμού 

της απόκρισης σε μορφή επιτάχυνσης μέσω της μεθόδου Krigging. Η ανάλυση 

ιδιομορφών επιτρέπει επίσης την επιλογή συγκεκριμένου αριθμού mode τα οποία 

συνεισφέρουν στη μορφή της απόκρισης κάτι που εμφανίζει μεγάλη χρησιμότητα σε 

ιδιαίτερα μεγάλα συστήματα όπου ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας καθιστά 

απαγορευτικό τον υπολογισμό ολόκληρου του πίνακα αυτοσυσχέτισης.
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3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΥ

Στη παρούσα εργασία η μέθοδος Kriging εφαρμόζεται κάνοντας χρήση 

λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Matlab. Πριν προχωρήσουμε 

στην απ’ ευθείας εφαρμογή της μεθόδου και στα αποτελέσματα που λαμβάνουμε 

από αυτήν, συζητιούνται κάποια θέματα με σκοπό την επισήμανση κάποιων ειδικών 

σημείων στην ανάπτυξη και τη χρήση της.

3.1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η χρήση της μεθόδου 

Kriging βασίζεται κατά κύριο λόγο στον υπολογισμό του πίνακα αυτοσυσχέτισης της 

απόκρισης ενός συστήματος, πίνακας που λαμβάνεται είτε μέσω της ανάλυσης 

ιδιόμορφων, είτε κάνοντας χρήση της ανάλυσης κατάστασης χώρου. Λόγω του ότι 

στις περισσότερες πραγματικές εφαρμογές τα δεδομένα αποκρίσεων βασίζονται σε 

μετρήσεις επιταχυνσιομέτρων το λογισμικό που αναπτύχθηκε για τη χρήση της 

μεθόδου Kriging βασίζεται μόνο στην ανάλυση ιδιομορφών. Με βάση την ανάλυση 

αυτή, τα μοναδικά δεδομένα που χρειάζεται η μέθοδος, πέρα από τις μετρήσεις σε 

επιλεγμένα σημεία, είναι ο πίνακας ιδιομορφών, οι ιδιοτιμές του συστήματος και οι τα 

αντίστοιχα μέτρα απόσβεσης.

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό του πίνακα αυτοσυσχέτισης αφορά τη σχέση (2.24) και τον υπολογισμό 

του στοιχείου λη(γ,β). Όπως έχει ήδη συζητηθεί η τιμή του στοιχείου καθώς 

/? —»οο για την τιμή γ = 0 που αντιστοιχεί στην απόκριση σε μορφή μετατόπισης 

δίνεται από τη σχέση (2.20) ενώ αναλυτικά μπορεί να υπολογισθεί και η τιμή του 

στοιχείου στην περίπτωση όπου γ-2. Στην περίπτωση όμως που γ = 4 ο 

αναλυτικός υπολογισμός της συνάρτησης /(ώ) ακόμη και για πεπερασμένα όρια 

ολοκλήρωσης είναι αδύνατος, ενώ για όρια ολοκλήρωσης [-οο,οο]το ολοκλήρωμα 

δεν συγκλίνει.
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Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, η τιμή της συνάρτησης f{co) εξαρτάται 

από τις τιμές των ωΓ και ωχ, καθώς και τις τιμές των ζΓ και ζχ. Σχεδιάζοντας κανείς 

τη συνάρτηση /(ω) για διαφορετικές τιμές των &>, και ωχ και κρατώντας σταθερές τις 

τιμές των ζΓ ζχ λαμβάνει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 1. Η μορφή της 

συνάρτησης παρουσιάζει συμμετρία ως προς τον άξονα των y ενώ εμφανίζει 

ακρότατα κοντά στις τιμές των ωΓ και ωχ. Η τιμή της συνάρτησης στα σημεία που 

εμφανίζει ακρότατα και το πόσο κοντά βρίσκονται τα σημεία στις τιμές ω, και ωχ 

εξαρτάται από τις τιμές των ζκ και ζχ όπως διαπιστώνεται από τη μορφή της

συνάρτησης που προκύπτει στο Σχήμα 2 κρατώντας σταθερές τις τιμές των 

ιδιοτιμών και μεταβάλλοντας τις τιμές των μέτρων απόσβεσης.

Η ιδιαιτερότητα στη μορφή της συνάρτησης δεν επιτρέπει την χρήση 

αριθμητικής ολοκλήρωσης απ’ ευθείας στο διάστημα [-/?,/?] ειδικότερα όταν η τιμή 

του β είναι αρκετά μεγάλη. Με απ’ ευθείας ολοκλήρωση στο παραπάνω διάστημα 

είναι δυνατό να προκόψουν σημαντικά σφάλματα στον υπολογισμό του στοιχείου 

λη{γ,β) κάτι που μπορεί να καταστήσει τη μέθοδο Kriging σημαντικά αναξιόπιστη

όσον αφορά τον υπολογισμό των επιταχύνσεων. Για το λόγο αυτό το διάστημα 

[~β,β\ χωρίζεται σε μικρότερα διαστήματα τα οποία εξαρτώνται από τις τιμές των

ιδιοτιμών ωΓ και ωχ καθώς και των αντίστοιχων μέτρων απόσβεσης ζΓ και ζχ

πετυχαίνοντας έτσι σημαντικά καλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων.

Στην επιλογή των διαστημάτων λαμβάνεται υπόψη η θέση των ακροτάτων της 

συνάρτησης /(ω) που φαίνονται στα παραπάνω σχήματα. Συγκεκριμένα, λόγω 

συμμετρίας η ολοκλήρωση γίνεται μόνο στο διάστημα [0,/?] χωρίζοντας αυτό σε 

πέντε υποδιαστήματα τα οποία είναι τα [θ,ωχ-2ζχωχ], \ωχ-2ζωχωχ +2ζχωχ~\,

[®,-2£®,.®,-24>,,]. [^-20^r+24>J και [ω,+2£>Γι/?] ·

3.2 ΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λόγω του ότι η τιμή του στοιχείου λη(γ,β) καθώς /?-»οο δεν συγκλίνει σε 

συγκεκριμένη τιμή, στην περίπτωση που επιδιώκεται υπολογισμός των
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επιταχύνσεων μιας κατασκευής γίνεται επιλογή πεπερασμένης τιμής ορίων 

ολοκλήρωσης. Η επιλογή των σωστών ορίων ολοκλήρωσης είναι πολύ σημαντική 

για τη μορφή της απόκρισης που δίνει η μέθοδος Kriging. Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται 

διαγραμματικά η τιμή του στοιχείου λ,βγ,β) για τις περιπτώσεις μετατόπισης

(/= 0), ταχύτητας (χ = 2) και επιτάχυνσης (χ = 4) συναρτήσει τις τιμής του β και 

του λόγου α = ωχ/ωΓ. Στις περιπτώσεις ταχύτητας και μετατόπισης φαίνεται η μη 

εξάρτηση του λη{γ,β) καθώς β -^οο αφού το ολοκλήρωμα (2.24) συγκλίνει στις δύο

αυτές περιπτώσεις ενώ στη περίπτωση της επιτάχυνσης η τιμή του στοιχείου 

φαίνεται να πηγαίνει στο <χ> με ρυθμό 2β γεγονός που αποδεικνύεται και αναλυτικά.

