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«Ζ έγθξηζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απφ ηελ ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα»  

[Ν. 5343/1932, άξζξν 202, παξ. 2] 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εθπνλήζεθε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηνχ ΔΜΠ, 

θ. Κσλζηαληίλνπ Ν. πέληδα, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκά, θαηαξρήλ γηα ην 

ελδηαθέξνλ, πνπ κνπ εκθχζεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, γηα ηελ 

κειέηε ηεο δπλακηθήο νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. Δπίζεο επραξηζηψ ηνλ Καζεγεηή ΔΜΠ, θ. Υξηζηφθνξν Πξνβαηίδε 

θαη ηνλ Αλ. Καζεγεηή ΔΜΠ, θ. Ησάλλε Αλησληάδε, κέιε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, γηα ηελ βνήζεηα ηνπο. 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ηε κεηέξα κνπ 

Πίηζα Υαηδεθνκή, θαζψο θαη ηνπο θίινπο κνπ, γηα ηελ πνιχηηκε ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο.  

Αθηεξψλσ απηή ηε δηαηξηβή ζηε κλήκε ηεο γηαγηάο κνπ Λακπξηλήο Υαηδεθνκή. 
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ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΟ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

Ζ δπλακηθή θαη ε θηλεκαηηθή ησλ ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ 

Δπζηάζεηαο (ESC) θαη Σεηξαδηεχζπλζεο (4WS), έρεη κειεηεζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε παξνχζα Γηαηξηβή. ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε άκεζε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν νρήκαηνο 10 

βαζκψλ ειεπζεξίαο θαη έλα θαηαμησκέλν κνληέιν ειαζηηθψλ. Απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε έλα ηξνρνθφξν φρεκα, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

δπλακηθψλ νξίσλ αζθαιείαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πνπ νθείινληαη ζε ππέξβαζε ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε πξσηνηππία ηεο παξνχζεο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβήο, θαζψο θαη 

ε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε, ηεθκεξηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα 

απφ ην Ν.1268/82, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ Δ.Μ.Π., απφ ηα εμήο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ πξνζνκνηψζεσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

ζχγθξηζε ηεο δπλακηθήο νρήκαηνο, πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα 

Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ Δπζηάζεηαο (ESC) θαη νρήκαηνο πνπ είλαη εμνπιηζκέλν 

κε ζχζηεκα Σεηξαδηεχζπλζεο (4WS), θαζψο θαη νρήκαηνο πνπ είλαη 

εμνπιηζκέλν θαη κε ηα δχν ζπζηήκαηα. Απφ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπκε, δελ πθίζηαηαη ζηε βηβιηνγξαθία άκεζε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Ζ ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

δνθηκέο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ βξφγρνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη 

θαη νινθιεξσκέλε πξαγκαηηθή δηαδξνκή (απηνθηλεηνδξφκην Imola). 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

αλαπηχρζεθε έλαο πξσηφηππνο αιγφξηζκνο ειέγρνπ ηεο γσλίαο ησλ 

νπίζζησλ ηξνρψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ESC θαη ηνλ θιαζζηθφ έιεγρν ηεο γσλίαο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ βάζεη ηεο 

γσλίαο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ.  

 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ, αλαπηχρζεθε ζε 

ινγηζκηθφ Matlab - Simulink, αλαιπηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νρήκαηνο, κε 10 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 
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ην κνληέιν ειαζηηθψλ Magic Formula. Δπίζεο ελζσκαηψζεθαλ ζην κνληέιν 

νρήκαηνο, ππνζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο, φπσο ην ζχζηεκα θίλεζεο 

(θηλεηήξαο - ζχζηεκα κεηάδνζεο), ζχζηεκα απνηξνπήο κπινθαξίζκαηνο 

ηξνρψλ (ABS) θαη ζχζηεκα απνηξνπήο νιίζζεζεο ηξνρψλ (ASR). 

Ζ πινπνίεζε ζε ππνινγηζηή ησλ εμηζψζεσλ ηνπ κνληέινπ νρήκαηνο, ηνπ 

κνληέινπ ειαζηηθψλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εμαξρήο θαη ππήξμε πξσηφηππε, ρσξίο λα γίλεη ρξήζε 

θαλελφο πξνυπάξρνληνο ινγηζκηθνχ, πέξαλ ηνπ ινγηζκηθνχ κνληεινπνίεζεο 

θαη επίιπζεο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ Simulink. 

 Δμειίρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαηξηβήο, κνληέιν νδεγνχ, ην νπνίν 

είλαη ηθαλφ λα ειέγμεη δπλακηθά ηε δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη 

ηελ εγθάξζηα ζέζε ηνπ νρήκαηνο, ψζηε ην φρεκα λα αθνινπζήζεη κηα 

επηζπκεηή δηαδξνκή. Σν πξσηφηππν κνληέιν νδεγνχ, δεκνζηεχζεθε ζε 

δηεζλέο πεξηνδηθφ (Chatzikomis and Spentzas 2009). Σν κνληέιν νδεγνχ 

επίζεο πινπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ Simulink θαη ελζσκαηψζεθε ζην κνληέιν 

ηνπ νρήκαηνο. Ζ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ νδεγνχ, θαηέζηεζε εθηθηή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θιεηζηνχ βξφγρνπ. 

 Αλαπηχρζεθε πξσηφηππνο θψδηθαο βειηηζηνπνίεζεο ζε ινγηζκηθφ 

Matlab, βαζηζκέλνο ζηε εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή βειηηζηνπνίεζεο, πνπ 

επέηξεςε ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο, ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ESC θαη 4WS θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. Ο θψδηθαο έρεη 

δπλαηφηεηεο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα επσθειείηαη απφ ηνπο 

πνιιαπινχο ππξήλεο ησλ ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ. Δπίζεο αλαπηχρζεθε 

πξσηφηππνο θψδηθαο ειέγρνπ θξηηεξίσλ ηεξκαηηζκνχ κίαο δνθηκήο, φπσο 

είλαη ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ δξφκνπ. 

 Αλαπηχρζεθε πξσηφηππνο θψδηθαο ζε ινγηζκηθφ Matlab θαη POVRay 

γηα ηελ απεηθφληζε κε ηξηζδηάζηαηε θηλνχκελε εηθφλα, ησλ αξηζκεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Έγηλε εθηίκεζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ 

Δπζηάζεηαο (ESC) θαη Σεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο, λα κεησζνχλ ηα ηξνραία 

αηπρήκαηα, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία αλέπηπμε ζπζηήκαηα, ηα φπνηα απμάλνπλ 

ηελ ελεξγεηηθή αζθάιεηα ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ, βειηηψλνληαο ηε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη απνηξέπνληαο ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπο, 

ιφγσ ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο, ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ηνπ νδεγνχ ή 

νιηζζεξφηεηαο ηνπ δξφκνπ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχρζεθαλ 

απφ ηνπο Ηάπσλεο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ ζπζηήκαηα Σεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS), ηα φπνηα φκσο δελ γλψξηζαλ εκπνξηθή επηηπρία θαη κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 εγθαηαιείθζεθε ε ρξήζε ηνπο, εθηφο απφ ιίγεο 

πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα, ην Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα Διέγρνπ Δπζηάζεηαο (ESC), 

ην φπνην άξρηζε λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ην 1995, πξψηα απφ ηελ εηαηξεία 

Bosch, κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ESP, ζχληνκα θαζηεξψζεθε θαη πιένλ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θαηλνχξησλ νρεκάησλ είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ESC, 

ελψ έρεη ςεθηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζε φια ηα θαηλνχξηα νρήκαηα απφ ην έηνο 2011. 

ηε παξνχζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο δπλακηθήο ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ζε δνθηκέο αλνηρηνχ θαη 

θιεηζηνχ βξφγρνπ. Ζ πξνζνκνίσζε ησλ δνθηκψλ, έγηλε κε ηελ ρξήζε ελφο 

κνληέινπ 10 βαζκψλ ειεπζεξίαο (Spentzas 2000) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ κνληέινπ Magic Formula (Pacejka 2002), γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ νη ειαζηηθνθφξνη ηξνρνί. 

Σν κνληέιν Magic Formula απνηειεί εκη-εκπεηξηθφ κνληέιν, ην φπνην έρεη 

πιένλ θαζηεξσζεί σο ην πην αμηφπηζην κνληέιν ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ. Σν 

κνληέιν ρξεζηκνπνηεί κηα εκηηνλνεηδή εμίζσζε, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο δχλακεο, ζπλαξηήζεη ηεο δηακήθνπο νιίζζεζεο θαη 

ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο θαη κηα ζπλεκηηνλνεηδή εμίζσζε γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ξνπήο επζπγξάκκηζεο θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο νιίζζεζεο. Οη παξάκεηξνη 

ησλ εμηζψζεσλ θαζνξίδνληαη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ λα 

πξνζεγγίδνπλ, φζν ην δπλαηφλ, ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ην ειαζηηθφ, πνπ 

επηζπκνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε. Δπίζεο ελζσκαηψζεθαλ ζην κνληέιν 
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νρήκαηνο, ππνζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο, φπσο ην ζχζηεκα θίλεζεο 

(θηλεηήξαο - ζχζηεκα κεηάδνζεο), ζχζηεκα απνηξνπήο κπινθαξίζκαηνο 

ηξνρψλ (ABS) θαη ζχζηεκα απνηξνπήο νιίζζεζεο ηξνρψλ (ASR), ηα φπνηα 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο, ζηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, 

αλαπηχρζεθε κνληέιν νδεγνχ, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα ειέγμεη δπλακηθά ηε 

δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, φζν θαη ηελ εγθάξζηα ζέζε ηνπ νρήκαηνο, 

ψζηε ην φρεκα λα αθνινπζήζεη κηα επηζπκεηή δηαδξνκή (Chatzikomis and 

Spentzas 2009). Ο ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο γηα ηελ 

νπνία ε πιεπξηθή επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο δελ ζα ππεξβεί ηα φξηα 

πξφζθπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο θηλεκαηηθή ζρέζεο ζπλαξηήζεη ηεο 

θακππιφηεηαο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο. Ο έιεγρνο ηεο εγθάξζηαο ζέζεο ηνπ 

νρήκαηνο, γίλεηαη κέζσ δχν Αλαινγηθψλ - Γηαθνξηθψλ Διεγθηψλ (PD 

controller) θιεηζηνχ βξφγρνπ, νη φπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ 

ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ απφθιηζε ηεο 

ζέζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο Διέγρνπ Δπζηάζεηαο (ESC) έγηλε 

κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ESP (Robert Bosch GmbH. 

2004). Σν ζχζηεκα ESC εθαξκφδεη ξνπή πέδεζεο ζε έλα ηξνρφ, έηζη ψζηε λα 

αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε ξνπή εθηξνπήο θαη λα ειεγρζεί ε θίλεζε ηνπ 

νρήκαηνο κε βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ νδεγνχ. Σν ESC είλαη ζχζηεκα ειέγρνπ 

θιεηζηνχ βξφγρνπ, ζην νπνίν ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηινγέο ηνπ νδεγνχ (γσλία δηεχζπλζεο ηηκνληνχ) 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο. Ζ 

βαζηθή κεηαβιεηή θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα ειεγρζεί είλαη ν ξπζκφο 

εθηξνπήο, κε δεπηεξεχνπζα κεηαβιεηή ειέγρνπ ηελ γσλία πιαγηνπνξείαο.  

Σν ζχζηεκα Σεηξαδηεχζπλζεο (4WS) απνηειείηαη απφ δχν ειεγθηέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο γσλία δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ. Ο πξψηνο 

ειεγθηήο ζα είλαη θιεηζηνχ βξφγρνπ, ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

απφθιηζε ηεο επηζπκεηήο απφ ηνλ νδεγφ θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, ζε ζρέζε 

κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, φπσο ππνινγίδεηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC. Οη κεηαβιεηέο ειέγρνπ είλαη ν ξπζκφο 

εθηξνπήο θαη ε γσλία πιαγηνπνξείαο. Ο δεχηεξνο ειεγθηήο ζα είλαη αλνηρηνχ 
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βξφγρνπ θαη ζα ππνινγίδεη ηε γσλία δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ σο 

γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφο ηξνρψλ θαη ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιή απηήο (Spentzas, Alkhazali et al. 2001a). 

Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο (ESC θαη 4WS), δελ είλαη δπλαηή λα γίλεη κε αλαιπηηθέο 

κεζφδνπο, ιφγσ ηεο κε γξακκηθήο θχζεσο ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην 

ζθνπφ αλαπηχρζεθε θψδηθαο παξακεηξηθήο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηινγή 

ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή (Evolution Strategy), ηχπνπ  1 ES  , δειαδή θάζε 

γεληά πεξηιακβάλεη Ν απνγφλνπο - δηαλχζκαηα παξακέηξσλ, ηα νπνία ζα 

πξνέξρνληαη απφ κεηάιιαμε ελφο γνλέα θαη λένο γνλέαο γηα ηελ επφκελε 

γεληά επηιέγεηαη ην βέιηηζην δηάλπζκα, κεηαμχ ησλ απνγφλσλ αιιά θαη ηνπ 

παιαηνχ γνλέα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ 

νξίδεηαη γηα θάζε δνθηκή, έλαο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκνχκε λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε. Δπίζεο αλαπηχρζεθε βνεζεηηθφο θψδηθαο ειέγρνπ 

θξηηεξίσλ ηεξκαηηζκνχ κίαο δνθηκήο, φπσο είλαη ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ 

δξφκνπ. 

Ζ πινπνίεζε θαη επίιπζε ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηνπ νρήκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ινγηζκηθφ Simulink, φπνπ ε κνληεινπνίεζε ηνπ 

δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε γξαθηθφ ηξφπν. Δπίζεο αλαπηχρζεθε 

θψδηθαο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πνιιαπιψλ ππξήλσλ ησλ ζχγρξνλσλ επεμεξγαζηψλ. 

Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο, 

αμηνιφγεζεο, βειηηζηνπνίεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

πξαγκαηνπνηήζακε δνθηκέο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ βξφγρνπ. Δηδηθφηεξα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

δηέγεξζε βαζκίδνο θαη κε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε (ISO/CD 7401  2003) θαη ηξείο 

δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε ζηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα 

θακππιφηεηαο, ζε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ (ISO 3888-2  2002) θαη ζε 

πξαγκαηηθή δηαδξνκή (απηνθηλεηνδξφκην "Enzo e Dino Ferrari" - Imola). 

Όιεο νη δνθηκέο δηελεξγήζεθαλ κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα απνδψζνπκε κε ζρεηηθά αζθάιεηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 
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δπλακηθήο ηνπ νρήκαηνο, ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηα νπνία δηέζεηε ζε θάζε 

δνθηκή ή ζηηο αιιαγέο ζην κνληέιν νδεγνχ 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε, κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ην 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) απέδσζε θαιχηεξα ζηηο δνθηκέο αλνηρηνχ 

βξφγρνπ, ελψ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ππεξείρε 

ζηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην φρεκα ην φπνην 

ήηαλ εμνπιηζκέλν θαη κε ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη κε ζχζηεκα 

ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ππεξείρε ησλ νρεκάησλ ηα νπνία 

ήηαλ εμνπιηζκέλα, κφλν κε έλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα.  

To ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC), εκθάληζε θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, νη φπνηεο βξίζθνληαη θαη πην θνληά 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), εκθάληζε 

αμηφινγε αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο, ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη κε ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, φπσο είλαη ε 

επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο, ιφγσ ηεο επηβνιήο πέδεζεο. 

Δπίζεο, έγηλε εκθαλέο φηη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ππεξέρεη 

θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα, φηαλ απηά ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), θαη πηζαλψο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δπλακηθήο ηνπ 

νρήκαηνο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν κειινληηθήο έξεπλαο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ – ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

1.1. Γπλακηθή νρεκάηωλ 

Σν απηνθίλεην έρεη κηα ηζηνξία κεγαιχηεξε ησλ 100 εηψλ, κε ηε ζχγρξνλε 

κνξθή ηνπ, δειαδή έλα φρεκα κε ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο θαη 

ελζσκαησκέλε πεγή ηζρχνο, ζπλήζσο κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεσο ή 

ζπλδπαζκφο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξνθηλεηήξα. Καη φκσο έπξεπε λα 

πεξάζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 60 ρξφληα, κέρξη ε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο 

δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο νρεκάησλ λα θάλεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα. Ζ κειέηε 

ηνπ Leonard Segel ην 1956, ζρεηηθά κε ηελ απφθξηζε ελφο απηνθηλήηνπ ζηελ 

αιιαγή ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ησλ ηξνρψλ (Segel 1956), ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο φηη απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σα πξψηα ζεσξεηηθά κνληέια 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκηθέο ζρέζεηο θαη πξνέβιεπαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νρήκαηνο ζην γξακκηθφ εχξνο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο (γηα επηηαρχλζεηο 

κέρξη 0,3 - 0,4 g). Σν πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ 

κνληέισλ, πνπ ζα πξνζνκνηψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε φιν ην 

θάζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ δπλάκεσλ ησλ 

ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ. Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ θαη ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη έληνλα κε γξακκηθέο, 

ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ δπλάκεσλ ηξηβήο, θαζψο θαη ηεο βηζθνειαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ειαζηηθνχ φηαλ παξακνξθψλεηαη απφ ηηο δπλάκεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη.  

Σν επφκελν ζηάδην ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο απηνθηλήηνπ, ήξζε κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ 

ππνινγηζηψλ. Ζ ρξήζε ππνινγηζηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ, 

επέηξεςε ηελ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ βαζκψλ ειεπζεξίαο θαη κε γξακκηθψλ 

ζρέζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα ε 

ηζρχο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, 

επηηξέπνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ πιήξε εμνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ελφο απηνθηλήηνπ, θαζψο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. Ζ κνληεινπνίεζε δελ 

αθνξά πιένλ κφλν ην απηνθίλεην ζαλ ζχλνιν, αιιά θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ 
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κεξψλ, φπσο ν θηλεηήξαο, ην θηβψηην ηαρπηήησλ, ηα θξέλα, νη αλαξηήζεηο θαη 

ηα ειαζηηθά.  

