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להל תקציר ההרצאה:
מטרת העבודה המוצגת הינה פיתוח אלגורית המסייע בתכנו מערכי ניסוי דינמיי ,כ שתגובות שנמדדו
במערכת בתנאי שדה ישוחזרו באופ אופטימאלי במעבדה.
לש תכנו וביצוע בחינות מעבדתיות דינמיות למערכת כלשהי ,יש צור לאפיי ולנתח את העומסי והתגובות
אות חווה המערכת בתנאי שדה .לאחר אפיו העומסי והתגובות שפעלו ונמדדו בתנאי שדה ,יש לתכנ ניסוי
שבו תנאי הבחינה המעבדתית יהיו תואמי לתנאי השדה בהיבטי של שחזור העומסי שהופעלו בשדה ושחזור
מסלולי העברת האנרגיה במערכת לש שחזור התגובות שנמדדו בשדה .שחזור מלא של עומסי ומסלולי העברת
אנרגיה תו שימוש בדפינות שאינ משפיעות על המערכת מהווה אתגר גדול ודורש תשתית מעבדתית מתאימה,
ולכ לעיתי אינו בר ביצוע .כתחלי +לשחזור העומסי ומסלולי העברת האנרגיה נית לנסות לשחזר את התגובות
שנמדדו במערכת באמצעות שליטה על העירור במעבדה :מספר מרעדי )אחד או יותר( ,מיקו מרעדי ,תדרי
עירור ועוצמת העירור בכל תדר.
במחקר המוצג במסמ זה פותח אלגורית תמנ"א )תכנו מערכי ניסוי אופטימאליי( המסייע בתכנו מערכי
ניסוי דינמיי לש שחזור אופטימאלי של תגובות שנמדדו בתנאי שדה .האלגורית אומת באמצעות סימולציה
שבה "נמדדו" תגובות של מערכת בתנאי שדה .האלגורית אפיי עירור באמצעותו ישוחזרו באופ אופטימאלי
התגובות ש"נמדדו" בסימולציה .התגובות שהתקבלו כתוצאה מעירור אופטימאלי הושוו לתגובות ש"נמדדו"
והתקבלה התאמה מלאה.
האלגורית תוק +באמצעות ניסוי הרעדה שכלל מספר תצורות הרעדה של קורה רתומה במצב חופשי&חופשי.
תגובות הקורה לעירור ידוע נמדדו והוזנו לאלגורית ,האלגורית אפיי עירור באמצעותו ישוחזרו באופ
אופטימאלי התגובות שנמדדו בניסוי .התגובות שהתקבלו כתוצאה מעירור אופטימאלי הושוו לתגובות שנמדדו
בניסוי ונמצא כי מתקבלת סטיית ההזזה בתחו של  3% & 10%בקירוב )כתלות בתצורת הניסוי(.
על סמ תוצאות ניסויי ההרעדה הודגמו יכולות האלגורית להתחשבות באילוצי שוני במער הניסוי
המעבדתי כגו אילו* על מיקו דפינת המרעדי למערכת ואילו* על הספק כוח הדח +של המרעדי.
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