Στην περίπτωση της απόκρισης σε μορφή μετατόπισης και ταχύτητας το 

στοιχείο λη(γ,β) είναι μη μηδενικό για λόγους α = ωχ/ωΓ κοντά στη μονάδα ενώ , 

για τιμές του λόγου μακριά από τη μονάδα , η τιμή κλίνει στο μηδέν. Αυτό σημαίνει 

ότι ο λόγος λη(γ,β) όταν r φ s είναι σημαντικός για κατασκευές που έχουν κοντινές 

ιδιοσυχνότητες.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι όσο μεγαλύτερη τιμή λάβει η παράμετρος 

β τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έδινε η μέθοδος Krigging . Όπως προκύπτει και 

από τις εφαρμογές τις μεθόδου όπως αυτές παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο 

και από δοκιμές που έχουν γίνει για διάφορες τιμές του β η μέθοδος τείνει να δώσει 

μηδενικό σφάλμα καθώς αυξάνεται η τιμή του β. Ωστόσο σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που δίνουν μεγάλες τιμές του β με προσομοιωμένα αποτελέσματα 

δείχνει σημαντική απόκλιση.

Στη παρούσα εργασία η πρόβλεψη απόκρισης μέσω της μεθόδου Krigging 

γίνεται κάτω από διέγερση μηδενικής μέσης τιμής στάσιμου λευκού θορύβου ή 

μορφή του οποίου απεικονίζεται στο Σχήμα 4, ενώ τα χαρακτηριστικά του 

προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το συγκεκριμένο μοντέλο διέγερσης 

προσεγγίζει ικανοποιητικά την περιβαλλοντική φόρτιση . Για πεπερασμένη τιμή του 

β, ο πίνακας φασματικής πυκνότητας της διέγερσης, ο οποίος εμπλέκεται στον

υπολογισμό του Covariance matrix μέσω της σχέσης (2.16) και απλά είναι ίσος με τη 

μονάδα για την περίπτωση του συγκεκριμένου μοντέλου διέγερσης, αντιπροσωπεύει 

μια διέγερση λευκού θορύβου η οποία περιέχει το ίδιο ποσό ενέργειας μέσα στο
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φάσμα συχνοτήτων [-β,β]. Όπως προκύπτει μέσα από τα αποτελέσματα μια καλή 

προσέγγιση της τιμής του β είναι β = 2ωιηαχ όπου ωmax είναι η μέγιστη των ιδιοτιμών 

των αντίστοιχων μορφών που συνεισφέρουν στην μορφή της απόκρισης.

3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Μια σημαντική παράμετρος για τη σωστή εκτίμηση αποτελεσμάτων μέσω της 

μεθόδου Kriging είναι οι σωστές τιμές των μέτρων απόσβεσης. Οι πραγματικές τιμές 

των μέτρων απόσβεσης είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με πειραματικές 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα τους να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή της 

μεθόδου.

Σύμφωνα με τη μέθοδο η εκτίμηση της απόκρισης ενός μη μετρούμενου 

βαθμού ελευθερίας σε ένα δομικό σύστημα προκύπτει από το άθροισμα των 

μετρούμενων αποκρίσεων πολλαπλασιαζόμενων με συντελεστές βαρύτητας α. 

Έτσι, αν το διάνυσμα y (t) των μετρήσεων αποτελείται από τρία μετρούμενα

σημεία yx(7), y2(t) και y2(t) η τιμή >>,(/) της απόκρισης στον / βαθμό ελευθερίας

θα δίνεται από τη σχέση yi(t) = alyl(t) + a2y2(t) + a3y3(t) με τους συντελεστές

βαρύτητας αχ, α2 και α2 να προκύπτουν από τη σχέση (2.2). Στο Σχήμα 5

απεικονίζεται η επίδραση που μπορεί να έχει η μεταβολή του μέτρου απόσβεσης 

στην τιμή των συντελεστών αυτών. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μορφή του γραφήματος 

βλέπουμε ότι η τιμή των συντελεστών αλλάζει, όχι όμως με τρόπο τέτοιο ώστε να 

καταστήσει τη μέθοδο σημαντικά αναξιόπιστη σε περίπτωση που γίνει λάθος 

εκτίμηση των συντελεστών απόσβεσης.
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f(w) function

w

Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση συνάρτησης ί(ω) για ζΓ=ζ5=0.05 και για διαφορετικές τιμές ωΓ 
και ω8

f(w) function

Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση συνάρτησης ί(ω) για ωΓ=10 ,ω5=1 και για διαφορετικές τιμές ζΓ 
και ζ3
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Σχήμα 3. Μεταβολή του στοιχείου λΓ3{γ,β) συναρτήσει της τιμής του p = b και του λόγου
α = ω5ΙωΓ
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White Noise Excitation

_5Q I------------ 1_________ 1_________1_________I_________ I_________ I________ 1_________I_________I________
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Time

Σχήμα 4. Γραφική απεικόνιση διέγερσης λευκού θορύβου
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Dependance of al ,a2,a3 weigth factors on modal damping values

Σχήμα 5. Επίδραση της μεταβολής του μέτρου απόσβεσης στην τιμές των συντελεστών 
βαρύτητας α,, α2 και α3
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ KRIGING

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση της μεθόδου Kriging σε δομικά μοντέλα 

κατασκευών με σκοπό τον υπολογισμό των βέλτιστων θέσεων αισθητήρων και των 

αντίστοιχων σφαλμάτων που λαμβάνονται από τη μέθοδο. Επίσης, η μεθοδολογία 

υλοποιείται συγκρίνοντας τις προβλέψεις της μεθόδου με προσομοιωμένα δεδομένα 

απόκρισης που παράγονται από την ίδια την κατασκευή σε διέγερση λευκού 

θορύβου. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση αυτών με τα προσομοιωμένα δεδομένα 

παρουσιάζονται μέσα από ένα πλήθος διαγραμμάτων από τα οποία χρήσιμα 

συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν για την αξιοπιστία της μεθόδου.