1.2. Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ νρεκάηωλ 

1.2.1. Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (Electronic 

Stability Control) 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε βηνκεραλία νρεκάησλ εξεπλνχζε ηελ 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ ζα απνηξέπεη ην κπινθάξηζκα 

θαη ηελ νιίζζεζε ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ πέδεζε ηνπ νρήκαηνο. Σα κεραληθά 

ζπζηήκαηα φκσο ήηαλ θαηαδηθαζκέλα ζε απνηπρία, επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ επαξθή ηαρχηεηα απφθξηζεο, ψζηε λα κεηξήζνπλ ηελ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ πέδεζε. Ζ ιχζε ζε απηφ 

ην πξφβιεκα δφζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηελ αλάπηπμε ησλ εκηαγσγψλ 

θαη ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ. Γηα πνιιά ρξφληα ε ηερλνινγία ήηαλ πνιχ 

αθξηβή θαη νγθψδεο κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ηξέλα θαη 

αεξνπιάλα. Σειηθά ην 1978 ε γεξκαληθή Bosch δηέζεζε ην πξψην εκπνξηθφ 

ζχζηεκα ABS (Antilock Braking System), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα θνξπθαία 

κνληέια ησλ εηαηξηψλ BMW θαη Mercedes. 

To 1986 ε Bosch, δηαζέηεη ζηελ αγνξά ην TCS (Traction Control System) ην 

νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ ABS θαη επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ, ψζηε λα απνηξέπεη ην ζπηλάξηζκα ησλ θηλεηήξησλ ηξνρψλ, θαηά ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο, επεκβαίλνληαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλεηήξα. 

Σα ζπζηήκαηα ABS θαη TCS, αλ θαη απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ 

νρήκαηνο απφ ηνλ νδεγφ, θαηά ηελ επηβξάδπλζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

νρήκαηνο, δελ δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο ψζηε λα ιάβνπλ 

ππφςε ηελ ζπλνιηθή δπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο. 

Σν 1995 ε Mercedes ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Bosch, δηέζεζαλ ζηελ 

αγνξά ην πξψην φρεκα παξαγσγήο εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα ESC, ηελ 

Mercedes S-Class. Σν ζχζηεκα ηεο Bosch ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπνξηθή 

νλνκαζία ESP (Electronic Stability Program). Παξάιιεια θαη άιινη 

θαηαζθεπαζηέο φπσο ε Toyota, άξρηζαλ λα εμνπιίδνπλ ηα νρήκαηα ηνπο κε 

αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ESC, κε δηάθνξεο εκπνξηθέο νλνκαζίεο, φπσο VSC 

(Vehicle Stability Control), VDC (Vehicle Dynamic Control), DSC (Dynamic 
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Stability Control) θαη VSA (Vehicle Stability Assist). Παξά ηηο πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο εκπνξηθέο νλνκαζίεο θαη δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε αξρή ιεηηνπξγίαο παξακέλεη ε ίδηα. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί 

ε ζχγρπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, απφ ηηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

νλνκαζίεο, έρεη γίλεη παγθνζκίσο απνδεθηφο γηα επίζεκε ρξήζε ν φξνο ESC 

(Electronic Stability Control - ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο) θαη 

απηφλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζηε παξνχζα δηαηξηβή. Σν 2007, ε ακεξηθαληθή 

αξρή αζθάιεηαο απηνθηλεηνδξφκσλ (NHTSA) πξφηεηλε ζηνλ παγθφζκην 

θφξνπκ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ελαξκφληζε ησλ Καλνληζκψλ Ορεκάησλ 

(WP.29), ηελ θαζηέξσζε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ γηα ηα ζπζηήκαηα ESC 

(GRRF WORKING GROUP ON ELECTRONIC STABILITY CONTROL 2008). 

Σν ζχζηεκα ESC ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ABS θαη ηνπ TCS θαη 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ αηζζεηήξεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο γσλίαο ηνπ ηηκνληνχ 

θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο (yaw rate) ηνπ νρήκαηνο. πλδπάδνληαο ηηο 

κεηξήζεηο απηψλ ησλ αηζζεηήξσλ κε ηελ ππνδνκή ησλ ζπζηεκάησλ ABS θαη 

TCS, ππνινγίδεη ηελ δπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζπγθξίλεη κε 

ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ νδεγφ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηελ γσλία ηνπ ηηκνληνχ. Αλ ε απφθιηζε μεπεξάζεη θάπνηα 

πξνθαζνξηζκέλα φξηα ην ζχζηεκα επεκβαίλεη, εθαξκφδνληαο πέδεζε ζην 

θαηάιιειν ηξνρφ θαη πεξηνξίδνληαο ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα, κεηψλνληαο έηζη 

ηνλ θίλδπλν εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4.2. 

Σν ζχζηεκα ESC θέξδηζε κεγάιε δεκνζηφηεηα θαη άξρηζε λα θαζηεξψλεηαη 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ην 1997, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ 

θαηλνχξηνπ ηφηε κνληέινπ Mercedes Α-Class, ζε κηα δνθηκή απνθπγήο 

εκπνδίνπ ή δνθηκή απνθπγήο ηαξάλδνπ (Älgtest - moose test), φπσο έγηλε 

γλσζηή. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο, απφ ην δεκνζηνγξάθν ελφο 

ζνπεδηθνχ πεξηνδηθνχ, ην φρεκα αλεηξάπε (ρ. 1.1). Ζ απνηπρία, είρε σο 

απνηέιεζκα ε Mercedes λα πξνβεί ζε αλάθιεζε φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ 

είραλ ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαη λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο ζην κεηαηξφρην 

θαη ζηελ αλάξηεζε ηνπ νρήκαηνο, εμνπιίδνληαο παξάιιεια φια ηα 

αλαθιεζέληα νρήκαηα θαη φια φζα ζα θαηαζθεπάδνληαλ κειινληηθά, κε ην 

ζχζηεκα ESP. Ζ θίλεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε δηαθεκηζηηθή 



4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

 

εθζηξαηεία ηεο Mercedes, πνπ ήζειε λα δηαβεβαηψζεη ην θνηλφ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ λένπ ηεο κνληέινπ, πξνβάιινληαο ηελ απμεκέλε αζθάιεηα πνπ 

παξείρε ην ζχζηεκα ESP, νδήγεζε ζηελ εκπνξηθή θαζηέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα 

νρήκαηα. 

 

ρ. 1.1 - Αλαηξνπή Mercedes Α-Class θαηά ηελ δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ - πεγή 

πεξηνδηθό Auto, Motor und Sport (Blundell and Harty 2004)  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

κείσζεο θαηά 50% ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα κέρξη ην 2010, έρεη 

πξνρσξήζεη ζε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC κε ηίηιν "Δπηιέμηε ESC!" (Choose ESC!). ηηο 10 Μαξηίνπ 

2009, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ςήθηζε νδεγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2011, φια ηα λέα επηβαηηθά θαη επαγγεικαηηθά νρήκαηα 

θαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014, φια ηα λέα νρήκαηα, πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα ESC. 

ε κηα αλάιπζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC ζηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (Ferguson 2007), 

πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ζπκπεξαίλεη φηη ην ζχζηεκα ESC 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ ζηα νπνία 
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εκπιέθεηαη έλα φρεκα. Σα ζαλαηεθφξα νρήκαηα ζηα νπνία εκπιέθεηαη έλα 

φρεκα, κεηψλνληαη θαηά 30-50% φζνλ αθνξά ηα απιά επηβαηηθά νρήκαηα θαη 

50-70% φζνλ αθνξά ηα κεγάια νρήκαηα ειεπζέξνπ ρξφλνπ (SUV). Δηδηθφηεξα 

νη ζαλαηεθφξεο αλαηξνπέο νρεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 70-90% ιηγφηεξεο γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο νρεκάησλ εμνπιηζκέλσλ κε ESC. Δπίζεο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ζηελ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ 

απμάλεηαη ζε νιηζζεξέο ζπλζήθεο ηνπ δξφκνπ. Ζ κείσζε ησλ αηπρεκάησλ 

είλαη κηθξφηεξε ζε αηπρήκαηα, πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

νρήκαηα αιιά θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη κείσζε 17-38% ησλ πην 

ζνβαξψλ, ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. 

1.2.2. ύζηεκα ελεξγεηηθήο Σεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Ζ ηεηξαδηεχζπλζε ζηα νρήκαηα εθαξκφζηεθε απφ ηα πξψηα ρξφληα χπαξμεο 

ηνπ απηνθηλήηνπ. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζε κεγάια νρήκαηα, γηα λα 

επηηχρεη ηελ κείσζε ηεο αθηίλαο ζηξνθήο ησλ νρεκάησλ απηψλ θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο ειηγκψλ. Σέηνηα νρήκαηα ήηαλ αξθεηά 

ακεξηθάληθα βαξέα νρήκαηα ηεο πεξηφδνπ 1900 - 1930 ('04-'07 Four-Wheel-

Drive truck, '06-'12 American 3/4- to 10-ton trucks, '13-'28 Jefferey, '16-'28 

Nash, Quad 3-ton truck, '14 Golden West truck, '15-'17 Beech Creek truck) θαη 

ην ηεηξαθίλεην εθηφο δξφκνπ θνξηεγφ ηεο Mercedes 170VL. Σεηξαδηεχζπλζε 

επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεξηθά απφ ηα γλσζηά Jeep, ηνπ ακεξηθάληθνπ 

ζηξαηνχ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.  

ε φια απηά ηα νρήκαηα νη πίζσ ηξνρνί, έζηξηβαλ ζε αληίζεηε γσλία απφ ηνπο 

εκπξφο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειηγκνχο. Απηφ είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ επζηάζεηα ησλ νρεκάησλ ζε κέηξηεο θαη κεγάιεο ηαρχηεηεο. Έηζη ζε 

θάπνηα απφ απηά ηα νρήκαηα ππήξρε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο 

απελεξγνπνίεζεο ηεο ηεηξαδηεχζπλζεο απφ ηνλ νδεγφ. 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ηεο ηεηξαδηεχζπλζεο ζε επηβαηηθά νρήκαηα κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο 

θαη φρη κφλν ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ειηγκψλ, γίλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 απφ ηνπο Ηάπσλεο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Honda 

θαη ηε Nissan. Σν πξψην επηβαηηθφ απηνθίλεην πνπ έζηξηβαλ νη πίζσ ηξνρνί 

κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο εκπξφο ήηαλ ην Nissan Skyline (1985) ζην νπνίν 

φκσο έζηξηβε νιφθιεξν ην πιαίζην ηεο πίζσ αλάξηεζεο ιίγεο κνίξεο.  
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Ζ πξψηε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο ηεηξαδηεχζπλζεο γίλεηαη ζην Honda 

Prelude (1987) φπνπ κε έλα εηδηθφ κεραληθφ ζχζηεκα νη πίζσ ηξνρνί ζηξίβνπλ 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνπο εκπξφο ηξνρνχο, φζν ε γσλία ζηξνθήο ησλ 

εκπξφο ηξνρψλ είλαη κηθξή. Όηαλ ε γσλία ζηξνθήο ησλ εκπξφο ηξνρψλ 

κεγαιψλεη, νη πίζσ ηξνρνί ζηαδηαθά ζηξίβνπλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

Έηζη επηηπγράλεηαη θαη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ειηγκψλ ζε κηθξφηεξν ρψξν 

ζε ρακειέο ηαρχηεηεο θαη βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ νρήκαηνο ζε ειηγκνχο 

ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Αλαιπηηθφηεξα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηηθή 

ηεηξαδηεχζπλζεο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4.3. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζηε παξνχζα δηαηξηβή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ηεηξαδηεχζπλζε, αλαθεξφκαζηε ζε πινπνηήζεηο ελεξγεηηθήο ηεηξαδηεχζπλζεο 

θαη φρη παζεηηθήο ηεηξαδηεχζπλζεο. Ζ παζεηηθή ηεηξαδηεχζπλζε πινπνηείηαη 

ζε επίπεδν γεσκεηξίαο ηεο αλάξηεζεο ηνπ νπίζζηνπ άμνλα, ζηξίβνληαο 

ειάρηζηα ηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο, φηαλ αζθνχληαη έληνλεο πιεπξηθέο 

δπλάκεηο, ρσξίο δπλαηφηεηα επηπιένλ ειέγρνπ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

νρήκαηα, φπσο ε Porsche 928, ην Peugeot 306 θαη ε Alfa Romeo 156.  

Δθηφο απφ ηελ Toyota ε νπνία δελ πηνζέηεζε θάπνην ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο ζε φρεκα παξαγσγήο, νη ππφινηπνη Ηάπσλεο 

θαηαζθεπαζηέο, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, δηέζεηαλ ζπζηήκαηα 

ηεηξαδηεχζπλζεο ζε δηάθνξα κνληέια ηνπο, θπξίσο σο πξναηξεηηθφ εμνπιηζκφ 

ζε αθξηβά κνληέια (Nissan 300ZX, Nissan Infinity, Nissan Skyline, Honda 

Prelude, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Diamante, Mitsubishi GTO, Mazda 

929). 

Σν 2002 ε ακεξηθαληθή εηαηξεία Delphi ζρεδίαζε θαη δηέζεζε ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ έλα ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (Delphi 

Quadrasteer) ην νπνίν απεπζπλφηαλ θπξίσο ζε κεγάια νρήκαηα (SUV, Vans, 

Pick-Up) ηα νπνία θαηέρνπλ κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο νρεκάησλ ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ GM κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2004 πξνζέθεξε ην ζχζηεκα απηφ 

σο πξναηξεηηθφ εμνπιηζκφ ζηα κνληέια πνπ δηέζεηε ζηελ αγνξά ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο. 

Σν κεγαιχηεξν ίζσο κεηνλέθηεκα ηεο ηεηξαδηεχζπλζεο ήηαλ ην θφζηνο ηεο 

πινπνίεζεο ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ επζηάζεηαο, ειάρηζηα κνληέια παξαγσγήο 
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παγθνζκίσο δηαζέηνπλ ζχζηεκα ελεξγεηηθήο ηεηξαδηεχζπλζεο. Έλα απφ απηά 

είλαη ην Renault Laguna GT, ζην νπνίν νη πίζσ ηξνρνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζηξνθήο έσο 3,5 κνίξεο θαη ειέγρνληαη απφ έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα ESC. 

1.3. Πεξηγξαθή θαη ζθνπόο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο δπλακηθήο ηξνρνθφξνπ 

νρήκαηνο, πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ 

Δπζηάζεηαο (ESC) θαη νρήκαηνο πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα 

Σεηξαδηεχζπλζεο (4WS), θαζψο θαη νρήκαηνο πνπ είλαη εμνπιηζκέλν θαη κε ηα 

δχν ζπζηήκαηα, ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ζε δνθηκέο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ 

βξφγρνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πινπνηήζεθε ζε ππνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ, έλα κνληέιν 

καζεκαηηθήο πξνζνκνίσζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο νρήκαηνο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη 

ιεπηνκεξνχο κνληέινπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε έλα 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ νδεγνχ (Chatzikomis and Spentzas 2009), ην 

νπνίν κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο, 

θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ θιεηζηνχ βξφγρνπ. 

ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ νρήκαηνο, επηπιένλ ελζσκαηψζεθαλ, 

πξνζνκνηψζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (Electronic 

Stability Control) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηηθήο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(Electronic Stability Control) ρξεζηκνπνηήζεθε ν βαζηθφο αιγφξηζκφο 

ιεηηνπξγίαο ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ην ζχζηεκα ESP ηεο εηαηξείαο Bosch. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

ζπλδπαζκφο ηνπ αιγνξίζκνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη ηνπ θιαζζηθνχ 

ειέγρνπ ηεο γσλίαο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ βάζεη ηεο γσλίαο ησλ εκπξφζζησλ 

ηξνρψλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αλαπηχρζεθε έλαο αιγφξηζκνο βαζηζκέλνο ζε 

γελεηηθή ζηξαηεγηθή βειηηζηνπνίεζεο. Σέινο δεκηνπξγήζεθαλ βνεζεηηθά 
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πξνγξάκκαηα γηα ηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο, 

ηφζν ζε κνξθή θηλνχκελεο εηθφλαο (animation) φζν θαη ζε ζηαηηθά 

δηαγξάκκαηα. 

Σα εξγαιεία πξνζνκνίσζεο, αμηνιφγεζεο, βειηηζηνπνίεζεο θαη απεηθφληζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, καο επέηξεςαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε δνθηκέο 

αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ βξφγρνπ, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθε ε ζπκπεξηθνξά 

ελφο νρήκαηνο, φηαλ απηφ δελ δηαζέηεη ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη φηαλ δηαζέηεη 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (Electronic Stability Control) ή 

ζχζηεκα ελεξγεηηθήο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ή θαη ηα δχν. Ζ ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ επίδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο. 



 

2. ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΟΥΖΜΑΣΟ  

2.1. Μνληέιν νρήκαηνο 

2.1.1. Μνληέιν 10 βαζκώλ ειεπζεξίαο (10DOF) 

Σν κε γξακκηθφ κνληέιν δέθα βαζκψλ ειεπζεξίαο, βαζίδεηαη ζηηο εμηζψζεηο 

δπλακηθήο Newton – Euler, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην 2.1.3.  

Γίλνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο: 

1. Ζ αλαξηεκέλε κάδα ηνπ νρήκαηνο ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη 6 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζην ρψξν (ηξεηο βαζκνχο κεηαθίλεζεο θαη ηξεηο βαζκνχο 

πεξηζηξνθήο), ελψ θαζέλαο απφ ηνπο 4 ηξνρνχο δηαζέηεη έλα βαζκφ 

ειεπζεξίαο (πεξηζηξνθή). Οη 10 βαζκνί ειεπζεξίαο απεηθνλίδνληαη ζην 

ρ. 2.1.  

2. Οη ηξνρνί δελ δηαζέηνπλ βαζκφ ειεπζεξίαο κεηαθίλεζεο θαηά ηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα, αιιά ε κεηαθίλεζε απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

κεηαθίλεζε θαη πεξηζηξνθή ηεο αλαξηεκέλεο κάδαο. 

3. Σν φρεκα ζεσξείηαη απαξακφξθσην ζηεξεφ, δειαδή ε απφζηαζε κεηαμχ 

δχν ηπραίσλ ζεκείσλ ηνπ νρήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

4. Ζ κάδα ηνπ νρήκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη. Ζ παξαδνρή απηή δελ απέρεη 

πνιχ απφ ηε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ κφλε κεηαβνιή κάδαο θαηά ηελ θίλεζε 

ελφο νρήκαηνο, νθείιεηαη ζηε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Ζ κεηαβνιή απηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα σο πξνο ηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ νρήκαηνο.  

5. Θεσξνχκε ηηο κε αλαξηεκέλεο κάδεο ζηαζεξά ζπλδεδεκέλεο ζην φρεκα 

θαη φρη κέζσ ειαζηηθψλ ζπλδέζεσλ. Αληηθαζηζηνχκε ηελ επίδξαζε ησλ 

αλαξηήζεσλ επί ηνπ νρήκαηνο, κε ηηο επηβαιιφκελεο απφ απηέο 

δπλάκεηο. 

6. Ζ γσλία θπιίζεσο θ θαη ε γσλία θαιπαζκνχ ζ, ζεσξνχληαη κηθξέο, νπφηε 

ην ζπλεκίηνλν απηψλ είλαη πεξίπνπ ίζν κε ηε κνλάδα θαη ην εκίηνλν 

απηψλ είλαη πεξίπνπ ίζν πξνο ηε γσλία, εθθξαδφκελε ζε rad. Ζ 

παξαδνρή απηή ηζρχεη πεξίπνπ κέρξη ηηο 15ν κνίξεο.  

7. Λακβάλεηαη ππφςε κφλν ε δηακήθεο αεξνδπλακηθή δχλακε. 

8. Οη δχν εκπξφζζηνη ηξνρνί έρνπλ ηελ ίδηα γσλία δηεπζχλζεσο, φπσο θαη νη 

δχν νπίζζηνη. δ1=δ2=δf , δ3=δ4=δr 
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9. Ρνπέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηξεθφκελα κέξε ηνπ νρήκαηνο 

(ηξνρνί, άμνλεο) ζεσξνχληαη ακειεηέεο. 

10. Αγλνείηαη ε γεσκεηξία ησλ αλαξηήζεσλ θαη νη ξνπέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

απφ απηέο ζεσξείηαη φηη αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηνπ 

νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη παξαθάησ.  

2.1.2. Οξηζκόο ζπζηεκάηωλ αμόλωλ αλαθνξάο. 

ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν νξηζκφο ησλ αμφλσλ αλαθνξάο 

θαη νη ζπκβνιηζκνί, πνπ πξνηείλνληαη ζην πξφηππν S.A.E. J670e. 

 

ρ. 2.1 – ύζηεκα αμόλωλ νρήκαηνο κε 10 βαζκνύο ειεπζεξίαο 

Οξίδνληαη δχν ζπζηήκαηα αμφλσλ αλαθνξάο. 

 Γεψδεην ζχζηεκα αμφλσλ (Ο0ΥΤΕ). Σν ζχζηεκα είλαη δεμηφζηξνθν 

νξζνγψλην θαη είλαη ζηαζεξφ σο πξνο ηε Γε. Οη άμνλεο Υ θαη Τ, 

βξίζθνληαη ζε έλα νξηδφληην επίπεδν θαη ν άμνλαο Ε έρεη θαηεχζπλζε, 

πξνο ηα θάησ. 

 Ορεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ (Οxyz). Σν ζχζηεκα είλαη δεμηφζηξνθν 

νξζνγψλην, ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν ζην φρεκα, έηζη ψζηε, φηαλ ην 

φρεκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε κία επζεία γξακκή ζε έλαλ 
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επίπεδν δξφκν, ν άμνλαο x λα είλαη θαηά βάζε νξηδφληηνο, λα έρεη θνξά 

πξνο ηα εκπξφο θαη λα βξίζθεηαη πάλσ ζην δηάκεθεο επίπεδν 

ζπκκεηξίαο. Ο άμνλαο y έρεη θνξά πξνο ηα δεμηά ηνπ νδεγνχ θαη ν 

άμνλαο z έρεη θνξά πξνο ηα θάησ. Γηα απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ, 

επηιέγεηαη σο αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο αμφλσλ, ην θέληξν κάδαο ηνπ 

νρήκαηνο. 

Οξίδνληαη επίζεο νη γσληέο ζηξνθήο ηνπ νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ, 

σο πξνο ην γεψδεην ζχζηεκα αμφλσλ. 

 Γσλία θπιίζεσο ζ γχξσ απφ ηνλ άμνλα x. 

 Γσλία θαιπαζκνχ θ γχξσ απφ ηνλ άμνλα y.  

 Γσλία εθηξνπήο ς γχξσ απφ ηνλ άμνλα z. 

2.1.3. Δμηζώζεηο θηλήζεωο νρήκαηνο. 

Οη εμηζψζεηο Newton – Euler νρήκαηνο ζε ηπραίν νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα 

αμφλσλ Οxyz, έρνπλ σο εμήο (Spentzas 2000):  

 2 2

x G G G

dU dr dq
F m V r W q m x q r m y p q m z p r

dt dt dt

     
                        

     


 (2.1) 

 2 2

y G G G

dV dp dr
F m W p U r m y r p m z q r m x q p

dt dt dt

     
                        

     


(2.2)
 

 2 2

z G G G

dW dq dp
F m U q V p m z p q m x r p m y r q

dt dt dt

     
                        

     


(2.3)
 

   2 2

x xx yy zz yz zx xy

G G

dp dr dq
M I I I q r I r q I p q I p r

dt dt dt

dW dV
m y U q V p m z W p U r

dt dt

     
                     

     

   
                

   



(2.4)

 

   2 2

y yy zz xx xz xy yz

G G

dq dp dr
M I I I p r I p r I q r I q p

dt dt dt

dU dW
m z V r W q m x U q V p

dt dt

     
                     

     

   
                

   


 

(2.5) 
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   2 2

z zz xx yy xy yz zx

G G

dr dq dp
M I I I p q I q p I r p I r q

dt dt dt

dV dU
m x W p U r m y V r W q

dt dt

     
                     

     

   
                

   


 

(2.6) 

Αλ επηιεγεί νρεκαηνπαγέο θαη θεληξνκαδηθφ ζχζηεκα αμφλσλ Gxyz, ηφηε ε 

απφζηαζε Ο-G, κεδελίδεηαη θαη νη εμηζψζεηο γξάθνληαη: 

 x

dU
F m V r W q

dt

 
      

 
  (2.7) 

 y

dV
F m W p U r

dt

 
      

 
  (2.8) 

 

 z

dW
F m U q V p

dt

 
      

 
  (2.9) 

   2 2

x xx yy zz yz zx xy

dp dr dq
M I I I q r I r q I p q I p r

dt dt dt

     
                     

     


 (2.10) 

   2 2

y yy zz xx xz xy yz

dq dp dr
M I I I p r I p r I q r I q p

dt dt dt

     
                     

     


 (2.11) 

   2 2

z zz xx yy xy yz zx

dr dq dp
M I I I p q I q p I r p I r q

dt dt dt

     
                     

     


 (2.12) 

Οη εμηζψζεηο (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11) θαη (2.12) κπνξνχλ λα γξαθνχλ 

ζε κεηξσηθή κνξθή, σο εμήο: 

 
d

m
dt

F
V

V
 

   
 

  (2.13) 

  
dt

d
M I I


            (2.14) 

φπνπ 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

I I I

I I I

I I I

I

  
 

       
   

, 

U

V

W

V
 
 

    
  

 θαη  

p

q

r
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2.1.4. Δμωηεξηθέο δπλάκεηο θαη ξνπέο. 

2.1.4.1. Τπνινγηζκόο βάξνπο νρήκαηνο. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζεσξνχκε ην δξφκν επίπεδν θαη παξάιιειν κε ηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Έηζη ην βάξνο ζεσξνχκε φηη αζθείηαη πάληα θαηά ηνλ 

άμνλα Oz  ηνπ νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ. 

 zG m g   (2.15) 

2.1.4.2. Τπνινγηζκόο ηεο ζπκπηέζεωο ηωλ αλαξηήζεωλ ιόγω ηωλ 

αλωκαιηώλ ηνπ δξόκνπ θαη ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο 

Ζ ζπκπίεζε ηεο αλάξηεζεο ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην 

θάζεην άμνλα Οz, ηνπ ζεκείνπ επαθήο ηνπ δξφκνπ κε ηνλ ηξνρφ ηνπ 

νρήκαηνο zWi θαη ηνπ ζεκείνπ ζπλδέζεσο ηεο αλάξηεζεο ζην φρεκα zBi (2.16). 

Δπεηδή έρνπκε ππνζέζεη φηη νη κε αλαξηεκέλεο κάδεο δελ θηλνχληαη 

αλεμάξηεηα σο πξνο ην φρεκα, ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, φηαλ δελ αζθείηαη 

δειαδή ζην φρεκα, θακία εμσηεξηθή δχλακε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

βάξνπο), ηφηε ηα δχν απηά ζεκεία ηαπηίδνληαη θαη ε ζπκπίεζε ησλ 

αλαξηήζεσλ είλαη κεδεληθή. 

 i Bi Wiz z z    (2.16) 

  1
i

Bi i i i

x

z y z x y

z

   

 
 

       
 
  

  (2.17) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 1 (εκπξφο αξηζηεξφο): 

1x a  θαη 1y c 
 

 1 1Wz z z a c          (2.18) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 2 (εκπξφο δεμηφο): 

2x a  θαη 2y c  

 2 2Wz z z a c          (2.19) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 3 (πίζσ αξηζηεξφο): 

3x b   θαη 3y d   

 3 3Wz z z b d          (2.20) 
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Γηα ηνλ ηξνρφ 4 (πίζσ δεμηφο): 

4x b   θαη 4y d  

 4 4Wz z z b d          (2.21) 

Αληίζηνηρα, ε ηαρχηεηα ζπκπίεζεο ησλ αλαξηήζεσλ είλαη: 

Γηα ηνλ ηξνρφ 1 (εκπξφο αξηζηεξφο): 

 
 1

1W

d z
w W a p c q

dt


        (2.22) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 2 (εκπξφο δεμηφο): 

 
 2

2W

d z
w W a p c q

dt


        (2.23) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 3 (πίζσ αξηζηεξφο): 

 
 3

3W

d z
w W b p d q

dt


        (2.24) 

Γηα ηνλ ηξνρφ 4 (πίζσ δεμηφο): 

 
 4

4W

d z
w W b p d q

dt


        (2.25) 

2.1.4.3. Τπνινγηζκόο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην όρεκα από ηα 

ειαηήξηα θαη ηνπο απνζβεζηήξεο. 

Tα ειαηήξηα ζεσξνχληαη γξακκηθά, άξα νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην φρεκα 

απφ ηα ειαηήξηα είλαη: 

 ,K i i iF K z   (2.26) 

Οη δπλάκεηο, πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο απνζβεζηήξεο, είλαη: 

 
 

,

i

D i i

d z
F D

dt


   (2.27) 

Ζ ζπλνιηθή θάζεηε δχλακε, πνπ αζθείηαη ζηνλ θάζε ηξνρφ, απφ ηηο 

αλαξηήζεηο είλαη: 

 
 

,

i

z i i i i

d z
F K z D

dt


     (2.28) 

Οη δπλάκεηο απηέο, αζθνχληαη ζηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ νρήκαηνο κε ηηο 

αλαξηήζεηο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ξνπήο θχιηζεο, γχξσ 

απφ ηνλ άμνλα Ox, πνπ είλαη ίζε κε: 

    , ,1 ,2 ,3 ,4x kd z z z zM c F F d F F       (2.29) 
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Δπίζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ξνπήο θαιπαζκνχ, γχξσ απφ 

ηνλ άμνλα Oy, πνπ είλαη ίζε κε: 

    , ,1 ,2 ,3 ,4y kd z z z zM a F F b F F       (2.30) 

2.1.4.4. Τπνινγηζκόο ηωλ δπλάκεωλ, πνπ αζθνύληαη από ηνπο 

ειαζηηθνθόξνπο ηξνρνύο, εηο ην ηξνρνπαγέο ζύζηεκα αμόλωλ.  

Οη δπλάκεηο θαη νη ξνπέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο 

ηξνρνχο ππνινγίδνληαη ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο Magic Formula (Pacejka 2002), φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.2.  

Ζ κεηαηξνπή ησλ δπλάκεσλ απηψλ ζην νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

γίλεηαη σο εμήο: 

Ζ δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο, θαηά ηνλ άμνλα 

Ox, ηνπ νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ είλαη: 

        , cos sinx i x i y ii i
F F F      (2.31) 

φπνπ δi είλαη ε γσλία δηεπζχλζεσο ηνπ ηξνρνχ θαη  x i
F ,  y i

F  ε δηακήθεο θαη 

εγθάξζηα δχλακε ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ ηνπ θάζε ηξνρνχ.  

Ζ δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο, θαηά ηνλ άμνλα 

Oy, ηνπ νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ είλαη: 

        , sin cosy i x i y ii i
F F F      (2.32) 

φπνπ δi είλαη ε γσλία δηεπζχλζεσο ηνπ ηξνρνχ θαη  x i
F ,  y i

F  ε δηακήθεο θαη 

εγθάξζηα δχλακε ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ ηνπ θάζε ηξνρνχ.  

Ζ ξνπή επζπγξάκκηζεο ,z iM  δελ απαηηεί κεηαηξνπή ζην νρεκαηνπαγέο 

ζχζηεκα αμφλσλ, θαζψο ν θαηαθφξπθνο άμνλαο ηνπ ηξνρνπαγνχο 

ζπζηήκαηνο αμφλσλ ζεσξείηαη παξάιιεινο κε ηνλ άμνλα Oz ηνπ 

νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ. 

Οη δηακήθεηο δπλάκεηο ,x iF , πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο 

ηξνρνχο, θαηά ηνλ άμνλα Ox, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ξνπήο 

θαιπαζκνχ, γχξσ απφ ηνλ άμνλα Oy, πνπ είλαη ίζε κε: 

 , . ,1 ,2 ,3 ,4y x x x xM h F h F h F h F           (2.33) 

φπνπ h είλαη ε απφζηαζε ηνπ θέληξνπ κάδαο απφ ην έδαθνο. 
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Οη εγθάξζηεο δπλάκεηο ,y iF , πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο 

ηξνρνχο, θαηά ηνλ άμνλα Oy, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ξνπήο 

θχιηζεο, γχξσ απφ ηνλ άμνλα Ox, πνπ είλαη ίζε κε: 

 , . ,1 ,2 ,3 ,4x y y y yM h F h F h F h F           (2.34) 

φπνπ h είλαη ε απφζηαζε ηνπ θέληξνπ κάδαο απφ ην έδαθνο. 

Ζ απφζηαζε ηνπ θέληξνπ κάδαο απφ ην έδαθνο, κεηαβάιιεηαη κε ηελ θίλεζε 

ηνπ νρήκαηνο, αιιά ε κεηαβνιή ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Σέινο νη δηακήθεηο δπλάκεηο ,x iF , πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο 

ηξνρνχο, θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα Ox, νη εγθάξζηεο δπλάκεηο ,y iF , πνπ 

αζθνχληαη απφ ηνπο ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο, θαηά ηνλ εγθάξζην άμνλα Oy, 

θαη ε ξνπή επζπγξάκκηζεο ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ ,z iM , έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ξνπήο εθηξνπήο, γχξσ απφ ηνλ άμνλα Oz, πνπ 

είλαη ίζε κε: 

        , . ,1 ,2 ,3 ,4 ,1 ,2 ,3 ,4 ,z x x x x y y y y z iM c F F d F F a F F b F F M                

 (2.35) 

2.1.4.5. Τπνινγηζκόο ξνπήο αληίζηαζεο ζηε θύιηζε από ηηο 

αληηζηξεπηηθέο ξάβδνπο. 

Ζ ξνπή αληίζηαζεο ζηε θχιηζε ηνπ νρήκαηνο, πνπ αζθείηαη απφ ηηο 

αληηζηξεπηηθέο ξάβδνπο ππνινγίδεηαη: 

 
,x f roll bar f roll bar

M K    (2.36) 

 
,x r roll bar r roll bar

M K    (2.37) 

2.1.4.6. Τπνινγηζκόο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο  

Ζ δηακήθεο αεξνδπλακηθή δχλακε αληίζηαζεο ζηε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
2

,

1
* * *

2
x xF SCF U    (2.38) 

Όπνπ ξ ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα, SCF ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή 

αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο ηνπ νρήκαηνο επί ηελ κεησπηθή ηνπ επηθάλεηα θαη 

xU  ε δηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. 
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Θεσξνχκε φηη ε δχλακε απηή αζθείηαη ζην θέληξν βάξνπο, νπφηε δελ 

πξνθχπηνπλ ξνπέο. 

Οη ππφινηπεο αεξνδπλακηθά παξαγφκελεο δπλάκεηο θαη ξνπέο, ζεσξνχληαη 

ακειεηέεο γηα ην εχξνο ηαρπηήησλ πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή. 

2.1.5. Τπνινγηζκόο ζπληζηακέλωλ εμωηεξηθώλ δπλάκεωλ θαη 

ξνπώλ, ζην νρεκαηνπαγέο ζύζηεκα αμόλωλ. 