4.1 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ - ΜΑΖΩΝ

Ας θεωρήσουμε το σύστημα ελατηρίων μαζών όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 6. Το σύστημα αποτελείται από η μάζες συνδεμένες με ελατήρια τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τις αντίστοιχες σταθερές Κ καθώς και από τους συντελεστές 

απόσβεσης c. Κάνοντας χρήση του νόμου του Νεύτωνα για κάθε μάζα ξεχωριστά ή 

χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο της Δυναμικής βρίσκουμε τα μητρώα μάζας 

και ακαμψίας του συστήματος τα οποία έχουν ως εξής:

Μ =

m , 0 ... 0

0 m2 0 0
0 0 ... 0
0 ... 0 m,

και

Κ =

Kt+K2 -κ2 ο 
-Κ2 Κ2+Κ3 -κ3

ο -κ, κ,+κΛ -κ
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο

-κ. κ+κ,
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Η εφαρμογή της μεθόδου Krigging θα γίνει για « = 10 θεωρώντας 10 ίσες μάζες 

και δέκα ίσες σταθερές ελατηρίων . Προκύπτει έτσι ένα σύστημα 10 βαθμών 

ελευθερίας των οποίων οι συντελεστές απόσβεσης δεν μας ενδιαφέρουν αλλά μας 

ενδιαφέρει η τιμή των μέτρων απόσβεσης ζ της κάθε ιδιομορφής, προκειμένου να 

γίνει χρήση της ανάλυσης ιδιομορφών, και τα οποία λαμβάνονται ίσα με 0.05. Η 

ανάλυση του συστήματος για τον υπολογισμό των ιδιοσυχνοτήτων , ιδιομορφών και 

των αποκρίσεων έγινε με το λογισμικό Matlab. Όλες οι μάζες διεγείρονται με λευκό 

θόρυβο. Αυτό σημαίνει f(t)-]_w(t) όπου I είναι ένα διάνυσμα 10 μοναδιαίων

στοιχείων και w(?) είναι ο λευκός θόρυβος. Το συχνοτικό πεδίο του λευκού θορύβου 

αντιστοιχεί σε β = 2a>mm όπου &>max είναι η μέγιστη τιμή της συνεισφέρουσας μορφής.

Τα αποτελέσματα από το Σχήμα 7 μέχρι και το Σχήμα 24 αφορούν σχεδίασμά 

αισθητήρων μέτρησης επιταχύνσεων για πρόβλεψη της επιτάχυνσης σε όλους τους 

βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής. Τα αποτελέσματα στα Σχήματα 25-39 

αφορούν σχεδίασμά αισθητήρων μετατόπισης για την αντίστοιχη πρόβλεψη της 

απόκρισης σε μορφή μετατόπισης.

Στο Σχήμα 7 και στο Σχήμα 25 παρουσιάζονται το ελάχιστο και το μέγιστο 

σφάλμα πρόβλεψης συναρτήσει του αριθμού των αισθητήρων τα οποία 

τοποθετούνται στις αντίστοιχες βέλτιστες και χειριστές θέσεις. Το σφάλμα αντιστοιχεί 

στο μέσο σφάλμα πρόβλεψης που προκύπτει σε όλα τα σημεία πρόβλεψης. Οι 

διαφορετικές καμπύλες αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό μορφών που 

συνεισφέρουν στην απόκριση. Εξετάζονται τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες 

συνεισφέρουν οι χαμηλότερες 2, 5, 8 και 10 μορφές. Για συγκεκριμένο αριθμό 

μορφών που συνεισφέρουν, το ελάχιστο σφάλμα πρόβλεψης είναι φθίνουσα 

συνάρτηση του αριθμού των αισθητήρων. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι επιπλέον 

αισθητήρες περιέχουν μεγαλύτερη πληροφορία για την κατασκευή οπότε και το 

σφάλμα πρόβλεψης με βάση την επιπλέον πληροφορία θα είναι μικρότερο.

Λόγω της συμμετρίας του προβλήματος, στην περίπτωση που όλες οι μορφές 

συνεισφέρουν στην απόκριση, η χρήση των πέντε αισθητήρων δίνει μηδενικό 

ελάχιστο σφάλμα ενώ το μέγιστο σφάλμα της μεθόδου παραμένει σημαντικό αφού οι 

αισθητήρες τοποθετούνται σε συμμετρικά σημεία με αποτέλεσμα να μη δίνουν 

σημαντικές πληροφορίες. Επίσης, από τα παραπάνω σχήματα φαίνεται ότι για 

δεδομένο αριθμό αισθητήρων τοποθετημένων στις βέλτιστες θέσεις το σφάλμα
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ττρόβλεψης μειώνεται όταν μειώνεται και ο αριθμός των μορφών που συνεισφέρουν 

στην απόκριση. Για τις περιπτώσεις που συνεισφέρουν 2, 5, 8 και 10 μορφές, 

μηδενικό σφάλμα πρόβλεψης της επιτάχυνσης και της μετατόπισης στους δέκα 

βαθμούς ελευθερίας επιτυγχάνεται με 1, 3 , 4 και 5 αισθητήρες αντίστοιχα. Οι 

βέλτιστες και οι χειριστές θέσεις αισθητήρων επιτάχυνσης ή μετατόπισης συναρτήσει 

του αριθμού των αισθητήρων δείχνονται στο Σχήμα 9 και στο Σχήμα 27 αντίστοιχα, 

για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν στην απόκριση. Όπως φαίνεται 

στα σχήματα, οι βέλτιστες θέσεις αισθητήρων δεν εξαρτώνται σημαντικά από τον 

αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν.

Συγκρίνοντας το σφάλμα που δίνει η μέθοδος στην προσπάθεια πρόβλεψης 

επιταχύνσεων (Σχήμα 7) με το σφάλμα εκτίμησης των μετατοπίσεων (Σχήμα 25), 

παρατηρείται μια σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, για τον ίδιο αριθμό αισθητήρων 

μετατόπισης ή επιτάχυνσης, το σφάλμα πρόβλεψης της μετατόπισης είναι αρκετά 

μικρότερο από το σφάλμα πρόβλεψης της επιτάχυνσης. Αυτό σημαίνει ότι για να 

επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο σφάλματος μετατόπισης ή επιτάχυνσης, 

απαιτούνται περισσότεροι αισθητήρες επιτάχυνσης από ότι αισθητήρες μετατόπισης.