2.1.5.1. Τπνινγηζκόο ζπληζηακέλεο εμωηεξηθώλ δπλάκεωλ 

Ζ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ xF  θαηά ηνλ Οx άμνλα ηνπ νρεκαηνπαγνχο 

ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηηο ζρέζεηο (2.31) θαη 

(2.38), είλαη: 

 ,1 ,2 ,3 ,4 ,x x x x x xX F F F F F F        (2.39) 

H ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ yF  θαηά ηνλ Οy άμνλα ηνπ νρεκαηνπαγνχο 

ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηε ζρέζε (2.32) είλαη: 

 ,1 ,2 ,3 ,4y y y y yY F F F F F      (2.40) 

H ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ zF  θαηά ηνλ Οz άμνλα ηνπ νρεκαηνπαγνχο 

ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηηο ζρέζεηο (2.28) θαη 

(2.15), είλαη: 

 ,1 ,2 ,3 ,4z z z z z zZ F F F F F G        (2.41) 

2.1.5.2. Τπνινγηζκόο ζπληζηακέλεο εμωηεξηθώλ ξνπώλ 

H ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθψλ ξνπψλ xM , γχξσ απφ ηνλ Οx άμνλα ηνπ 

νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηηο 

ζρέζεηο (2.29), (2.34) θαη (2.36), είλαη: 

    ,1 ,2 ,3 ,4 ,, ,x z z z z y ix f roll bar x r roll bar
L M c F F d F F M M h F              

 (2.42) 

H ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθψλ ξνπψλ yM , γχξσ απφ ηνλ Οy άμνλα ηνπ 

νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηηο 

ζρέζεηο (2.30) θαη (2.33), είλαη: 
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    ,1 ,2 ,3 ,4 ,y z z z z x iM M a F F b F F h F              (2.43) 

H ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθψλ ξνπψλ zM , γχξσ απφ ηνλ Οz άμνλα ηνπ 

νρεκαηνπαγνχο ζπζηήκαηνο αμφλσλ, φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηε ζρέζε 

(2.35), είλαη:  

       ,1 ,2 ,3 ,4 ,1 ,2 ,3 ,4 ,z x x x x y y y y z iN M c F F d F F a F F b F F M                 
 (2.44) 
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2.2. Μνληέιν ειαζηηθνθόξωλ ηξνρώλ 

2.2.1. Πεξηγξαθή κνληέιωλ ειαζηηθώλ θαη θξηηεξίωλ επηινγήο 

Ζ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο δξφκνπ θαζνξίδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαζηηθνθφξσλ 

ηξνρψλ. Οη επηθάλεηεο επαθήο ησλ ειαζηηθψλ κε ην δξφκν θαη νη δπλάκεηο θαη 

ξνπέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηέο απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ νρήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

θάζε κνληέιν νρήκαηνο, ε αθξηβήο πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ειαζηηθνθφξνπ ηξνρνχ.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ειαζηηθνθφξνπ ηξνρνχ θαη ε δεκηνπξγία ησλ δπλάκεσλ 

θαη ησλ ξνπψλ ιφγσ ηεο παξακφξθσζεο ηνπ ειαζηηθνχ θαη ησλ ζηξσκάησλ 

ηλψλ απφ ην φπνην είλαη θαηαζθεπαζκέλν, είλαη κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε 

θπζηθή δηεξγαζία ε νπνία είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί αλαιπηηθά κε 

καζεκαηηθφ ηξφπν. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ειαζηηθψλ. ε κηα 

αλαιπηηθή αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ απηψλ (Pacejka and Sharp 1991) 

αλαθέξεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ ειαζηηθψλ ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. 

 Φπζηθά κνληέια κε αξηζκεηηθή επίιπζε κέζσ ππνινγηζηή 

 Φπζηθά κνληέια κε αλαιπηηθή ιχζε 

 Πεηξακαηηθά κνληέια 

Σα κνληέια ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο επηδηψθνπλ ηελ ιεπηνκεξή 

αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειαζηηθνχ. Ζ αλαιπηηθή ιχζε 

ησλ κνληέισλ απηψλ δελ είλαη εθηθηή θαη απαηηείηαη αξηζκεηηθή επίιπζε κέζσ 

ππνινγηζηή. Υαξαθηεξηζηηθφ κνληέιν απηή ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην “multi-

spoke” (Sharp 1990). ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ θαη κνληέια 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ ιεπηνκεξή κνληεινπνίεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειαζηηθνχ (Oden, Lin et al. 1988;Faria, Oden et al. 1992). 

Σα κνληέια απηά είλαη πεξίπινθα θαη πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ρξήζε ζηε 

κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ ειαζηηθνχ θαη κέρξη ηψξα ε ρξήζε ηνπο δελ έρεη δηαδνζεί 

ζηελ κειέηε ηεο δπλακηθήο νρεκάησλ. 
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Σα κνληέια ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη πην απινπνηεκέλα κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε αλαιπηηθήο ιχζεο. Υαξαθηεξηζηηθά κνληέια απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη (Pacejka and Fancher 1972;Gim and Nikravesh 1990). 

Τπάξρνπλ κνληέια πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο θαη 

πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ ιεπηνκεξή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ειαζηηθνχ κε αλαιπηηθέο ιχζεηο (Mastinu, Gaiazzi et al. 1996). 

Σα κνληέια ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, είλαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζην πεδίν ηεο 

δπλακηθήο νρεκάησλ. Σα κνληέια απηά δηαζέηνπλ θπζηθφ ππφβαζξν αιιά 

βαζηθή ηνπο επηδίσμε είλαη ε, φζν ην δπλαηφλ, πηζηφηεξε αλαπαξαγσγή ησλ 

πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ειαζηηθψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, κέζσ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο πέξαλ ηεο απμεκέλεο αθξίβεηαο ηελ νπνία πξνζθέξνπλ ηα 

κνληέια απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα 

πξνζνκνηψζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά νπνηνπδήπνηε ειαζηηθνχ, αξθεί λα 

ππάξρεη πξφζβαζε ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Σν πην θαζηεξσκέλν κνληέιν 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην κνληέιν ηνπ θαζεγεηή Pacejka, ην φπνην 

απνθαιείηαη “Magic Formula” θαη βξίζθεηαη ππφ ζπλερή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε. Οη πξψηεο εθδφζεηο ηνπ κνληέινπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ TU-Delft θαη ηεο Volvo (Bakker, Nyborg et al. 1987;Bakker, 

Pacejka et al. 1989;Pacejka and Bakker 1992). ηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία 

ειαζηηθψλ Michelin (Bayle, Forissier et al. 1993) αλέπηπμε έλα θαζαξά 

εκπεηξηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζηηο πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο ηεο “Magic 

Formula” θαη ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ην νπνίν θάιππηε ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλδπαζκέλεο νιίζζεζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ελζσκαηψζεθε ζην κνληέιν 

ηεο “Magic Formula” ην φπνην επεθηάζεθε θαη γηα ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

(Pacejka and Besselink 1996). Σν κνληέιν ηεο “Magic Formula” ή “Delft-Tyre”, 

πιένλ ζεσξείηαη πξφηππν ζηελ βηνκεραλία ζην ηνκέα πξνζνκνίσζεο 

νρεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εκπνξηθά παθέηα πξνζνκνίσζεο, 

φπσο ην MSC Adams (Kuiper and Van Oosten 2007). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

επηιέμακε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο. 
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2.2.2. Μνληέιν Magic Formula 

Ζ έθδνζε ηνπ κνληέινπ “Magic Formula” πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, είλαη ε έθδνζε ηνπ 2002, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν 

“Tyre and Vehicle Dynamics” (Pacejka 2002) θαη πεξηιακβάλεη φζεο αιιαγέο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ (2006).  

Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί κηα εκηηνλνεηδή εμίζσζε, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο δχλακεο, ζπλαξηήζεη ηεο δηακήθνπο νιίζζεζεο θαη 

ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο θαη κηα ζπλεκηηνλνεηδή εμίζσζε γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ξνπήο επζπγξάκκηζεο θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο νιίζζεζεο: 

      sin arctan arctany x D C B x E B x B x         
 

 (2.45) 

      cos arctan arctany x D C B x E B x B x         
 

 (2.46) 

     VY X y x S   (2.47) 

 Hx X S   (2.48) 

Οη παξάκεηξνη B,C,D θαη Δ, θαζνξίδνπλ ηελ κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο 

Magic Formula, ψζηε απηέο λα ζπκπίπηνπλ κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ, κε βάζε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη αδηάζηαηεο παξάκεηξνη p, q, r θαη s. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο θιίκαθνο ι. Με απηνχο ηνπ ζπληειεζηέο ν 

ρξήζηεο ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ειαζηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη ζε 

λέεο πεηξακαηηθέο δνθηκέο. 

Οη κεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα ην κνληέιν είλαη: 

Μεηαβιεηέο εηζφδνπ Μεηαβιεηέο εμφδνπ 

  - δηακήθεο νιίζζεζε 

  - γσλία πιαγηνπνξείαο 

  - ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

  - παξακφξθσζε ειαζηηθνχ 

 - νιίζζεζε ζηξνθήο (turn slip) 

  - γσλία camber 

xF  - δηακήθεο δχλακε 

yF  - εγθάξζηα δχλακε 

zF  - θάζεηε δχλακε 

xM  - ξνπή αλαηξνπήο
  

yM  - αληίζηαζε θχιηζεο 

zM  - ξνπή επζπγξάκκηζεο 
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 ην ρ. 2.2 απεηθνλίδνληαη ε δηακήθεο θαη πιεπξηθή δχλακε ( xF , yF ) θαη ε 

ξνπή επζπγξάκκηζεο ( zM ) γηα απιή θαη ζπλδπαζκέλε νιίζζεζε, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν Magic Formula, φπσο απηφ έρεη πινπνηεζεί ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή. 

 

ρ. 2.2 – Υαξαθηεξηζηηθά δπλάκεωλ θαη ξνπώλ γηα απιή θαη ζπλδπαζκέλε νιίζζεζε 

ειαζηηθνύ ηύπνπ 205/60/R15 
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2.2.3. Οξηζκόο ηξνρνπαγώλ ζπζηεκάηωλ αμόλωλ θαη 

ππνινγηζκόο ηωλ αλπζκάηωλ ηαρύηεηαο ηωλ 

ειαζηηθνθόξωλ ηξνρώλ 

Ο ππνινγηζκφο ησλ δπλάκεσλ απφ ηηο εμηζψζεηο Magic Formula, απαηηεί ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ αλπζκάησλ ηαρχηεηαο έθαζηνπ ηξνρνχ ζην ηξνρνπαγέο 

ζχζηεκα αμφλσλ.  

 

ρ. 2.3 – Οξηζκόο δπλάκεωλ θαη ξνπώλ ζην ηξνρνπαγέο ζύζηεκα αμόλωλ 

Σν ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ wO xyz  έρεη σο θέληξν ην ζεκείν ζχλδεζεο 

έθαζηνπ ηξνρνχ ζην φρεκα θαη ζηξέθεηαη θαηά ηε γσληά δηεπζχλζεσο ηνπ 

ηξνρνχ i  γχξσ απφ ηνλ άμνλα wO z , έηζη ψζηε ν άμνλαο wO x  λα παξακέλεη 

πάληα παξάιιεινο ζηελ δηακήθε δηεχζπλζε ηνπ ηξνρνχ θαη ν άμνλαο wO y  

παξάιιεινο κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 

2.3. 

Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αλπζκάησλ ηαρχηεηαο απφ ην νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα 

αμφλσλ ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ ρξεζηκνπνηνχκε θαηαξρήλ ηηο 

εμηζψζεηο (2.49) θαη (2.50), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο 

ηαρχηεηαο ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ ηξνρνχ κε ην φρεκα. 

 ,x i iV U y r   (2.49) 

 , ·iy i V x rV   (2.50) 
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ρ. 2.4 – Ορεκαηνπαγέο θαη ηξνρνπαγή ζπζηήκαηα αμόλωλ 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ηξνρφ 1, 1x a  θαη 1y c   

,1xV U c r   

,1 ·y VV a r  

Γηα ηνλ ηξνρφ 2, 2x a  θαη 2y c  

,2xV U c r   

,2 ·y VV a r  

Γηα ηνλ ηξνρφ 3, 3x b   θαη 1y d   

,3xV U d r   

,3 ·y VV b r  

Γηα ηνλ ηξνρφ 4, 4x b   θαη 4y d  

,4yV U d r   

,4 ·y VV b r
 

ηε ζπλέρεηα γηα ηε κεηαηξνπή ησλ αλπζκάησλ ηαρχηεηαο απφ ην 

νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ wO xyz , 
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φηαλ ν ηξνρφο έρεη πεξηζηξαθεί θαηά γσλία δηεπζχλζεσο i , ρξεζηκνπνηνχκε 

ηηο εμηζψζεηο (2.51) θαη (2.52). 

      , ,cos sinx x i i y i ii
V V V      (2.51) 

      , ,sin cosy x i i y i ii
V V V       (2.52) 

Σειηθά ηα αλχζκαηα ηαρχηεηαο cxV  θαη syV έθαζηνπ ηξνρνχ φπσο απηφο 

απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 2.5 είλαη: 

  cx x i
V V  (2.53) 

  sy y i
V V  (2.54) 

 

ρ. 2.5 – Απεηθόληζε ηωλ ηαρπηήηωλ επαθήο θαη νιίζζεζεο ζηελ επηθάλεηα επαθήο 

ηνπ ειαζηηθνθόξνπ ηξνρνύ κε ην δξόκν 

Ζ ηαρχηεηα νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ sxV  ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (2.55), 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρ. 2.5. 

 sx cx r cx eV V V V R      (2.55) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ  , 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ζπληζηακέλε ησλ ξνπψλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ. 

 w d b y x l

d
I M M M F R

dt


       (2.56) 

Οη εμηζψζεηο (2.55) θαη (2.56), απαηηνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθηίλαο 

εκθφξηνπ ηξνρνχ lR  θαη ηεο αθηίλαο θπιίζεσο eR . 

ηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε ην ειαζηηθφ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

πξνζνκνησζεί απφ έλα δεχγνο γξακκηθνχ ειαηεξίνπ – απνζβεζηήξα. Ζ 
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θάζεηε δχλακε zF  πνπ αζθείηαη ζην ειαζηηθφ, δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (2.57), 

φπνπ   ζεσξείηαη ε παξακφξθσζε ηνπ ειαζηηθνχ.  

 z Fz z

d
F C K

dt


     (2.57) 

 

ρ. 2.6 – Απεηθόληζε δπλάκεωλ θαη ξνπώλ ζην επίπεδν x z  ηνπ ηξνρνπαγνύο 

ζπζηήκαηνο αμόλωλ 

Ο φξνο FzC  , κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα θηλνχκελν ηξνρφ κε βάζε ηελ 

παξακφξθσζε  , φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (2.58). Οη φξνη πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξακφξθσζε ηνπ ειαζηηθνχ ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο δηακήθνπο θαη 

πιεπξηθήο δχλακεο ( xF , )yF
 

κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ φζνλ αθνξά 

επηβαηηθά νρήκαηα. 

 

2 2

2

2 1 1 1

0 0

2

1 2 0

0 0

1
yo x

z V Fcx Fcy Fcy

o z z

Fz Fz z z

FR F
F q q q q

V F F

d
q q F K

R R dt



  

     
               

     

  
        
   

 (2.58) 

Με δεδνκέλε ηε θάζεηε δχλακε zF  πνπ αζθείηαη ζην ειαζηηθφ, ε δηαθνξηθή 

εμίζσζε (2.58), κπνξεί λα επηιπζεί σο πξνο  . Με γλσζηή ηε παξακφξθσζε 

ηνπ ειαζηηθνχ  , κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ δπλακηθή αθηίλα εκθφξηνπ 

ηξνρνχ lR  (απφζηαζε άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ απφ ην έδαθνο) φπσο 
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θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (2.59) θαη ηελ αθηίλα θπιίζεσο eR  (effective rolling 

radius) φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (2.60) 

 

2

0
0 1 0

0

l V

R
R R q R

V


 
      

 
 (2.59) 

 

2

0
0 1 0

0

arctanzo Fz Fz
e V reff reff reff

Fz zo zo

R F C C
R R q R D B F

V C F F
 

     
              

     

 (2.60) 

ηελ εμίζσζε (2.60) ν φξνο FzC  αληηζηνηρεί ζηελ θάζεηε ειαζηηθή ζηηβαξφηεηα 

ηνπ ειαζηηθνχ ζε αθηλεζία, ππφ νλνκαζηηθφ θνξηίν zoF  θαη ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (2.61).  

 
2

1 2

0

4·zo
Fz Fz Fz

F
C q q

R
   (2.61) 

2.2.4. Μνληέιν κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ειαζηηθνχ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην γξακκηθφ κνληέιν stretched string (Pacejka 

2002;Kuiper and Van Oosten 2007). Σν κνληέιν απηφ δίλεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα κεηαβνιέο ρακειήο ζπρλφηεηαο (κέρξη 15 Hz).  

 

ρ. 2.7 – Μνληέιν κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο ειαζηηθνθόξνπ ηξνρνύ 

Θεσξνχκε φηη ην ζεκείν νιίζζεζεο S  πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ ζψηξνπ ηνπ 

ηξνρνχ πιεζίνλ ηνπ επηπέδνπ ηνπ δξφκνπ θαη ην ζεκείν επαθήο ηνπ 

ειαζηηθνχ κε ην δξφκν S  , ζπλδένληαη κε δχν ειαηήξηα (δηακήθεο θαη 

εγθάξζην). 
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Ζ δηαθνξά ηαρχηεηαο αλάκεζα ζηα δχν ζεκεία S  θαη S   πξνθαιεί ηελ δηακήθε 

απφθιηζε 1u  θαη ηελ εγθάξζηα απφθιηζε 1v , νη νπνίεο είλαη ίζεο κε: 

  1
sx sx

du
V V

dt
    (2.62) 

  1
sy sy

dv
V V

dt
    (2.63) 

Σειηθά πξνθχπηνπλ νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο (2.64) θαη (2.65) γηα ηηο 

απνθιίζεηο 1u  θαη 1v
 
ζπλαξηήζεη ησλ κεθψλ ραιαξψζεσο   θαη a . 

 1
1cx sx

du
V u V

dt
        (2.64) 

 1
1a cx a sy

dv
V v V

dt
       (2.65) 

Σα κήθε ραιαξψζεσο   θαη a  ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο (2.66) θαη 

(2.67) αληίζηνηρα. 