Στο Σχήμα 8 και στο Σχήμα 10 παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα για το 

ελάχιστο σφάλμα και τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων επιτάχυνσης για την 

περίπτωση που το κριτήριο τοποθέτησης αισθητήρων είναι το μέγιστο σφάλμα που 

προκύπτει από όλα τα σημεία πρόβλεψης σύμφωνα με τη σχέση (2.6). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα για την πρόβλεψη της μετατόπισης, αντί της επιτάχυνσης, δίνονται 

στο Σχήμα 26 και στο Σχήμα 28. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο 

κριτηρίων όπως αυτά περιγράφονται στις σχέσεις (2.5) και (2.6) είναι φανερό ότι το 

δεύτερο κριτήριο δίνει μεγαλύτερο σφάλμα πρόβλεψης. Όμως, τα σφάλματα 

πρόβλεψης σε όλα τα σημεία πρόβλεψης είναι μικρότερα του σφάλματος που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 8 καθώς και στο Σχήμα 26. Αυτό όμως δεν συμβαίνει για 

την περίπτωση της χρήσης του πρώτου κριτηρίου όπου το σφάλμα πρόβλεψης σε 

ένα συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο 

μέσο σφάλμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7 και στο Σχήμα 25. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα στο Σχήμα 9 με το Σχήμα 10 και στο Σχήμα 27 με το Σχήμα 28 

φαίνεται ότι η βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων εξαρτάται από το κριτήριο που 

χρησιμοποιείται.
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Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη προσπάθεια πρόβλεψης της επιτάχυνσης είναι η 

επίδραση που έχουν τα όρια ολοκλήρωσης [-/?,/?] στο τελικό σφάλμα που δίνει η 

μέθοδος. Στα διαγράμματα που απεικονίζονται στο Σχήμα 12 φαίνεται η σημαντική 

μείωση του σφάλματος πρόβλεψης που επιφέρει η αύξηση της τιμής του β. Επίσης, 

σε μερικές περιπτώσεις η βέλτιστη θέση αισθητήρων, η οποία απεικονίζεται στο 

Σχήμα 12 και στο Σχήμα 13, εξαρτάται από την τιμή αυτή. Μέσα από τη χρήση της 

μεθόδου διαπιστώνεται η επιλογή του β για πραγματικά δεδομένα απόκρισης θα 

πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο 

χρησιμοποιώντας σαν διέγερση τον μηδενικής μέσης τιμής στάσιμο λευκό θόρυβο, η 

τιμή του β λαμβάνεται ίση με το διπλάσιο της τιμής της μέγιστης ιδιοτιμής που 

συνεισφέρει στην απόκριση.

Η μέθοδος Krigging πιστοποιείται συγκρίνοντας τις προβλέψεις από τη μέθοδο 

με προσομοιομένα δεδομένα απόκρισης. Για την παραγωγή των προσομοιομένων 

δεδομένων απόκρισης το μοντέλο της κατασκευής διεγείρεται με λευκό θόρυβο 

w(t). Η διέγερση λευκού θορύβου φαίνεται στο Σχήμα 4 όπου ισχύει τν(ί) = ν^ για

kAt <t<(k + \)At όπου At είναι ο χρόνος διακριτοποίησης, ο οποίος προσδιορίζει

τη μέγιστη αρμονική συχνότητας /max = — η οποία περιέχεται στο σήμα διέγερσης.
At

Επομένως , όσο μικρότερος επιλέγεται ο χρόνος At, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

μέγιστη συχνότητα της αρμονικής η οποία περιέχεται στη διέγερση. Οι επιταχύνσεις 

και οι μετατοπίσεις στην διέγερση λευκού θορύβου υπολογίζονται σε όλους τους 

βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής λύνοντας τις εξισώσεις κίνησης.

Η πιστοποίηση της μεθοδολογίας γίνεται για τρεις αισθητήρες και για την 

περίπτωση που και οι δέκα μορφές συνεισφέρουν στην απόκριση με κριτήριο 

βελτιστοποίησης την σχέση (2.5). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 και στο Σχήμα 27 οι 

βέλτιστες θέσεις τριών αισθητήρων είναι οι 3, 6 και 10 για αισθητήρες επιτάχυνσης 

και 1, 6 και 8 για αισθητήρες μετατόπισης. Επίσης οι χειριστές θέσεις είναι 1, 2 και 

10 για αισθητήρες επιτάχυνσης και 2, 9 και 10 για αισθητήρες μετατόπισης. 

Χρησιμοποιώντας τις επιταχύνσεις της απόκρισης στις βέλτιστες θέσεις 

υπολογίζονται μέσω της μεθόδου Kriging δηλαδή μέσω της εξίσωσης (2.2) οι 

επιταχύνσεις στα σημεία πρόβλεψης 2, 4, 6, 7, 8, 9 και 10. Από συμμετρία, οι 

επιταχύνσεις στα σημεία 6, 7, 8, 9 και 10 είναι ίδιες με τις επιταχύνσεις στα σημεία 5,
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4, 3, 2 και 1 αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των επιταχύνσεων στα σημεία 1-5 

συγκρίνονται με τις επιταχύνσεις που παρήχθησαν με προσομοιομένα δεδομένα. Η 

σύγκριση δείχνεται στα Σχήματα 14 έως και 18. Οι αντίστοιχες συγκρίσεις των 

αποκρίσεων στην περίπτωση της χειριστής τοποθέτησης αισθητήρων απεικονίζονται 

στα Σχήματα 19 μέχρι και 23. Στις θέσεις όπου έχει τοποθετηθεί αισθητήρας το 

σφάλμα πρόβλεψης απόκρισης είναι μηδέν σε κάθε περίπτωση, όπως αναμενόταν.

Η απόκλιση των προσομοιωμένων τιμών >^Λ)(/),τ = Α:Δτστον i βαθμό ελευθερίας

από τις εκτιμώμενες τιμές y\n) (t),t = kAtaτον ίδιο βαθμό ελευθερίας προσδιορίζεται 

από τον τύπο

ενώ η μέση απόκλιση σε όλα τα σημεία πρόβλεψης υπολογίζονται από τον τύπο

έχουν οι προσομοιωμένες τιμές με τις εκτιμώμενες προκύπτει το διάγραμμα που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 24. Στο ίδιο διάγραμμα συγκρίνονται και τα αντίστοιχα 

σφάλματα που θα είχαμε αν χρησιμοποιούσαμε έναν, δύο, τέσσερις ή και πέντε 

αισθητήρες ενώ εμφανίζονται και τα μέγιστα σφάλματα που λαμβάνουμε από τη 

μέθοδο τοποθετώντας τους αισθητήρες στην χειριστή θέση. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω διαγράμματα η μέθοδος Krigging αναμένεται να δώσει την εκτιμώμενη 

απόκριση με σφάλμα 16% με τη χρήση τριών αισθητήρων ενώ μετά τη σύγκριση 

προσομοιωμένων και εκτιμώμενων αποτελεσμάτων η το πραγματικό σφάλμα είναι 

11%.