     0
1 2 3

0

expz Tx Tx z Tx z x

z

R
F p p df p df

F
  

 
        

 
 (2.66) 

  1 0 3 0 0

2 0 0

sin 2 arctan 1z
a Ty z Ky y Fz a

Ty z Fz

F
p F p R

p F
   



   
           

     

 (2.67) 

Λχλνπκε ηηο εμηζψζεηο (2.64) θαη (2.65) θαη ππνινγίδνπκε ηα 1u  θαη 1v , κε ηα 

νπνία ππνινγίδνπκε ηηο ηηκέο δηακήθνπο θαη πιεπξηθήο νιίζζεζεο κεηαβαηηθήο 

θαηαζηάζεσο   θαη a . 

  1
x

u
sign V






    (2.68) 

 1arctan
a

v
a



 
   

 
 (2.69) 

Σα κεγέζε κεηαβαηηθήο θαηαζηάζεσο   θαη a , ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

εμηζψζεηο Magic Formula ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ, αληί γηα ηα κεγέζε 

κνλίκνπ θαηαζηάζεσο   θαη *a . 
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2.2.5. Δμηζώζεηο magic formula 

ην θεθάιαην απηφ ζα δνζεί ε πιήξεο κνξθή ησλ εμηζψζεσλ ηνπ κνληέινπ 

Magic Formula (Pacejka 2002). 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαλνληθνχ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ην νλνκαζηηθφ, γίλεηαη: 

 zo Fzo zoF F    (2.70) 

Ζ αιιαγή ζηε θάζεηε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην ειαζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

νλνκαζηηθφ θνξηίν, είλαη: 

 z zo
z

zo

F F
df

F





 (2.71) 

Οη κεηαβιεηέο, δηακήθεο νιίζζεζε θαη γσλία πιαγηνπνξείαο, είλαη:  

 sx

cx

V

V
    (2.72) 

 * tan sgn
cy

cx

cx

V
a V

V
      (2.73)  

εκεηψλεηαη φηη ηα κεγέζε απηά αθνξνχλ ηελ κφληκε θαηάζηαζε θαη φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

κεηαβιεηέο κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο φπσο απηέο, ππνινγίζηεθαλ ζηηο 

εμηζψζεηο (2.68) θαη (2.69). 

Ζ εθηεηακέλε κνξθή ηνπ κνληέινπ πεξηέρεη πξφβιεςε γηα ηελ επηξξνή ηεο 

γσλίαο camber θαη ηεο νιίζζεζεο ζηξνθήο (turn slip). ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

έρνπκε επηιέμεη λα αγλνήζνπκε ηελ γεσκεηξία ησλ αλαξηήζεσλ θαη επνκέλσο 

ε γσλία camber παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ γσλία camber   ζε φιεο ηηο παξαθάησ 

εμηζψζεηο ζεσξείηαη φηη έρεη κεδεληθή ηηκή. Δπίζεο ε νιίζζεζε ζηξνθήο (turn 

slip) ζα ζεσξεζεί κεδέλ, θαη επνκέλσο νη παξάγνληεο i , πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο παξαθάησ εμηζψζεηο ζα έρνπλ ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα. 

  1 0,1, ,8i i    (2.74) 

Οη ζπληειεζηέο θιίκαθνο i , έρνπλ ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα, εθηφο απφ ηνλ 

ζπληειεζηή ,x y  
ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ηηκέο αληίζηνηρεο κε ηνλ ζπληειεζηή 

πξφζθπζεο ηεο επηθάλεηαο επαθήο ειαζηηθνχ – δξφκνπ, πνπ ζέινπκε λα 

πξνζνκνηψζνπκε. 
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 Γηακήθεο δύλακε xoF  (απιή δηακήθεο νιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

    sin arctan arctanxo x x x x x x x x x VxF D C B E B B S            
 

 (2.75) 

 x HxS    (2.76) 

 1x Cx CxC p     0  (2.77) 

 x x z CxD F      0  (2.78) 

  1 2x Dx Dx z xp p df       (2.79) 

     2

1 2 3 41 sgnx Ex Ex z Ex z Ex x ExE p p df p df p             1  (2.80) 

    1 2 2expx z Kx Kx z Kx z KxK F p p df p df         (2.81) 

 0x x x xo xB C D F at          FC   

  x x x x xB K C D     (2.82) 

  1 2Hx Hx Hx z HxS p p df      (2.83) 

     1 2 1Vx z Vx Vx z cx Vx cx Vx xS F p p df V V              (2.84) 

Δγθάξζηα δύλακε yoF  (απιή πιαγηνιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

    sin arctan arctanyo y y y y y y y y y VyF D C B E B a B a S          
 

 (2.85) 

 *

y HyS    (2.86) 

 1y Cy CyC p     0  (2.87) 

 y y z CyD F      0  (2.88) 

     *2

1 2 31y Dy Dy z Dy yp p df p          (2.89) 

       *2 *

1 2 5 3 41 sgny Ey Ey z Ey Ey Ey y EyE p p df p p p               1

 (2.90) 

     *2 *2

1 4 2 5 3 3sin arctan 1y Ky zo Ky z Ky Ky zo Ky KyK p F p F p p F p                
 

 0x x x xo xB C D F at          0 : y o Fif K C       4: 2Kyusually p   

 (2.91) 

  y y y y yB K C D     (2.92) 

      *

1 2 0 4 1Hy Hy Hy z Hy y o Vy yS p p df K S K                   (2.93) 
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   *

3 4 2Vy z Vy Vy z Ky yS F p p df              (2.94) 

  1 2 2Vy z Vy Vy z Vy y VyS F p p df S            (2.95) 

  6 7y o z Ky Ky z KyK F p p df        0yoF at        FC   (2.96) 

Ρνπή επζπγξάκκηζεο zoM  (απιή πιαγηνιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

 zo zo zroM M M   (2.97) 

 zo o yoM t F     (2.98) 

      sin arctan arctan coso t t t t t t t t t tt t a D C B E B a B a a            
 

 (2.99) 

 cos cx

c

V
a

V
   (2.100) 

 
*

t Hta a S   (2.101) 

   *

1 2 3 4Ht Hz Hz z Hz Hz zS q q df q q df         (2.102) 

    cos arctanzro zr r r r r rM M a D C B a        (2.103) 

 *

r Hfa a S    fa  (2.104) 

 Hf Hy Vy yaS S S K   (2.105) 

 ya ya KK K     (2.106) 

    2 * *2 *

1 2 3 5 61t Bz Bz z Bz z Bz Bz Kya yB q q df q df q q                0

 (2.107) 

 1t CzC q   0  (2.108) 

    1 2 sgnto z o zo Dz Dz z t cxD F R F q q df V        (2.109) 

  * *2

3 4 51t to Dz DzD D q q          (2.110) 

     2 *

1 2 3 4 5

2
1 arctant Ez Ez z Ez z Ez Ez t t tE q q df q df q q B C a



 
             

 
  1

 (2.111) 

  *

9 10 6r Bz kya y Bz y yB q q B C          9: 0Bzpreferred q   (2.112) 

 7rC   (2.113) 
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*

6 7 2 8 9 0

* * *

10 11 0 8

{

} cos sgn 1

r z o Dz Dz Mr Dz Dz Kz

Dz Dz Kz y cx

D F R q q df q q df

q q df a V



 

    

     

             

           

 (2.114) 

 , 0zao to yaK D K      0zo yM a at        MaC  (2.115) 

  8 9z o z o Dz Dz Kz to y oK F R q q df D K            0zoM at        MC   

 (2.116) 

Γηακήθεο δύλακε xF  (ζπλδπαζκέλε νιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

 x xa xoF G F   (2.117) 

    cos arctan arctanxa xa xa S xa xa S xa S xaoG C B a E B a B a G        
 

 0

 (2.118) 

    cos arctan arctanxao xa xa Hxa xa xa Hxa xa HxaG C B S E B S B S        
 

 (2.119) 

 
*

S Hxaa a S   (2.120) 

    *2

1 3 2cos arctanxa Bx Bx Bx xaB r r r            0  (2.121) 

 1xa CxC r  (2.122) 

 1 2xa Ex Ex zE r r df     1  (2.123) 

 1Hxa HxS r   (2.124) 

Δγθάξζηα δύλακε yF  (ζπλδπαζκέλε νιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

 y y yo VyF G F S     (2.125) 

    cos arctan arctany y y S y y S y S y oG C B E B B G                
 

 0

 (2.126) 

    cos arctan arctany y y Hy y y Hy y HyG C B S E B S B S        
        
 

 (2.127) 

 S HyS     (2.128) 

     *2 *

1 4 2 3cos arctany By By By By yB r r r a r         
 

  0  (2.129) 

 1y CyC r   (2.130) 
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 1 2y Ey Ey zE r r df      1  (2.131) 

 1 2Hy Hy Hy zS r r df      (2.132) 

  5 6sin arctanVy Vy Vy Vy VyS D r r        
 

 (2.133) 

    * *

1 1 3 4 2cos arctanVy y z Vy Vy z Vy VyD F r r df r r a             
 

 (2.134) 

 

Ρνπή Αληίζηαζεο Κύιηζεο yM  

   1 2arctany z o Sy r o Sy x zo MyM F R q V V q F F          (2.135) 

Ρνπή επζπγξάκκηζεο zM  (ζπλδπαζκέλε νιίζζεζε ηνπ ηξνρνύ) 

 z z zr xM M M s F     (2.136) 

 z yM t F     (2.137) 

      , , , ,cos arctan arctan cost eq t t t t eq t t t eq t t eqt t a D C B a E B a B a a            
 

 (2.138) 

 y y VyF F S 
    (2.139) 

    , ,cos arctanzr zr r eq r r r r eqM M a D C B a     
 

 (2.140) 

     *1 2 3 4o sz sz y zo sz sz z ss R s s F F s s df            (2.141) 

  

2

2 2

, sgnx
t eq t t

ya

K
a a a

K

 
 

      
 (2.142) 

  

2

2 2

, sgnx
r eq r r

ya

K
a a a

K

 
 

    
  

 (2.143) 

2.2.6. Αζπκκεηξία Διαζηηθώλ 

Έλα ειαζηηθφ επίζσηξν, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ δελ είλαη 

απφιπηα ζπκκεηξηθφ. πγθεθξηκέλα ην ζρήκα ηνπ δελ είλαη απφιπηα 

θπιηλδξηθφ αιιά ειαθξψο θσληθφ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο ηλψλ 

αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα ειαζηηθνχ δελ είλαη ζπκκεηξηθή. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα έλα ειαζηηθφ, λα παξάγεη εγθάξζηα δχλακε yF  θαη ξνπή 

επζπγξάκκηζεο zM  αθφκε θαη γηα κεδεληθή γσλία νιίζζεζεο *a . Δπίζεο ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαζηηθνχ δελ είλαη ζπκκεηξηθά γηα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ηηκέο ηεο δηακήθνπο νιίζζεζεο  . Απηή ε έιιεηςε ζπκκεηξηθφηεηαο, επηβάιιεη 

ηνλ ζαθή νξηζκφ ηεο θνξάο θχιηζεο ηνπ ειαζηηθνθφξνπ ηξνρνχ θαη ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηελ αξηζηεξή ή ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Οη ηηκέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο γηα ηηο ζηαζεξέο ησλ 

εμηζψζεσλ Magic Formula, αθνξνχλ ειαζηηθφ ηνπνζεηεκέλν είηε ζηε δεμηά 

είηε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά νρήκαηνο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή νη ηηκέο πνπ 

δίλνληαη γηα ηηο ζηαζεξέο αθνξνχλ ειαζηηθφ ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε πιεπξά ηνπνζέηεζεο 

ηνπ ειαζηηθνχ ζην φρεκα, θάπνηεο ζηαζεξέο ησλ εμηζψζεσλ Magic Formula, 

ιακβάλνπλ αληίζεηε ηηκή απφ απηή πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα δεδνκέλε πιεπξά 

ηνπνζέηεζεο, φηαλ ην ειαζηηθφ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ αληίζεηε πιεπξά. 

ηε παξνχζα δηαηξηβή νη παξαθάησ ζηαζεξέο ζα ιακβάλνπλ αληίζεηε ηηκή 

απφ ηελ αλαθεξνκέλε γηα ηνπο ηξνρνχο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ νρήκαηνο (ηξνρνί 2 θαη 4): 

Αζύκκεηξεο ζηαζεξέο  

κνληέινπ Magic Formula 

1Hxr  1Sxq  3Eyp  1Hyp  2Hyp  

1Vyp  2Vyp  3Byr  1Vyr  2Vyr  

4Bzq  3Dzq  6Dzq  7Dzq  4Ezq  

1Hzq  2Hzq  1szs    
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2.3. Μνληέιν θηλεηεξίνπ ζπζηήκαηνο νρήκαηνο 

2.3.1. Μνληέιν ζπγθξνηήκαηνο παξνρήο ηζρύνο θαη ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε πεγή ηζρχνο γηα έλα φρεκα δξφκνπ, είλαη ε εκβνινθφξνο 

κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ παξερφκελε ηζρχο κίαο κεραλήο εζσηεξηθήο 

θαχζεσο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε αθξίβεηα, απφ κία θακπχιε ηζρχνο σο 

πξνο ην ξπζκφ πεξηζηξνθήο  . Ζ θακπχιε ηζρχνο είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

θάζε θηλεηήξα θαη εμάγεηαη απφ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηεο παξαγφκελεο 

ηζρχνο ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. ηελ βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη (Genta 2008) φηη γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο, φπνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηε κεγάιε αθξίβεηα ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θηλεηήξα, είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζεγγηζηεί ε θακπχιε ηζρχνο απφ έλα πνιπψλπκν ηξίηεο ηάμεσο, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (2.144). 

 
3

0

i

i

i

P P 


   (2.144) 

ηελ βηβιηνγξαθία (Artamonov, Ilarionov et al. 1976) δίλνληαη εκπεηξηθέο ηηκέο 

γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πνιπσλχκνπ:  

 0 0P  , max
1

max

P
P 


, max

2 2

max

P
P 


, max

3 3

max

P
P  


 (2.145) 

Όπνπ maxP  είλαη ε κέγηζηε ηζρχο πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ν θηλεηήξαο θαη 

max  ν ξπζκφο πεξηζηξνθήο ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε ηζρχο απηή. Οη ηηκέο 1P  

θαη 2P , ηζρχνπλ γηα Μ.Δ.Κ. κε αλάθιεμε. 

Ζ θακπχιε ηζρχνο, φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, αθνξά ηελ κέγηζηε 

δηαζέζηκε ηζρχ γηα ηνλ δεδνκέλν ξπζκφ πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα. Ζ 

πξαγκαηηθή παξαγφκελε ηζρχο εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηεο ξπζκηζηηθήο 

δηθιείδαο ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα, ε νπνία ζπλδέεηαη κεραληθά ή ειεθηξνληθά, 

κε ην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ ηεο επηηαρχλζεσο ηνπ νρήκαηνο (ζπλήζσο 

πνδφπιεθηξν επηηαρχλζεσο). Θεσξνχκε φηη ε ζρέζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο κε ηελ πνζνζηηαία απφδνζε ηεο κέγηζηεο δηαζέζηκεο 

ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα είλαη αλαινγηθή.  

Ζ παξαγφκελε ξνπή ηνπ θηλεηήξα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (2.146). 
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   (2.146) 

Οη θακπχιεο ηζρχνο θαη ξνπήο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμηζψζεηο (2.144) 

θαη (2.146), απεηθνλίδνληαη ζην ρ. 2.8 γηα Μ.Δ.Κ. κε κέγηζηε ηζρχ 150 KW 

απνδηδφκελε ζηηο 5.000 ζηξνθέο αλά ιεπηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία κίαο ζχγρξνλεο Μ.Δ.Κ. ειεγρφκελεο απφ ειεθηξνληθή 

κνλάδα (ECU) είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κφλν κία 

θακπχιε ηζρχνο, θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα 

αιιάδνπλ δπλακηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο, ζεσξήζακε φηη δελ απαηηείηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ 

πξνζνκνίσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξνρήο ηζρχνο ηνπ νρήκαηνο, απφ φηη 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε. 

 

ρ. 2.8 – Κακπύιεο ηζρύνο θαη ξνπήο γηα πξνζνκνίωζε Μ.Δ.Κ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα   πνπ απαηηείηαη 

ζηελ εμίζσζε (2.146), ππνινγίδνπκε ην κέζν φξν ηνπ ξπζκνχ πεξηζηξνθήο 

ησλ θηλεηεξίσλ ηξνρψλ w  θαη ηνλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ επηιεγκέλε 

ζρέζε κεηάδνζεο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηε ηειηθή ζρέζε κεηάδνζεο ηνπ 

δηαθνξηθνχ fn .  
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 ,g i f wn n     (2.147) 

Ζ επηινγή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο ,g in  ζην θηβψηην ηαρπηήησλ γίλεηαη κε βάζε 

ηελ δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. 

Αληηζηνίρσο γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ξνπή πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο 

θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ξνπή πνπ απνδίδεη ν θηλεηήξαο, 

κε ηελ επηιεγκέλε ζρέζε κεηάδνζεο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηε ηειηθή 

ζρέζε κεηάδνζεο ηνπ δηαθνξηθνχ. 

 ,max ,d g i fM n n M    (2.148) 

2.3.2. Βνεζεηηθά ζπζηήκαηα επηηάρπλζεο (ASR) – πέδεζεο (ABS). 

Μέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα ε απνηειεζκαηηθή επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ελφο 

νρήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνδφπιεθηξα ειέγρνπ, απαηηνχζε απφ ηνλ 

νδεγφ αθξηβείο θαη νκαιέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ην ζπηλάξηζκα ή ην 

κπινθάξηζκα ησλ ηξνρψλ αληίζηνηρα, εηδηθά ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο 

πξφζθπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ππνρξεσηηθφο ν εμνπιηζκφο ησλ 

νρεκάησλ κε ειεθηξνληθή ζπζθεπή απνηξνπήο κπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ 

θαηά ηελ πέδεζε (Anti-lock Braking System) θαη έρεη δηαδνζεί ε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο απνηξνπήο ζπηλαξίζκαηνο, ηδηαίηεξα ζηα κνληέια κε 

ηζρπξνχο θηλεηήξεο (Anti-Spin Regulation). Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ επηηξέπεη ζηνλ νδεγφ λα επηιέγεη θαη λα εθαξκφδεη ζηα ρεηξηζηήξηα 

ειέγρνπ ηελ επηζπκεηή επηηάρπλζε ή πέδεζε, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηελ 

επηζπκεηή απφ ην ίδην αιιαγή ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο, ρσξίο 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπλζήθεο πξφζθπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ειέγρνπ, ξπζκίδνπλ ηελ ξνπή θηλήζεσο ή πεδήζεσο 

ζε επίπεδα ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φζν ην δπλαηφλ, βέιηηζηε 

επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε, φπσο απηή πεξηνξίδεηαη απφ ην δηαζέζηκν 

ζπληειεζηή πξφζθπζεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, νη εκπνξηθέο ζπζθεπέο ABS/ASR, 

ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο θαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα, πνπ δελ είλαη 

δηαζέζηκα ζην επξχ θνηλφ. Γηα λα πξνζνκνηψζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ABS/ASR ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ παξαθάησ απινπνηεκέλν αιγφξηζκν: 
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1. Δπηιέγνπκε ηελ επηζπκεηή ηηκή t  γηα ηελ νιίζζεζε ηνπ ηξνρνχ, ζηελ 

νπνία παξάγεηαη ε κεγαιχηεξε δηακήθεο δχλακε.  

2. Τπνινγίδνπκε ηελ κειινληηθή ηηκή νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ f  κεηά απφ 

ρξφλν ABSt  κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή νιίζζεζεο   ηνπ ηξνρνχ θαη ηνλ 

ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ 
d

dt


.  

 f ABS

d
t

dt


      (2.149) 

3. Ζ κειινληηθή ηηκή νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ f  ζπγθξίλεηαη κε ηελ 

επηζπκεηή ηηκή t  γηα ηελ νιίζζεζε ηνπ ηξνρνχ. Δάλ ε ηηκή είλαη 

κηθξφηεξε ηεο επηζπκεηήο ηφηε ε παξάγσγφο ηεο ξνπήο πέδεζεο ή 

θίλεζεο γίλεηαη ζεηηθή, κε ζθνπφ λα απμεζεί ε νιίζζεζε ηνπ ηξνρνχ, ελψ 

εάλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ηεο επηζπκεηήο ηφηε ε παξάγσγφο ηεο 

ξνπήο πέδεζεο ή θίλεζεο γίλεηαη αξλεηηθή, κε ζθνπφ λα κεησζεί ε 

νιίζζεζε ηνπ ηξνρνχ. 
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 (2.150) 

4. Ζ ξνπή πέδεζεο ή θηλήζεσο ζε θάζε ζηηγκή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

ρξνληθά ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή θαη ηελ παξάγσγν, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εμίζσζε (2.151) θαη πξέπεη πάληα λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ 

επηιέγεη ν νδεγφο κέζσ ηεο κεηαβιεηήο ειέγρνπ ηεο επηηάρπλζεο ή 

επηβξάδπλζεο ,d bC  (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ επέκβαζε ζηε 

κεηαβιεηή ειέγρνπ επηβξάδπλζεο θάζε ηξνρνχ απφ ην ζχζηεκα ESC). 

      ,

, , 1 1

d b

d b n d b n n n

dM
M t M t t t

dt
      , , , ,max0 d b d b d bM C M     (2.151) 

 



 

3. ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΗΚΟΝΗΚΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 

3.1. Δηζαγωγή 

Γηα λα πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

νρεκάησλ, πξέπεη λα εμεηάζνπκε φηη απηά νδεγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δμ 

απηνχ πξνθχπηεη ε αλάγθε θαηαζθεπήο αμηφπηζηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

θιεηζηνχ-βξφγρνπ κε ηελ ηθαλφηεηα δηαδξαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπ 

νρήκαηνο.  

Ζ απνζηνιή ελφο αλζξψπνπ - νδεγνχ είλαη λα ζπγθεληξψλεη κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ ηνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαρχηεηα, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζέζε 

ηνπ νρήκαηνο ζην δξφκν θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηελ γσληά ηνπ ηηκνληνχ 

θαη ηελ ζέζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ επηηάρπλζεο/επηβξαδχλζεσο, ψζηε λα 

αθνινπζήζεη ην φρεκα ηελ επηζπκεηή ηξνρηά κέζα ζηα πιαίζηα απφθιηζεο 

πνπ ηνπ επηηξέπεη ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ. 

ηελ βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο 

νρεκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο κνληέια πξνεπηζθφπεζεο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε αλαιπηηθέο αλαζθνπήζεηο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ κνληέισλ νδεγνχ (MacAdam 2003;Plöchl and 

Edelmann 2007). Σα κνληέια απηά, πξνβιέπνπλ ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο θαη 

ππνινγίδνπλ ηελ απφθιηζε ζέζεο ή δηεχζπλζεο, ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή 

πνξεία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηαβιεηή ππφ έιεγρν ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ. Γηα λα ππνινγηζηεί ε απαηηνχκελε κεηαβιεηή ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο 

(γσλία ηηκνληνχ, ζέζε ρεηξηζηεξίνπ επηηαρχλζεσο/επηβξαδχλζεσο) 

ρξεζηκνπνηείηαη είηε έλαο αλαινγηθφο θαηεπζπληήο κε ζηαζεξφ θέξδνο (Sharp, 

Casanova et al. 2000) ή ππνινγίδεηαη κηα βέιηηζηε ηηκή απφ έλα 

πξνζαξκνδφκελν ειεγθηή (Sharp and Valtetsiotis 2001;Ungoren and Peng 

2005;Edelmann, Plöchl et al. 2007). Σα κνληέια πξνζαξκνδφκελνπ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα απινπνηεκέλε εζσηεξηθή πξνζνκνίσζε ηνπ νρήκαηνο γηα 

λα πξνβιέςνπλ ηελ κειινληηθή ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο θαη λα πξνζαξκφζνπλ 

ηελ βέιηηζηε επέκβαζε ηνπ νδεγνχ ψζηε απηφ λα αθνινπζήζεη ηελ επηζπκεηή 

ηξνρηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απφδνζε ελφο θαηεπζπληή κε ζηαζεξφ θέξδνο 

πξνζνκνηάδεη θαιχηεξα ζε έλα κέζν νδεγφ θαη φρη έλα νδεγφ πςεινχ 

επηπέδνπ, ν νπνίνο δηαιέγεη ζε θάζε ζηηγκή ηελ βέιηηζηε ιχζε γηα ηνλ έιεγρν 
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ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο ε ρξήζε ελφο θαηεπζπληή κε ζηαζεξφ θέξδνο 

επηηπγράλεη κηα ζπκπεξηθνξά νδεγνχ ε νπνία είλαη νκνηνγελήο θαη κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο καο, αιιάδνληαο έλα κηθξφ αξηζκφ παξακέηξσλ. 

Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

νρήκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηαηί ζηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο 

απαηηείηαη λα θξαηάκε φζν ηνλ δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξνχκε κε αθξίβεηα λα απνδψζνπκε ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβνιψλ κε ηα απνηειέζκαηα.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο, αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν νδεγνχ 

(Chatzikomis and Spentzas 2009), ην νπνίν βαζίζηεθε ζε παιαηφηεξν 

κνληέιν (Sharp, Casanova et al. 2000) θαη ζην νπνίν έγηλαλ νη αλαγθαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο. πγθεθξηκέλα ην κνληέιν νδεγνχ, 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αλαινγηθφ-δηαθνξηθφ θαηεπζπληή (PD controller) κε 

πξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ θέξδνπο κε βάζε ηε δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ 

νρήκαηνο, γηα λα ειέγμεη ηελ γσλία ηε ηηκνληνχ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

θηλεκαηηθή ζρέζε ην κνληέιν νδεγνχ, ειέγρεη ηελ δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ 

νρήκαηνο.  

Έλαο ηππηθφο νδεγφο πιεζηάδνληαο κηα θακπή, πξψηα απφ φια, δηαζθαιίδεη 

φηη πξηλ θηάζεη ζηελ αξρή ηεο ζηξνθήο, ζα έρεη κεηψζεη ηελ δηακήθε ηαρχηεηα 

ηνπ νρήκαηνο αλάινγα κε ηελ θακππιφηεηαο ηεο ζηξνθήο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη ην φρεκα λα νινθιεξψζεη ηε ζηξνθή κε αζθάιεηα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα απινπνηεκέλε θηλεκαηηθή ζρέζε γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηελ κέγηζηε δηακήθε ηαρχηεηα γηα ηελ νπνία ε πιεπξηθή 

επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο δελ ζα μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο πιεπξηθήο 

πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα θηάλνληαο ζηε ζηξνθή ν νδεγφο, ξπζκίδεη ηελ γσλία ηνπ 

ηηκνληνχ, έηζη ψζηε ε δηεχζπλζε ηνπ νρήκαηνο λα ηαηξηάδεη κε ηελ δηεχζπλζε 

ηνπ δξφκνπ. Σν κνληέιν πνπ ηξνπνπνηήζακε (Sharp, Casanova et al. 2000), 

ρξεζηκνπνηεί σο κεηαβιεηή ειέγρνπ κφλν ηελ απφθιηζε ηεο κειινληηθήο 

ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζην 

δξφκν. Ζ απφθιηζε ηεο γσλία δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ 

απφθιηζε ζέζεο θαη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ νδεγεί έλαο 
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άλζξσπνο. Γηα απηφ ηξνπνπνηήζακε ην κνληέιν ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε θαη 

ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ απφθιηζε ηεο 

ζέζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, ζαλ κεηαβιεηέο ππφ έιεγρν 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. Έηζη κπνξνχκε κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ λα επηιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

παξακέηξσλ θέξδνπο γηα θάζε κεηαβιεηή ειέγρνπ, πνπ ηαηξηάδεη ζηελ θάζε 

πεξίπησζε πξνζνκνίσζεο.  

3.2. Πεξηγξαθή θαη πξνεπηζθόπεζε επηζπκεηήο ηξνρηάο 

νρήκαηνο  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ νδεγνχ είλαη ε επαξθήο 

πεξηγξαθή ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο πνπ ζέινπκε λα αθνινπζήζεη ην φρεκα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε έλα πίλαθα πέληε ζηειψλ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηεο ηξνρηάο. Σν 

δηάζηεκα απηφ επηιέγεηαη αξθεηά κηθξφ ψζηε λα πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηελ 

επηζπκεηή δηαδξνκή. Ζ πξψηε ζηήιε είλαη ε δηαλπφκελε απφζηαζε θαηά 

κήθνο ηεο ηξνρηάο απφ ην ζεκείν αθεηεξίαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πεξηέρεη κνλαδηθέο ηηκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

επξεηήξην γηα αλαδήηεζε ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ. 

  ( ) (1/ ) ( ) ( ) ( )t t t ts m k m rad x m y m  (3.1) 

Ζ θακππιφηεηα ηεο ηξνρηάο tk , ε εθαπηνκέλε γσλία δηεχζπλζεο t θαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ζέζεο tx  θαη ty  είλαη νη άιιεο ηέζζεξηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα θαη 

παξέρνπλ ζην κνληέιν νδεγνχ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδξνκή 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. εκεηψλεηαη φηη φια ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ αλ δηαζέηνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ζέζεο ηεο 

ηξνρηάο ( tx , ty ). Έηζη είλαη εχθνιν λα πεξηγξαθεί έλαο δξφκνο ή έλα 

απηνθηλεηνδξφκην, απφ ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα ή δεδνκέλα GPS.  

Απφ ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ νρήκαηνο είλαη εχθνιν λα ππνινγίζνπκε 

ηελ ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζην επίπεδν x-y θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ (δηακήθε θαη 

εγθάξζηα). Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ζρεηηθή ζέζε πνπ ην φρεκα ζα έπξεπε λα 

βξίζθεηαη αλ αθνινπζνχζε κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, ηε δηακήθε θαη 
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εγθάξζηα ηαρχηεηα ( , ), ηε γσλία εθηξνπήο ( ) θαη ηε ζέζε ( , ) ζηηο 

εμηζψζεηο (3.2) θαη (3.3), φπσο απηέο δίλνληαη ζην (Sharp, Casanova et al. 

2000), γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ζρεηηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ην φρεκα 

θαηά κήθνο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο (s). 

  
ds

s
dt

   (3.2) 

 
cos( ) sin( )

1 [( ) cos( ) ( ) sin( )]

t t

t t t t t

U Vds

dt k y y x x

   

 

    


      
 (3.3) 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ζέζε ( tx , ty ), θακππιφηεηα ηεο ηξνρηάο tk  θαη ηελ 

εθαπηνκέλε γσλία δηεχζπλζεο t  ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πξαγκαηνπνηνχκε κηα γξακκηθή αλαδήηεζε 

παξεκβνιήο ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο. Δπεηδή ην 

κνληέιν νδεγνχ απαηηεί δεδνκέλα γηα ηελ επηζπκεηή ηξνρηά εκπξφο απφ ην 

φρεκα, ππνινγίδνπκε ηελ επηζπκεηή νκάδα δεδνκέλσλ κε Ν ζεκεία 

θαηαλεκεκέλα ζε ίζα δηαζηήκαηα θαηά κήθνο κηαο απφζηαζεο 

πξνεπηζθφπεζεο ps . Ο πίλαθαο ηεο ζέζεο ησλ ζεκείσλ πξνεπηζθφπεζεο, 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3.4). 
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3.3. Έιεγρνο ηεο δηακήθνπο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο 

Ζ πξψηε απνζηνιή ηνπ κνληέινπ νδεγνχ είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη πξηλ ηελ 

άθημε ηνπ νρήκαηνο ζε κία ζηξνθή, ε δηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ ζα έρεη κεησζεί 

ζε επίπεδν ηέηνην, πνπ ζα επηηξέςεη ζην φρεκα λα δηαγξάςεη ηελ επηζπκεηή 

ηξνρηά ρσξίο λα ππεξβεί ηα φξηα πιεπξηθήο επηηάρπλζεο θαη λα νιηζζήζεη.  

3.3.1.  Δμηζώζεηο ππνινγηζκνύ ηεο δηακήθνπο ηαρύηεηαο κε βάζε 

ηελ θακππιόηεηα ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ κέγηζηε δηακήθε ηαρχηεηα γηα ηελ νπνία ε πιεπξηθή 

επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο δελ ζα ππεξβεί ηα φξηα πξφζθπζεο, 

ρξεζηκνπνηνχκε κηα θηλεκαηηθή ζρέζε φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ην 

απινπνηεκέλν κνληέιν 2 ηξνρψλ (πνδειάηνπ). Ζ εμίζσζε (3.5) ζπζρεηίδεη ηελ 

πιεπξηθή επηηάρπλζε κε ηελ δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ 

θακππιφηεηα ηεο ηξνρηάο.  

 
2

y

t

a
k

U
  (3.5) 

Ζ κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε, κε δεδνκέλε ηε κέγηζηε πιεπξηθή δχλακε 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη ειαζηηθνθφξνη ηξνρνί, ππνινγίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (3.6). 

  ,max 1 2y y Dy Dy z yg p p df g          (3.6) 

Ο ζπληειεζηήο y  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εγθάξζηαο δχλακεο ησλ 

ειαζηηθψλ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ εμίζσζε (2.89), ζπλαξηήζεη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ειαζηηθνχ θαη ηνπ ζπληειεζηή y , ν νπνίνο, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 2.2.5, ιακβάλεη ηηκέο αληίζηνηρεο κε ηνλ ζπληειεζηή 

πξφζθπζεο ηεο επηθάλεηαο επαθήο ειαζηηθνχ – δξφκνπ, πνπ ζέινπκε λα 

πξνζνκνηψζνπκε (θπκαίλεηαη απφ 0,05-0,30 γηα παγσκέλν, ρηνληζκέλν ή 

πγξφ δξφκν έσο 0,90 γηα δξφκν κε ζηεγλή άζθαιην θαιήο πνηφηεηαο).  

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηελ κέγηζηε δηακήθε ηαρχηεηα, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ε κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε, γηα κηα δεδνκέλε θακππιφηεηα ηξνρηάο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο (3.5) θαη (3.6).  
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Σέινο, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ νδεγφ δηακήθε ηαρχηεηα 

πνιιαπιαζηάδνπκε ηε κέγηζηε δηακήθε ηαρχηεηα maxU , κε έλα ζπληειεζηή US , 

ν νπνίνο ζα θαζνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ νδεγνχ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή 

ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο.  

 maxdes UU S U   (3.8) 

Όηαλ ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  ιακβάλεη 

ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 1 ζεκαίλεη φηη ν νδεγφο πξνζπαζεί λα κελ ππεξβεί ηα 

φξηα πξφζθπζεο ηνπ νρήκαηνο, ελψ κεγαιχηεξεο φηη πξνζπαζεί λα ηα 

ππεξβεί. Ο ζπληειεζηήο US  απνηειεί κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ ε νπνία επηιέγεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζέινπκε λα 

πξνζνκνηψζνπκε. 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε πνπ απαηηείηαη έηζη ψζηε 

ην κνληέιν νδεγνχ λα επηηχρεη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ 

επηζπκεηή ηαρχηεηα πξηλ απηφ θηάζεη ζηελ ζηξνθή. Ζ απφζηαζε 

πξνεπηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3.9).  