Τα αντίστοιχα διαγράμματα για την απόκριση σε μορφή μετατόπισης 

εμφανίζονται στο Σχήμα 39. Τα αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ 

καλύτερα αφού το εκτιμώμενο σφάλμα και το πραγματικό είναι μόλις 0,6% και 0,3% 

αντίστοιχα κάτι που διαπιστώνεται και από την τελική μορφή της απόκρισης 

(Σχήματα 29-38).

(4.1)

1 ρ
ε2 = — Υ ε2. Συγκρίνοντας το εκτιμώμενο σφάλμα με τη πραγματική απόκλιση που

\Τ / J
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4.2 ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΑΖΩΝ

Το αντίστοιχο με το παραπάνω μη συμμετρικό σύστημα ελατηρίων μαζών 

απεικονίζεται στο Σχήμα 40. Το σύστημα λαμβάνεται πάλι για η-10 και παράγεται 

από το συμμετρικό θέτωντας Λ3+ι)=0. Και στην περίπτωση αυτή τα μέτρα

απόσβεσης λαμβάνονται ίσα με 0.05 ενώ οι ιδιοσυχνότητες, ιδιόμορφες και η 

απόκριση προσδιορίζονται με τη χρήση λογισμικού σε περιβάλλον Matlab. 

Αποτελέσματα παρόμοια με αυτά του συμμετρικού συστήματος παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 41-73.

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στα Σχήματα 41-58 αφορούν σχεδίασμά 

αισθητήρων μέτρησης επιταχύνσεων για πρόβλεψη επιταχύνσεων σε όλους τους 

βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα για πρόβλεψη 

μετατοπίσεων κάνοντας χρήση ανάλογων αισθητήρων εμφανίζονται στο Σχήμα 59 

εώς και το Σχήμα 73 .

Στο Σχήμα 41 και στο Σχήμα 59 παρουσιάζονται το μέγιστο και ελάχιστο 

σφάλμα πρόβλεψης συναρτήσει του αριθμού αισθητήρων με τις διάφορες καμπύλες 

να αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν όπως και στην 

περίπτωση του συμμετρικού συστήματος. Οι τέσσερις περιπτώσεις που εξετάζονται 

είναι αυτές στις οποίες και πάλι συνεισφέρουν οι 2, 5, 8 και 10 χαμηλότερες 

ιδιομορφές. Όπως είναι αναμενόμενο και σε αυτό το σύστημα, για συγκεκριμένο 

αριθμό μορφών που συνεισφέρουν το ελάχιστο σφάλμα πρόβλεψης είναι φθίνουσα 

συνάρτηση των αριθμών των αισθητήρων, από τη στιγμή που η χρήση επιπλέον 

αισθητήρα παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή, μειώνοντας 

αισθητά το σφάλμα πρόβλεψης.

Λόγω της μη ύπαρξης συμμετρίας στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των πέντε 

αισθητήρων δεν αρκεί για να λάβουμε μηδενικό σφάλμα, σε αντίθεση με το 

συμμετρικό σύστημα, αλλά η απόκριση λαμβάνεται με σφάλμα 19% και περίπου 

0,3% για τις περιπτώσεις επιτάχυνσης και μετατόπισης αντίστοιχα, όταν 

συνεισφέρουν όλες οι μορφές στην απόκριση. Στις περιπτώσεις που συνεισφέρουν 

2, και 5 μορφές στην απόκριση ο μηδενισμός του σφάλματος επιτυγχάνεται με τη 

χρήση 2 και 5 αισθητήρων αντίστοιχα ενώ για την περίπτωση που συνεισφέρουν οι
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ιδιομορφές απαιτούνται και πάλι περισσότεροι των 5 αισθητήρων. Οι βέλτιστες και οι 

χειριστές θέσεις αισθητήρων επιτάχυνσης ή μετατόπισης συναρτήσει του αριθμού 

των αισθητήρων δείχνονται στο Σχήμα 43 και στο Σχήμα 61 αντίστοιχα, για 

διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν στην απόκριση. Όπως φαίνεται στα 

σχήματα, οι βέλτιστες θέσεις αισθητήρων μεταβάλλονται σε κάποιες περιπτώσεις 

καθώς μεταβάλλεται και ο αριθμός των μορφών που συνεισφέρουν.

Όλα τα παραπάνω σχήματα αφορούν αποτελέσματα που λαμβάνονται 

κάνοντας χρήση του κριτηρίου (2.5) για την εκτίμηση του σφάλματος. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα κάνοντας χρήση του κριτηρίου μέγιστου σφάλματος όπως αυτό 

περιγράφεται στη σχέση (2.6) εμφανίζονται στο Σχήμα 42 και το Σχήμα 60 για τα 

σφάλματα πρόβλεψης επιτάχυνσης και μετατόπισης αντίστοιχα, ενώ το Σχήμα 62 

και το σχήμα Σχήμα 44 περιγράφουν την μεταβολή της θέσης αισθητήρων 

συναρτήσει του αριθμού αισθητήρων κάνοντας χρήση του ιδίου κριτηρίου. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο κριτηρίων είναι φανερό ότι το 

δεύτερο κριτήριο δίνει μεγαλύτερο σφάλμα πρόβλεψης, λαμβάνοντας όμως υπόψη 

ότι το σφάλμα πρόβλεψης στο κάθε σημείο ξεχωριστά είναι μικρότερο από αυτό που 

φαίνεται στα αντίστοιχα σχήματα, κάτι που πιθανόν να μη συμβαίνει σε 

συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας χρησιμοποιώντας το πρώτο κριτήριο. Η 

βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων εξαρτάται από το κριτήριο που χρησιμοποιείται. 

Και σε αυτό το σύστημα το σφάλμα που δίνει η μέθοδος στην προσπάθεια εκτίμησης 

των επιταχύνσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των μετατοπίσεων.

Η πιστοποίηση της μεθόδου και για αυτό το σύστημα γίνεται για τρεις 

αισθητήρες και για την περίπτωση που συνεισφέρουν δέκα μορφές στην απόκριση. 

Η τιμή του β επιλέγεται πάλι ίση με το διπλάσιο της μέγιστης ιδιοτιμής που 

συνεισφέρει ενώ όλες οι μάζες διεγείρονται με λευκό θόρυβο. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 43 και στο Σχήμα 61 οι βέλτιστες θέσεις τοποθέτησης αισθητήρων 

επιτάχυνσης και μετατόπισης είναι οι 2, 5 και 9 και οι 3, 6 και 9 αντίστοιχα. Λόγω 

του ότι το σύστημα δεν εμφανίζει συμμετρία στα Σχήματα 48-57 παρουσιάζεται η 

σύγκριση των προσομοιωμένων με των εκτιμώμενων αποκρίσεων για όλους τους 

βαθμούς ελευθερίας και όχι των πρώτων 5 στην περίπτωση της πρόβλεψης 

επιταχύνσεων, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τις μετατοπίσεις λαμβάνουμε 

στα Σχήματα 63-72.
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Η απόκλιση των προσομοιωμένων τιμών από τις εκτιμώμενες τιμές 

προσδιορίζεται και πάλι από τον τύπο (4.1). Η σύγκριση των σφαλμάτων στην 

εκτίμηση επιτάχυνσης εμφανίζεται στο Σχήμα 58. Σύμφωνα με το παραπάνω 

διάγραμμα η μέθοδος αναμένεται να δώσει σφάλμα 33% με τη χρήση τριών 

αισθητήρων ενώ μετά τη σύγκριση προσομοιωμένων και εκτιμώμενων 

αποτελεσμάτων το πραγματικό σφάλμα είναι 27%. Η αντίστοιχη σύγκριση για την 

εκτίμηση της μετατόπισης δίνεται στο Σχήμα 73. Τα αποτελέσματα σε αυτή την 

περίπτωση είναι πολύ καλύτερα αφού το εκτιμώμενο και το πραγματικό σφάλμα 

είναι μόλις 1%.

4.3 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BENCHMARK

Το πρότυπο κτίριο Benchmark είναι η κατασκευή που απεικονίζεται στο Σχήμα 

74. Η μέθοδος Kriging εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των βέλτιστων θέσεων 

αισθητήρων για την περίπτωση των επιταχύνσεων. Επίσης, εξετάζεται η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου συγκρίνοντας τις προβλέψεις της μεθόδου με 

προσομοιομένα δεδομένα επιταχύνσεων που παράγονται από το μοντέλο της 

πρότυπης κατασκευής. Σαν διέγερση χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά ο στάσιμος, 

μηδενικής μέσης τιμής λευκός θόρυβος στην προσπάθεια να προσεγγίσει την 

περιβαλλοντική φόρτιση που δέχεται η συγκεκριμένη κατασκευή.

Για την ανάπτυξη του μοντέλου της κατασκευής θεωρείται ότι ο κάθε όροφος 

κινείται ως στερεό σώμα στο επίπεδο του ορόφου οπότε απαιτούνται μόνο 3 βαθμοί 

ελευθερίας για την περιγραφή της μεταφορικής κίνησης του κάθε ορόφου. Οι βαθμοί 

ελευθερίας φαίνονται στο Σχήμα 75(α) και αποτελούνται από 2 μεταφορικούς στην χ 

και y κατεύθυνση και έναν περιστροφικό ως προς τον άξονα ζ. Οι μετρήσεις 

θεωρούνται οι επιταχύνσεις στα σημεία 1, 2 και 3 όπως φαίνονται στο Σχήμα 75(β). 

Οι αποκρίσεις των βαθμών ελευθερίας 1, 2 και 3 στο ίδιο σχήμα σχετίζονται με τις 

αποκρίσεις των βαθμών ελευθερίας 1, 2 και 3 στο Σχήμα 75(α) μέσω κατάλληλου 

μετασχηματισμού. Το σύνολο των κόμβων του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων 

ανά όροφο είναι 9. Ο αριθμός των επιπλέον βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο είναι 3, 2 

περιστροφικές ως προς τους άξονες χ και y, και μια μεταφορική στην κατεύθυνση ζ. 

Κατά συνέπεια το σύνολο των βαθμών ελευθερίας του μοντέλου είναι (9
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κόμβοι/όροφο) χ (3 β.ε./κόμβο) χ (4 ορόφους) + (3 β.ε./όροφο) χ (4 ορόφους) = 120. 

Θεωρείται ότι οι επιταχύνσεις της απόκρισης μετρούνται στους 3 μεταφορικούς 

βαθμούς ελευθερίας στο επίπεδο των ορόφων και στους 4 ορόφους.

Τα μητρώα Μ e r'20xI20 και Κ e r'20x'20 της κατασκευής έχουν προκύψει με τη 

μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, ενώ οι ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές της 

κατασκευής στους 12 μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας στο επίπεδο των 4 ορόφων 

προκύπτουν από την επίλυση των εξισώσεων κίνησης. Η επίλυση γίνεται κάνοντας 

χρήση λογισμικού Matlab.

Στο Σχήμα 77 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το ελάχιστο και το μέγιστο 

σφάλμα, ως συνάρτηση του αριθμού των αισθητήρων, που προβλέπει η μέθοδος 

Krigging για τη βέλτιστη και χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων αντίστοιχα. Στο ίδιο 

σχήμα εμφανίζεται η απόκλιση των προσομοιωμένων τιμών από τις εκτιμώμενες 

τιμές κάνοντας χρήση της σχέσης (4.1). Τα αποτελέσματα λαμβάνονται 

χρησιμοποιώντας το πρώτο κριτήριο βελτιστοποίησης όπως αυτό δίνεται από τη 

σχέση (2.5) και για την περίπτωση που συνεισφέρουν 12 ιδιομορφές στην απόκριση.

Ενδεικτικά αναφέρονται ότι το σφάλμα πρόβλεψης είναι 37,9% για 4 

αισθητήρες και 17% για χρήση 6 αισθητήρων. Οι βέλτιστες και χειριστές θέσεις 

αισθητήρων επιτάχυνσης συναρτήσει του αριθμού των αισθητήρων παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 76. Παρατηρούμε ότι οι βέλτιστες θέσεις 4 αισθητήρων είναι οι βαθμοί 

ελευθέριας 3, 6, 9 και 10 , δηλ. όλες στην χ κατεύθυνση. Οι βέλτιστες θέσεις 6 

αισθητήρων είναι οι 3, 6, 9 και 12 με επιπλέον τους βαθμούς ελευθερίας 5 και 11 οι 

οποίοι δίνουν πληροφορίες στην κατεύθυνση y. Οι προβλέψεις των επιταχύνσεων 

που προκύπτουν από τη μέθοδο Kriging στους 12 μεταφορικούς ελευθερίας πάνω 

στο επίπεδο των 4 ορόφων συγκρίνονται με τις προσομοιωμένες επιταχύνσεις που 

προέρχονται από διέγερση λευκού θορύβου.