 
2

,

,max

1

2*
p l

b x

U
s

S a

 
   

 
 (3.9) 

Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο απφζηαζεο πέδεζεο bS , θαζνξίδεη ηελ 

απφζηαζε απφ ηελ ζηξνθή ζηελ νπνία ν νδεγφο αξρίδεη λα επηβξαδχλεη ην 

φρεκα. Όηαλ ν ζπληειεζηήο bS  ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 1, ζεκαίλεη 

φηη ν νδεγφο θαζπζηεξεί λα αξρίζεη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο ελφςεη ηεο 

ζηξνθήο, ελψ φηαλ ιακβάλεη ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 1, ζεκαίλεη φηη αξρίδεη ηελ 

επηβξάδπλζε λσξίηεξα απφ φηη θαζνξίδεηαη απφ ηελ κέγηζηε επηβξάδπλζε 

πέδεζεο ,maxxa . Ο ζπληειεζηήο bS , επίζεο απνηειεί κία απφ ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. Ζ κέγηζηε επηβξάδπλζε πέδεζεο ,maxxa , πνπ κπνξεί λα 

επηηχρεη ην φρεκα εμαξηάηαη απφ ηε κέγηζηε δηακήθε δχλακε πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηα ειαζηηθά θαη ππνινγίδεηαη ζηελ εμίζσζε (3.10). 

  ,max 1 2* *x x Dx Dx z xg p p df g        (3.10) 

Ο ζπληειεζηήο x  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο δχλακεο ησλ 

ειαζηηθψλ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ εμίζσζε (2.79), ζπλαξηήζεη ησλ 
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παξακέηξσλ ηνπ ειαζηηθνχ θαη ηνπ ζπληειεζηή x , ν νπνίνο, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ιακβάλεη ηηκέο αληίζηνηρεο κε ηνλ ζπληειεζηή 

πξφζθπζεο ηεο επηθάλεηαο επαθήο ειαζηηθνχ – δξφκνπ. Θεσξνχκε φηη ην 

φρεκα δηαζέηεη ζχζηεκα πέδεζεο ηθαλφ λα αλαπηχμεη ξνπέο πέδεζεο ζε θάζε 

ηξνρφ, ψζηε ν ηξνρφο λα αλαπηχμεη ηε κέγηζηε δηακήθε δχλακε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε (3.4) δεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα απνζηάζεσλ 

πξνεπηζθφπεζεο 
, 1r l N

  s  κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχκε κηα γξακκηθή 

αλαδήηεζε παξεκβνιήο ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο, γηα 

λα ππνινγίζνπκε ηηο ηηκέο θακππιφηεηαο ηεο ηξνρηάο θαηά κήθνο κίαο 

απφζηαζεο ,p ls  εκπξφο απφ ην φρεκα θαη ε κέγηζηε απφιπηε ηηκή 

θακππιφηεηαο ηεο ηξνρηάο πνπ ζα ζπλαληήζεη ην φρεκα ππνινγίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (3.11). 

 

,1

,
1

max

t

t

t N
N

k

k

k


 
 

  
 
  

 (3.11) 

Ζ ηηκή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμίζσζε (3.6) γηα λα ππνινγίδνπκε θάζε 

ζηηγκή ηελ επηζπκεηή κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα 

αθαηξνχκε απφ ηελ επηζπκεηή ηαρχηεηα, ηελ πξαγκαηηθή δηακήθε ηαρχηεηα 

ηνπ νρήκαηνο, ψζηε λα ππνινγίζνπκε ηελ απφθιηζε Ue  θαη ρξεζηκνπνηνχκε 

έλαλ αλαινγηθφ θαηεπζπληή κε θέξδνο ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο UK , 

γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ κεηαβιεηή ειέγρνπ ηεο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο 

,d bC , φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (3.13).  

 maxUe U U   (3.12) 

 
,

, 0, 0
:

, 0, 0

d U U b U

d b

b U U d U

C K e C if e
C

C K e C if e

   


    
 (3.13) 

 ,0 1d bC   (3.14) 

Όηαλ ε απφθιηζε ηεο επηζπκεηήο απφ ηελ πξαγκαηηθή δηακήθε ηαρχηεηα Ue  

ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαβιεηή ειέγρνπ dC , ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ επηηαρχλζεσο θαη θαζνξίδεη ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο (φπνπ γηα ηηκή 1 έρνπκε κέγηζηε επηηάρπλζε). Όηαλ 
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ε απφθιηζε ηεο επηζπκεηήο απφ ηελ πξαγκαηηθή δηακήθε ηαρχηεηα Ue  

ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαβιεηή ειέγρνπ bC , ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ επηβξαδχλζεσο θαη θαζνξίδεη ηελ 

επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο (φπνπ γηα ηηκή 1 έρνπκε κέγηζηε επηβξάδπλζε). 

3.4. Έιεγρνο ηεο εγθάξζηαο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο 

Γηα λα επηηχρνπκε ηνλ έιεγρν ηεο εγθάξζηαο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο κέζσ ηεο 

γσλίαο ηνπ ηηκνληνχ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν κεηαβιεηέο ειέγρνπ, ηελ 

απφθιηζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο (ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο) θαη ηελ απφθιηζε ζέζεο 

(ηελ απφζηαζε ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά).  

3.4.1. Έιεγρνο κε βάζε ηελ απόθιηζε ηεο γωλίαο δηεύζπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο από ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

Ζ απφθιηζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηελ παξνχζα 

γσλία δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο   κε ηελ εθαπηνκέλε ζηελ επηζπκεηή 

ηξνρηάο, t . Ζ απφζηαζε πξνεπηζθφπεζεο ,p ss , ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

,p s ps U T  , φπνπ ν ρξφλνο πξνεπηζθφπεζεο pT  είλαη κία απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

ρ. 3.1 – Πξνεπηζθόπεζε απόθιηζεο δηεύζπλζεο θαη ζέζεο νρήκαηνο 
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Όπσο θαη αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εμίζσζε (3.4) γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα απνζηάζεσλ πξνεπηζθφπεζεο 
, 1r s N

  s , κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχκε κηα γξακκηθή αλαδήηεζε παξεκβνιήο ζηνλ πίλαθα 

δεδνκέλσλ ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο, γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο 

δηεχζπλζεο ηεο ηξνρηάο 
, 1t i N




    ζε Ν ζεκεία νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θαηά 

κήθνο ηεο απφζηαζεο ,p ss  εκπξφο απφ ην φρεκα, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 3.1.  

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηηο N  ηηκέο απφθιηζεο  , , 111i t i NNN
e  


        

θαη ππνινγίδνπκε ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ θάζε 
2

N
N

 (ην N  είλαη αθέξαην 

πνιιαπιάζην ηνπ 2N ) γηα λα κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα ζε 2 1N  . Σέινο, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (3.15), πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηνλ πίλαθα 

ζηάζκηζεο 
21 N

W 
    ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ηηκή e  ε νπνία είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηελ γσλία δηεχζπλζεο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κεηαβιεηή ειέγρνπ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. 

 

2

2

2 2
2

,1 ,
,1

1

, 1
,1 ( 1) ,

1

N
N

N

N N
N Nn n

N N
N

avg e e
e

W e

e
avg e e

 


 



 




   



  
     

  
      

        
   

 (3.15) 

Μεηά απφ ζεηξά δνθηκψλ θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, αξκφδεη ε ρξήζε 

ελφο Αλαινγηθνχ – Γηαθνξηθνχ θαηεπζπληή (Proportional-Derivative 

controller). Ο δηαθνξηθφο φξνο πξνζζέηεη ραξαθηεξηζηηθά απφζβεζεο ζην 

κνληέιν νδεγνχ θαη έηζη βειηηψλεη ηελ επζηάζεηα ηνπ θαη κεηψλεη ηπρφλ 

ηαιαλησηηθή ζπκπεξηθνξά, εηδηθά ζε ειηγκνχο παληθνχ, φπσο είλαη ε δνθηκή 

αιιαγήο ισξίδαο. Παξφια απηά ν δηαθνξηζκφο εληζρχεη ηπρφλ ζφξπβν ζην 

ζήκα ειέγρνπ θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο 

γσλίαο ηνπ ηηκνληνχ, νπφηε ε επηινγή ηνπ θέξδνπο ηνπ δηαθνξηθνχ θαηεπζπληή 

( ,DK ) πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά, αλάινγα θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ πνπ ζέινπκε λα πξνζνκνηψζνπκε. Δμεηάζηεθε επίζεο ε 
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ρξήζε ελφο νινθιεξσηηθνχ φξνπ ζηνλ θαηεπζπληή (Integral controller) αιιά ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, αθνχ ε χπαξμε κηθξψλ απνθιίζεσλ κφληκεο θαηάζηαζεο 

δελ είλαη ζεκαληηθέο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηεπζπληή καο. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

γσλίαο ηνπ ηηκνληνχ κε βάζε ηελ απφθιηζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο απφ 

ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, δίλεηαη ζηελ εμίζσζε (3.16).   

 , ,P D

de
K e K

dt



         (3.16) 

3.4.2. Έιεγρνο κε βάζε ηελ εγθάξζηα απόθιηζε ηεο ζέζεο ηνπ 

νρήκαηνο από ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

Ζ απφθιηζε ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηελ παξνχζα 

θαη ηηο κειινληηθέο ζέζεηο ηνπ νρήκαηνο κε ηελ επηζπκεηή ηξνρηά. Ζ απφζηαζε 

πξνεπηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη, φπσο πξνεγνπκέλσο ,p s ps U T  . 

Όπσο θαη ζηνλ έιεγρφ κε βάζε ηελ απφθιηζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εμίζσζε (3.4), γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα 

απνζηάζεσλ πξνεπηζθφπεζεο 
, 1r s N

  s , κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχκε κηα 

γξακκηθή αλαδήηεζε παξεκβνιήο ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ηεο επηζπκεηήο 

ηξνρηάο, γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ηξνρηάο 
, 1t i N

x


    θαη 

, 1t i N
y


    ζε N ζεκεία νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θαηά κήθνο ηεο απφζηαζεο 

,p ss  εκπξφο απφ ην φρεκα.  

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηελ κειινληηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο, εθφζνλ 

ζπλερίζεη λα θηλείηαη ζηελ παξνχζα θαηεχζπλζε κε ηελ παξνχζα δηακήθε 

ηαρχηεηα. 

   ,1 1
cos( )i r sN N

x s x
 

      (3.17) 

   ,1 1
sin( )i r sN N

y s y
 

      (3.18) 

Σέινο κε ηελ εμίζσζε (3.19) ππνινγίδνπκε ηελ απφθιηζε ζέζεο 
, 1d i N

e


   . 

      , , ,1 11 1 1
cos( ) sin( )d i t i i t i iN NN N N

e y y x x 
   

                 (3.19) 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ εμίζσζε (3.15) 

ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο αλά 2N N
 
ηηκέο ηνπ πίλαθα ησλ απνθιίζεσλ 
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ζέζεο 
, 1d i N

e


    θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ πίλαθα ζηάζκηζεο  
21d N

W


 γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζε κία ηηκή de , ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεηαβιεηή 

ειέγρνπ ηνπ θαηεπζπληή. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

έλαλ Αλαινγηθφ – Γηαθνξηθφ θαηεπζπληή (Proportional-Derivative controller) κε 

θέξδνο ,d PK  θαη ,d DK , φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (3.20) γηα ηνλ ηειηθφ 

ππνινγηζκφ ηεο γσλίαο ηνπ ηηκνληνχ, κε βάζε ηελ απφθιηζε ζέζεο. 

 
, ,

d

d d P d d D

de
K e K

dt
      (3.20) 

3.4.3. Πξνζαξκνγή ηεο γωλίαο δηεύζπλζεο ηωλ ηξνρώλ κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ θαη ηελ 

επηθάλεηα πξόζθπζεο 

Σέινο, πξέπεη λα εηζάγνπκε ζην κνληέιν νδεγνχ, έλα κεραληζκφ 

πξνζαξκνγήο ηνπ κεγέζνπο ηεο αιιαγήο γσλίαο ησλ δηεπζπλφλησλ ηξνρψλ, 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνλ ζπληειεζηή πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία 

θηλείηαη ην φρεκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηαξρήλ ρξεζηκνπνηνχκε ην θέξδνο 

κνλίκνπ θαηαζηάζεσο ηεο ηαρχηεηαο εθηξνπήο σο πξνο ηε γσλία ησλ 

δηεπζπλφλησλ ηξνρψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη ζηηο εμηζψζεηο (3.21) θαη 

(3.22) γηα ην απινπνηεκέλν κνληέιν 2 βαζκψλ ειεπζεξίαο (πνδειάηνπ). Σν 

θέξδνο απηφ εμαξηάηαη απφ ηε δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ (ππνζηξνθηθή ή ππεξζηξνθηθή).  

 
 21

rd

r U
K

l K U
 

  
 (3.21) 

 
2

1 2

m b a
K

C Cl

 
   

 
 (3.22) 

Σν K είλαη ν ζπληειεζηήο επζηάζεηαο, m  είλαη ε κάδα ηνπ νρήκαηνο, l  ην 

κεηαμφλην ηνπ νρήκαηνο, a  θαη b νη απνζηάζεηο ηνπ εκπξφο θαη πίζσ άμνλα 

αληίζηνηρα απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ νρήκαηνο θαη 1C  θαη 2C  ε ζηξνθηθή 

ζηηβαξφηεο ησλ εκπξφο θαη ησλ πίζσ ειαζηηθψλ. Ο ζπληειεζηήο επζηάζεηαο 

Κ ππνινγίδεηαη γηα ζηαηηθφ φρεκα θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε κεηαθνξά 

βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. 
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Γηα λα ιάβνπκε ππφςε ηνλ ζπληειεζηή πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ κε ηελ 

επηθάλεηα ζηελ νπνία θηλείηαη ην φρεκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζρέζε πνπ 

δίλεη ηελ ηηκή θνξεζκνχ ηεο γσλίαο ησλ δηεπζπλφλησλ ηξνρψλ, φπσο δίλεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε (3.23), πέξαλ ηεο νπνίαο νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αχμεζε 

ηεο γσλίαο απηήο, δελ απμάλεη ηελ πιεπξηθή δχλακε πνπ αζθείηαη ζηα 

ειαζηηθά, παξά κφλν ηελ γσλία εθαξκνγήο ηεο δχλακεο απηήο. Σν θαηλφκελν 

απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ θαηά ηελ νδήγεζε ζε ζπλζήθεο ρακειήο 

πξφζθπζεο φπσο ζε πάγν ή βξεγκέλν νδφζηξσκα.  

 
2sat

g l

U




 
   (3.23) 

 

ρ. 3.2 – Πξνζαξκνγή γωλίαο δηεπζύλζεωο κε βάζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο 

Ζ έμνδνο ηνπ ειεγθηνχ δηεπζχλζεσο είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν επηκέξνπο 

εμφδσλ ειέγρνπ   θαη d , δηαηξεκέλν δηα ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο rdK . 

  
1

,  d sat sat

rd

S
K

          (3.24) 
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Ζ επηξξνή ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο 1
rdK

, απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 3.2 γηα νπδέηεξν, ππνζηξέθνλ θαη 

ππεξζηξέθνλ φρεκα.  

3.5. Δπηινγή παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέιν νδεγνχ θαζνξίδεηαη απφ 3 παξακέηξνπο γηα ηνλ 

ξπζκηζηή δηακήθνπο ηαρχηεηαο θαη 6 παξακέηξνπο γηα ηνλ θαηεπζπληή γσλίαο 

ηηκνληνχ.  

Απηνί νη παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εηθνληθνχ νδεγνχ θαη 

ηελ απφδνζε ηνπ. Αλάινγα κε ην φρεκα θαη ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, 

απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα λα πξνζνκνηψζνπκε ηελ 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά νδεγνχ. Ο αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ δελ είλαη εθηθηφο, ιφγσ ηεο κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

νρεκάησλ εηδηθά ζε πςειέο επηηαρχλζεηο. 

 Καηεπζπληήο δηακήθνπο ηαρύηεηαο 

bS  πληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο απφζηαζεο πέδεζεο 

US  πληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

UK  Κέξδνο ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

 Καηεπζπληήο γωλίαο ηηκνληνύ 

pT  Υξφλνο πξνεπηζθφπεζεο 

21 N
W 
    Πίλαθαο ζηάζκηζεο απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

 
21d N

W


 Πίλαθαο ζηάζκηζεο απφθιηζεο ζέζεο 

,PK  Αλαινγηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

,DK  Γηαθνξηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

,d PK  Αλαινγηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο ζέζεο 

,d DK  Γηαθνξηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο ζέζεο 

Οη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ είηε δηαηζζεηηθά είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα αιγφξηζκν βειηηζηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε κηαο 

θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζπλάξηεζεο πνηλήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

θεθάιαην 5. Ζ ζπλάξηεζε πνηλήο επηιέγεηαη κε βάζε ηελ επηζπκεηή 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ νδεγφ γηα λα δηαγξάςεη 

κηα επηζπκεηή ηξνρηά ή λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ απφθιηζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά. 

 



 

4. ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ 

4.1. Μέηξεζε θαη ππνινγηζκόο κεηαβιεηώλ θαηάζηαζεο ηνπ 

νρήκαηνο 

Ζ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απαηηεί είηε ηελ άκεζε κέηξεζε είηε 

ηνλ έκκεζν ππνινγηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ 

κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, γηα ηελ ρξήζε ζηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ, απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε, θαζψο απαηηείηαη ε 

ρξήζε αηζζεηήξσλ ρακεινχ θφζηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο ζε 

νρήκαηα καδηθήο παξαγσγήο.  

ηε παξνχζα δηαηξηβή ζεσξνχκε φηη νη παξαθάησ κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο 

ηνπ νρήκαηνο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ άκεζα κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ (Robert 

Bosch GmbH. 2004). 

 Άκεζα κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο νρήκαηνο 

i  Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηξνρψλ 

f  
Γσλία δηεπζχλζεσο εκπξφο ηξνρψλ 

r  Ρπζκφο εθηξνπήο νρήκαηνο 

y  Δγθάξζηα επηηάρπλζε νρήκαηνο 

x  Γηακήθεο επηηάρπλζε νρήκαηνο 

Με βάζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έκκεζν 

ππνινγηζκφ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ δηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο U , ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ABS κε 

δεδνκέλε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρψλ θαη ηελ ξνπή πέδεζεο ή 

θίλεζεο, πνπ εθαξκφδεηαη ζην ηξνρφ θαη ζεσξείηαη γλσζηή. 