Ενδεικτικά αποτελέσματα για τη χρήση 4 αισθητήρων παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 78 για τον βαθμό ελευθερίας 11 που κινείται στην y διεύθυνση και στο Σχήμα 

79 για τον βαθμό ελευθερίας 12 στην χ διεύθυνση. Η μη τοποθέτηση αισθητήρα στην 

y διεύθυνση δεν επιτρέπει την σωστή εκτίμηση της απόκρισης στον β.ε. 11 κάτι που 

επιτυγχάνεται με τη χρήση 2 επιπλέον αισθητήρων από τους οποίους παίρνουμε 

πληροφορίες και για την y διεύθυνση. Έτσι, χρησιμοποιώντας 6 αισθητήρες 

βλέπουμε για την y διεύθυνση την απόκριση στον β.ε. 8 όπως αυτή εμφανίζεται στο
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Σχήμα 80 και για την χ διεύθυνση την απόκριση του β.ε. 10 στο Σχήμα 81. Κάνοντας 

πάντα τη σύγκριση με τα προσομοιωμένα αποτελέσματα είναι φανερό το πόσο 

μειώθηκε το σφάλμα πρόβλεψης και στην y διεύθυνση, όπου η μη ύπαρξη 

αισθητήρα χρησιμοποιώντας 4 αισθητήρες έδινε ελάχιστες πληροφορίες για τη 

συμπεριφορά της κατσκευής.

Τα αποτελέσματα επαναλαμβάνονται θεωρώντας ότι συνεισφέρουν οι πρώτες 

6 ιδιομορφές. Οι βέλτιστες και χειριστές θέσεις διακρίνονται στο Σχήμα 82 ενώ στο 

Σχήμα 83 συγκρίνονται το σφάλμα πρόβλεψης της μεθόδου με την απόκλιση των 

προσομοιωμένων τιμών από τις εκτιμώμενες τιμές κάνοντας και πάλι χρήση της 

σχέσης (4.1). Από τα παραπάνω σχήματα φαίνεται ότι το σφάλμα πρόβλεψης 

μειώνεται αισθητά όσο μειώνεται ο αριθμός των μορφών που συνεισφέρουν και 

μάλιστα για τη συκεγκριμένη κατασκευή πειραματικός σχεδιασμός με τη χρήση 6 

αισθητήρων επιτάχυνσης είναι δυνατόν να δώσει μηδενικό σφάλμα πρόβλεψης.
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Σχήμα 6. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων
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Number of Sensors Number of Sensors

Σχήμα 7. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέσος όρος σφάλματος.

Accelerations /ObjectiveType=MaxError 
Dependence of MinError on N of sensors

Σχήμα 8. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μέγιστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέγιστο σφάλμα.
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Σχήμα 9. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
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Σχήμα 10. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέγιστο σφάλμα
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Accelerations

Σχήμα 11. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου σφάλματος από 
τον αριθμό αισθητήρων και των ορίων ολοκλήρωσης (-/?, β) όπου b = β και wmax = iymax
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Σχήμα 12.Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τα όρια ολοκλήρωσης (-β,β) όπου b = β και wmax = <ymax
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Σχήμα 13. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικά όρια ολοκλήρωσης (-β,β) όπου

b = β και wmax = ωη!θί
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 14. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 15. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 16. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατήρίων.Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 17. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 18. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5
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Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 19. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 20. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 21. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 22. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4
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23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27



-48-

Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 23. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27



Er
ro

r

-49-

Case:Contributes modes=1:10 Accelerations
b=2 x wmax NumberOfSensors-CorrespondingError

Number of Sensors

Σχήμα 24. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος μεταξύ δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο 
Krigging

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Displacements / ObjectiveType=Average
Dependance of MinError on N of sensors Dependence of MaxError on N of sensors

Σχήμα 25. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέσος όρος σφάλματος

Displacements / ObjectiveType=SigmaMax 
Dependance of MinError on N of sensors

Σχήμα 26. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μέγιστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης: Μέγιστο σφάλμα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Σχήμα 27. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέσος όρος σφάλματος
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Σχήμα 28. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέγιστο σφάλμα
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 29. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 30. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 31. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 32. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 33. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 34. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 35. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 36. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 37. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:33 EEST - 3.236.241.27
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Compare Worst-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 38. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Case:Contributes modes=1:10 NumberOfSensors-CorrespondingError
Displacements

Σχήμα 39. Συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος μεταξύ δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο 
Krigging

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Σχήμα 40. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων

Κ(η+1)
S1AWS

C(n+1)
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Accelerations / ObjectiveType=Average

Σχήμα 41. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέσος όρος σφάλματος

Accelerations / ObjectiveType=MaxError
Dependence of MinError on N of sensors Dependence of MexError on N of sensors

Σχήμα 42. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και 
μέγιστου σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που 
συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέγιστο σφάλμα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Σχήμα 43. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέσος όρος σφάλματος
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Σχήμα 44. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέγιστο σφάλμα
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Accelerations
Dependance of MinError on N of sensors Dependence of MinError on b value

Σχήμα 45. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου σφάλματος 
από τον αριθμό αισθητήρων και των ορίων ολοκλήρωσης (-β,β) όπου b-β και

w max = (omax
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NumberOfSensors=1 NumberOfSensors=2
Dependence of OSL on b value Accelerations Dependence of OSL on b value

Σχήμα 46. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τα όρια ολοκλήρωσης (-β, β) όπου b = β και wmax = ωmax

b-2 χ wmax Accelerations
Dependence of OSL on N of sensors

b=5 x wmax
Dependence of OSL on N of sensors

b=10 x wmax
Dependence of OSL on N of sensors

b=20 x wmax
Dependence of OSL on N of sensors

Number of sensors
1 2 3 4 5

Number of sensors

Σχήμα 47. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικά όρια ολοκλήρωσης (-β,β)

όπου b = β και w max = ω/ max
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 48. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 49. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 50. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 51. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 52. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 6

Σχήμα 53. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 6
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 7

Σχήμα 54. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 7

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 8

Σχήμα 55. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 8
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 9

Σχήμα 56. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 9

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 10

Σχήμα 57.Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 10
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Case :Contributed modes=1:10 Arroioratinn*
b=2 x wmax NumberOfSensors-CorrespondingError

Σχήμα 58. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος μεταξύ δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο
Krigging
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Displacements / ObjectiveType=Average
Dependance of MinError on N of sensors Dependence of MaxError on N of sensors

Σχήμα 59. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που συνεισφέρουν. 
Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέσος όρος σφάλματος

Σχήμα 60. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση του ελάχιστου και 
μέγιστου σφάλματος από τον αριθμό αισθητήρων για διαφορετικό αριθμό μορφών που 
συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης:Μέγιστο σφάλμα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Σχήμα 61. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης 
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης: 
Μέσος όρος σφάλματος

ίο 
9 
8 

: 7
ι * 
5 ®
j 4 

3 
2 
1

10
9
8

: 7
ι ®
i *J 4 

3 
2 
1

modes 1:10 
Dependance of OSL on Ν of sensor!

! ! ___i___

;
! !

----jjr----

[
[

; i ... ^.. ___^___

1 2 3 4 5

Displacements

10
9
8

: 7
ι !
ι 5
j 4 

3 
2 
1

Number Of Sensors 
modes 1:5

Dependance of OSL on N of sensors

.......... ^............ 1...........i.......... i

Λ Λ i: .
1 2 3 4 5

modes 1:8
of OSL on N of sensors

Optimal placement 
Worst placement

2 3
Number Of Sensors 

modes 1:2
Dependance of OSL on N of sensors

Number Of Sensors
2 3

Number Of Sensors

Σχήμα 62. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Εξάρτηση της βέλτιστης θέσης
αισθητήρων από τον αριθμό των μορφών που συνεισφέρουν. Κριτήριο βελτιστοποίησης:
Μέγιστο σφάλμα
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 1

Σχήμα 63. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 1

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 2

Σχήμα 64. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 2
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 3

Σχήμα 65. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 3

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 4

Σχήμα 66. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 4
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 5

Σχήμα 67. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 5

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 6

Σχήμα 68. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 6
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 7

Σχήμα 69. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 7

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 8

Σχήμα 70. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 8
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Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 9

Σχήμα 71. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και 
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 9

Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 10

Σχήμα 72. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και
εκτιμώμενης απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 10
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Case :Contributed modes=1:10
NumberOfSensors-CorrespondingError

Displacements

Σχήμα 73. Μη συμμετρικό σύστημα μαζών ελατηρίων. Σύγκριση ελάχιστου και μεγίστου 
σφάλματος μεταξύ δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο 
Krigging
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Σχήμα 74. Κατασκευή Benchmark. Βαθμοί ελευθερίας υπό εξέταση

1 st Floor
ι

Σχήμα 75. Μετασχηματισμός βαθμών ελευθερίας ορόφου κτιρίου Benchmark
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Contributed modes = 1:12
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Σχήμα 76. Κατασκευή Benchmark. Βέλτιστη και χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων

Contributed modes =1:12 NumberOfSensors-CorrespondingError Accelerations

Σχήμα 77. Κατασκευή Benchmark.ZCiyKpiaq ελάχιστου και μεγίστου σφάλματος μεταξύ 
δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο Krigging
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Case:Contributed modes=1:12 Number of sensors=4
Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 11

Σχήμα 78. Κατασκευή Benchmark. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και εκτιμώμενης 
απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 11

Case:Contributed modes=1:12 Number of sensors=4
Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 12

Σχήμα 79. Κατασκευή Benchmark. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και εκτιμώμενης
απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 12
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Corrtributed modes =1:12 Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 8 Number of sensors =6

Σχήμα 80. Κατασκευή Benchmark. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και εκτιμώμενης 
απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 8

Contributed modes = 1:12 Λ Λ , , , Λ Number of sensors =6
Compare Optimal-Simulated / DegreeOfFreedom : 10

Σχήμα 81. Κατασκευή Benchmark. Σύγκριση απόκρισης εξομοίωσης και εκτιμώμενης
απόκρισης για τη βέλτιστη τοποθέτηση αισθητήρων. Βαθμός ελευθερίας 10
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Contributed modes = 1:6
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Σχήμα 82. Κατασκευή Benchmark. Βέλτιστη και χειριστή τοποθέτηση αισθητήρων
Contributed modes = 1:6 NumberOfSensors-CorrespondingError

Accelerations

Number of Sensors

Σχήμα 83. Κατασκευή Benchmark. Σύγκριση ελάχιστου και μέγιστου σφάλματος μεταξύ 
δεδομένων εξομοίωσης και εκτιμώμενης απόκρισης με τη μέθοδο Krigging
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η μέθοδος Kriging εφαρμόστηκε σε δύο συστήματα ελατηρίων - μαζών 

(συμμετρικό - ασύμμετρο) καθώς και σε πρότυπη κατασκευή Benchmark. Η 

πιστοποίηση της μεθόδου έγινε συγκρίνοντας τη διαφορά προσομοιωμένων 

δεδομένων που λαμβάνονται από τις ίδιες τις κατασκευές με την εκτιμώμενη 

απόκριση. Μέσα από τις εφαρμογές μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων παραγόντων 

στο σφάλμα πρόβλεψης της μεθόδου όπως ο αριθμός των αισθητήρων απόκρισης, 

η θέση αυτών καθώς και ο αριθμός των μορφών που συνεισφέρουν. Διαπιστώθηκε 

η σημαντική μείωση του σφάλματος πρόβλεψης αυξάνοντας τον αριθμό των 

αισθητήρων και η μείωση επίσης του σφάλματος στην περίπτωση που 

συνεισφέρουν μερικές μόνο από το σύνολο των μορφών της κατασκευής. Τα 

αποτελέσματα καθιστούν τη μέθοδο αξιόπιστη στη πρόβλεψη της απόκρισης όσον 

αφορά τουλάχιστον συστήματα με μικρό αριθμό βαθμών ελευθερίας.

Σημαντική παράμετρος για τη χρήση της μεθόδου σε πραγματικές κατασκευές 

και για την πιστοποίηση της στην ικανότητα πρόβλεψης απόκρισης κάτω από 

τυχαίες διεγέρσεις είναι η εφαρμογή της μεθόδου και η σύγκριση των εκτιμώμενων 

αποκρίσεων με πραγματικές μετρήσεις. Επιπλέον, για τη χρήση της μεθόδου σε 

μοντέλα κατασκευών με πολλούς βαθμούς ελευθερίας και για διατάξεις αισθητήρων 

που περιέχουν αρκετά μεγάλο αριθμό αισθητήρων απαιτείται η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών μεθόδων προσδιορισμού βέλτιστων θέσεων αισθητήρων . Μια 

τέτοια μέθοδος είναι οι Γενετικοί αλγόριθμοι [16] οι οποίοι θα μας απασχολήσουν στη 

προσπάθεια καθιέρωσης της μεθόδου σαν μια αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης 

δυναμικών συστημάτων.
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