Ζ εγθάξζηα ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο V , ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (2.8), 

αλ ζεσξήζνπκε ηνλ ξπζκφ θχιηζεο p  κία ηάμε κεγέζνπο κηθξφηεξν ηνπ 

ξπζκνχ εθηξνπήο r . 

 y

dV
a U r

dt
    (4.1) 
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  yV a U r dt     (4.2) 

Ζ γσλία πιαγηνπνξείαο  , ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δηακήθνπο θαη 

εγθάξζηαο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο. 

 tan
V

a
U


 

  
 

 (4.3) 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή πξφζθπζεο ηεο επηθάλεηαο επαθήο ησλ 

ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ κε ην δξφκν ,x y
 
είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, γηα 

ηελ νπνία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο κέζνδνη (Arborio, Munaretto et al. 

2000;Hahn, Rajamani et al. 2002;Wang, Alexander et al. 2004). H εηαηξεία 

Bosch (Robert Bosch GmbH. 2004), αλαθέξεη φηη ν ζπληειεζηήο πξφζθπζεο 

ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο επηηάρπλζεο, βάζεη 

αιγνξίζκνπ ηνλ φπνην δελ απνθαιχπηεη ζηε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία, πνπ 

αθνξά ην ζχζηεκα ESP. ηε παξνχζα δηαηξηβή, ζεσξνχκε φηη είλαη εθηθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή πξφζθπζεο κε ζρεηηθή αθξίβεηα. ε 

πεξίπησζε πνπ ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο πξφζθπζεο αλάκεζα 

ζηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο, ιακβάλεηαη ππφςε ν δπζκελέζηεξνο 

(ειάρηζηνο) ζπληειεζηήο ,x y . 

 Έκκεζα ππνινγίζηκεο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο νρήκαηνο 

U  Γηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

V  Δγθάξζηα ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

  Γσλία πιαγηνπνξείαο 

,x y  πληειεζηήο πξφζθπζεο ειαζηηθψλ - δξφκνπ 
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4.2. Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) 

4.2.1. Αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (Electronic Stability Control - 

ESC) ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα πέδεζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφζεη μερσξηζηά ξνπή πέδεζεο ζε θάζε ηξνρφ, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί 

ε θαηάιιειε ξνπή εθηξνπήο θαη λα ειεγρζεί ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε βάζε 

ηηο επηζπκίεο ηνπ νδεγνχ. Σν ESC είλαη ζχζηεκα ειέγρνπ θιεηζηνχ βξφγρνπ, 

ζην νπνίν ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

επηινγέο ηνπ νδεγνχ (γσλία δηεχζπλζεο ηηκνληνχ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο. 

 

1 Αηζζεηήξεο ηαρχηεηαο ηξνρψλ, 2 Αηζζεηήξαο πίεζεο θξέλσλ, 3 Αηζζεηήξαο γσλίαο 

ηηκνληνχ, 4 Αηζζεηήξαο ξπζκνχ εθηξνπήο, 5 Αηζζεηήξαο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο, 6 Έιεγρνο 

ζπζηήκαηνο πέδεζεο, 7 Έιεγρνο θηλεηήξα, 8 πζηήκαηα αηζζεηήξσλ. 

ρ. 4.1 - Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ESP (Robert Bosch GmbH. 2004) 

Ζ βαζηθή κεηαβιεηή θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα ειεγρζεί είλαη ν 

ξπζκφο εθηξνπήο r , κε δεπηεξεχνπζα κεηαβιεηή ειέγρνπ ηελ γσλία 

πιαγηνπνξείαο  . Αλάινγα κε ηελ ππνινγηδφκελε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο 

απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε θαζνξίδεηαη ε θνξά θαη ην κέγεζνο ηεο 

απαηηνχκελεο δηνξζσηηθήο επέκβαζεο θαη επηιέγεηαη ν ηξνρφο θαη ην κέγεζνο 
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ηεο ξνπήο πέδεζεο πνπ ζα επηβιεζεί ζην ηξνρφ απηφ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC δελ είλαη ζπλερήο, αιιά δηαθξηηή κε ζηαζεξφ ξπζκφ 

ππνινγηζκνχ ηεο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο θαη επηβνιήο ηεο δηαθνξηθήο ξνπήο 

πέδεζεο.  

4.2.2. Τπνινγηζκόο επηζπκεηνύ ξπζκνύ εθηξνπήο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηζπκεηνχ ξπζκνχ εθηξνπήο (yaw rate) κε βάζε ηελ 

γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, ηελ νπνία επηιέγεη ν νδεγφο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην θέξδνο κνλίκνπ θαηαζηάζεσο ηεο ηαρχηεηαο εθηξνπήο σο 

πξνο ηε γσλία ησλ δηεπζχλνλησλ ηξνρψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (4.4) γηα ην απινπνηεκέλν κνληέιν 2 βαζκψλ ειεπζεξίαο 

(πνδειάηνπ) θαη πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Van Zanten 2002;Robert 

Bosch GmbH. 2004;Rajamani 2006).  

 
 21

U

l K U






  
 (4.4) 

 
2

1 2

m b a
K

l C C

 
   

 
 (4.5) 

Σν K είλαη ν ζπληειεζηήο επζηάζεηαο, φπσο νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (3.22). 

Δπηιχνληαο ηελ εμίζσζε (4.4), ππνινγίδνπκε ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ εθηξνπήο: 

 
 21

x
des f

x

U

l K U
  

  
 (4.6) 

Γηα λα απνθχγνπκε πεξηπηψζεηο φπνπ ν επηζπκεηφο ξπζκφο εθηξνπήο, φπσο 

απηφο επηιέγεηαη απφ ηνλ νδεγφ, ππεξβαίλεη ηα φξηα πξφζθπζεο ηνπ 

νρήκαηνο κε ην δξφκν θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επζηάζεηα ηνπ νρήκαηνο, 

πξέπεη λα ζέζνπκε έλα αλψηαην φξην γηα ην ξπζκφ εθηξνπήο κε βάζε ηνλ 

ζπληειεζηή πξφζθπζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο (Van Zanten 2002). 

 
y

des

x

g

U


 
  (4.7)

 

4.2.3. Τπνινγηζκόο επηζπκεηήο γωλίαο πιαγηνπνξείαο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηζπκεηήο γσλίαο πιαγηνπνξείαο (slip angle) κε 

βάζε ηελ γσλία ζηξνθήο ησλ εκπξφο ηξνρψλ πνπ επηιέγεη ν νδεγφο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην θέξδνο κνλίκνπ θαηαζηάζεσο ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο 
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σο πξνο ηε γσλία ησλ δηεπζχλνλησλ ηξνρψλ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (4.8) γηα ην απινπνηεκέλν κνληέιν 2 βαζκψλ ειεπζεξίαο 

(πνδειάηνπ).  

 
 

2

2
2

1
1

x

x

m a Ub

b l Cl K U





  
   

     
 (4.8) 

Ζ επηζπκεηή γσλία πιαγηνπνξείαο είλαη: 

 
 

2

2
2

1
1

x
des f

x

m a Ub

b l Cl K U
 

  
    

     
 (4.9) 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο, ε κέγηζηε απφιπηε ηηκή 

επηζπκεηήο γσλίαο πιαγηνπνξείαο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κε βάζε ην 

ζπληειεζηή πξφζθπζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ψζηε λα απνθεπρζεί 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 ηελ βηβιηνγξαθία (Rajamani 2006), παξέρεηαη ε εκπεηξηθή ζρέζε (4.10) γηα 

ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο ζπλαξηήζεη ηνπ ζπληειεζηή 

πξφζθπζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

  atan 0,02des y g     (4.10) 

Απφ ηελ ζρέζε απηή πξνθχπηεη κέγηζηε απφιπηε ηηκή γηα ηελ γσλία 

πιαγηνπνξείαο 10 κνηξψλ γηα ζπληειεζηή πξφζθπζεο 0,9y   θαη 4 κνηξψλ 

γηα ζπληειεζηή πξφζθπζεο 0,35y  .

 

4.2.4. Διεγθηήο δηαθνξηθήο πεδήζεωο  

Με βάζε ηηο επηζπκεηέο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο θαη ηεο γσλίαο 

πιαγηνπνξείαο φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ ζηηο εμηζψζεηο (4.6), (4.7), (4.9) 

θαη (4.10), ππνινγίδνπκε ηελ απφθιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ απφ ηηο επηζπκεηέο 

ηηκέο. 

 dese     (4.11) 

 dese     (4.12) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβιεηήο ειέγρνπ ESCC  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ 

αλαινγηθφ θαηεπζπληή (Proportional controller) κε θέξδε ,ESCK   
θαη ,ESCK  , 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (4.13). 

 , , , 1 1ESC ESC ESC ESCC K e K e C           (4.13) 
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Ζ κεηαβιεηή ειέγρνπ ESCC  θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηελ θνξά ηεο ξνπήο 

εθηξνπήο, πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί απφ ην ζχζηεκα ESC κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο δηαθνξηθήο πεδήζεσο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ 

εθηξνπήο θαη ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο. Ζ δηαθνξηθή πέδεζε ζα εθαξκφδεηαη 

είηε ζηνλ εκπξφζζην άμνλα, ζε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππεξζηξέθεη, είηε 

ζηνλ νπίζζην άμνλα, ζε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνζηξέθεη, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 4.2. Ωο θξηηήξην γηα λα θαζνξίζνπκε εάλ ην φρεκα 

ππεξζηξέθεη ή ππνζηξέθεη, επηιέγνπκε, ην αλ ε κεηαβιεηή ειέγρνπ ESCC , έρεη 

ηελ ίδηα ή αληίζεηε θνξά κε ηελ γσλία δηεχζπλζεο ησλ ηξνρψλ φπσο απηή 

επηιέγεηαη απφ ην νδεγφ. ε πεξίπησζε πνπ ε θνξά είλαη ε ίδηα ζεσξνχκε φηη 

ε εθηξνπή ηνπ νρήκαηνο ππνιείπεηαη ηεο επηζπκίαο ηνπ νδεγνχ θαη άξα ην 

φρεκα ππνζηξέθεη, ελψ αλ είλαη αληίζεηε, ζεσξνχκε φηη ε εθηξνπή ηνπ 

νρήκαηνο ππεξβαίλεη ηελ επηζπκία ηνπ νδεγνχ θαη άξα ην φρεκα ππεξζηξέθεη.  

 

ρ. 4.2 - Λεηηνπξγία ESC ζε πεξηπηώζεηο ππνζηξνθήο θαη ππεξζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππεξζηξέθεη, εθαξκφδεηαη δηαθνξηθή πέδεζε 

ζηνλ εκπξφζζην άμνλα ηνπ νρήκαηνο θαη νη κεηαβιεηέο ειέγρνπ πεδήζεσο 

ησλ ηξνρψλ είλαη: 
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 (4.14) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνζηξέθεη, εθαξκφδεηαη δηαθνξηθή πέδεζε 

ζηνλ νπίζζην άμνλα ηνπ νρήκαηνο θαη νη κεηαβιεηέο ειέγρνπ πεδήζεσο ησλ 

ηξνρψλ είλαη: 

 

,1
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,3

,4

, 0

b b

b b

ESC f

b b ESC

b b ESC

C C

C C
C

C C C

C C C

 




 

 

 

 (4.15) 

Όηαλ ην ζχζηεκα ESC δελ επεκβαίλεη ηφηε ε κεηαβιεηή ειέγρνπ πεδήζεσο 

θάζε ηξνρνχ ,b iC  ηζνχηαη κε ηε κεηαβιεηή ειέγρνπ επηβξαδχλζεσο bC , φπσο 

απηή επηιέγεηαη απφ ηνλ νδεγφ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηζρχεη: 

  ,1 ,2 ,3 ,40 , , , 1b b b bC C C C   (4.16) 

4.2.5. πλζήθεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC 

Ζ επέκβαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC πξέπεη 

λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ απνιχησο αλαγθαίν βαζκφ. Ζ ζπρλή επέκβαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC πξνθαιεί αλαζηάησζε ζην κέζν νδεγφ, θαζψο ηνπ 

δεκηνπξγεί ην αίζζεκα φηη δελ ειέγρεη ν ίδηνο πιήξσο ην φρεκα θαη φηη έλα 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνλ πεξηνξίδεη απφ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε θαη 

θζνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πεδήζεσο ηνπ νρήκαηνο, απμάλεη ηελ θζνξά ησλ 

ειαζηηθψλ θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Γηα λα επηηχρνπκε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην, αξρηθά 

νξίδνπκε νπδέηεξεο δψλεο (dead zones) γηα ηηο απνθιίζεηο ηνπ ξπζκνχ 

εθηξνπήο e  θαη ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο e , απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC γηα κηθξέο απνθιίζεηο. 

 e D   (4.17) 

 e D   (4.18) 
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Αθφκε θαη φηαλ ε απφθιηζε ησλ επηζπκεηψλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ππεξβαίλεη ηηο νπδέηεξεο δψλεο πνπ νξίζακε, ε επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ESC δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε εθφζνλ ην φρεκα δελ πξνζεγγίδεη ηηο ηηκέο 

θνξεζκνχ ησλ δπλάκεσλ ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ, δειαδή δελ βξίζθεηαη 

εληφο ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ νπνία ν 

έιεγρνο απφ ην κέζν νδεγφ θαζίζηαηαη δχζθνινο έσο αδχλαηνο.  

Ζ πεξηνρή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ εγθάξζηα επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο θαη 

ηνλ ζπληειεζηή πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ κε ην δξφκν. 

Θεσξνχκε φηη ην ζχζηεκα ESC πξέπεη λα επεκβαίλεη φηαλ ε απφιπηε ηηκή ηεο 

πιεπξηθήο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο y  ππεξβαίλεη έλα πνζνζηφ ηεο 

κέγηζηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο ,maxya , πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην φρεκα, κε 

δεδνκέλε ηε κέγηζηε πιεπξηθή δχλακε πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη 

ειαζηηθνθφξνη ηξνρνί. Σν πνζνζηφ απηφ, θαζνξίδεηαη απφ ην ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ,ESC yS  γηα ηελ εγθάξζηα ιεηηνπξγία ηνπ ESC, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εμίζσζε (4.19).  

 
, ,maxy ESC y ya S a   (4.19) 

  ,max 1 2* *y y Dy Dy z yg p p df g        (4.20) 

Ζ κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  έρεη ππνινγηζηεί ζηελ εμίζσζε (3.6) γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. Ο ζπληειεζηήο ,ESC yS  θαη νη νπδέηεξεο 

δψλεο D  θαη D  
απνηεινχλ παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC 

θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο γηα θάζε πεξίπησζε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο.  

ην ρ. 4.3 απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ESC θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

εγθάξζηαο αιιαγήο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο, κε ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο 

, 0,30ESC yS   θαη νπδέηεξεο δψλεο deg
2,5

sec
D   θαη 0,5 degD  . 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα ESC ελεξγνπνηείηαη φηαλ ε απφιπηε ηηκή ηεο 

πιεπξηθήο επηηάρπλζεο y  μεπεξλά ηα 22,53
sec

m , δειαδή ην 30% ηεο 

κέγηζηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο ,maxya , πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην φρεκα θαη 
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νη απνθιίζεηο ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο e  θαη ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο e  

ππεξβαίλνπλ ηηο νπδέηεξεο δψλεο.  

 

ρ. 4.3 - πλζήθεο ελεξγνπνίεζεο ζπζηήκαηνο ESC  
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4.3. ύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

4.3.1. Αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Σν ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (four wheel steering) ειέγρεη ηε γσλία 

δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ησλ επηινγψλ 

ηνπ νδεγνχ θαη ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο. Ζ ζηξνθή ησλ 

νπίζζησλ ηξνρψλ κε αληίζεηε θνξά πξνο ηνπο εκπξφο ηξνρνχο κεηψλεη ηελ 

αθηίλα ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαη βειηηψλεη ηελ επειημία ηνπ (Spentzas, 

Alkhazali et al. 2001b), ζε θηλεκαηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ δειαδή ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νρήκαηνο είλαη γξακκηθή. Ζ ζηξνθή ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ θαηά ηελ ίδηα 

θνξά κε ηνπο εκπξφο ηξνρνχο, κεηψλεη ηελ γσλία νιίζζεζεο θαη βειηηψλεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ, θαηά ηελ αιιαγή πνξείαο, ζε πςειέο ηαρχηεηεο, φηαλ ην 

φρεκα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο ζε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα ESC δελ επεκβαίλεη κε δηαθξηηφ 

ηξφπν, κφλν ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο, ψζηε λα δηνξζψζεη ηελ απφθιηζε ηνπ 

νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε, αιιά ιεηηνπξγεί ζπλερψο, 

βειηηψλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο.  

4.3.2. Αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ γωλίαο δηεπζύλζεωο νπίζζηωλ 

ηξνρώλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο πινπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ιφγνο αλαινγίαο ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ 

ηξνρψλ πξνο ηελ γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφο ηξνρψλ, ν νπνίνο 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη 

απμεκέλε επειημία ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο θαη κείσζε ηεο γσλίαο 

πιαγηνπνξείαο θαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο.  

ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν ειεγθηέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο γσλία δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ. 

Ο πξψηνο ειεγθηήο ζα είλαη θιεηζηνχ βξφγρνπ, ζηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ απφθιηζε ηεο επηζπκεηήο απφ ηνλ νδεγφ θαηάζηαζεο 

ηνπ νρήκαηνο, απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, φπσο 

ππνινγίζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ζην θεθάιαην 4.2. Όπσο 

θαίλεηαη ζην ρ. 4.4, φηαλ νη νπίζζηνη ηξνρνί ζηξέθνληαη ζε αληίζεηε θνξά 
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απφ ηνπο εκπξφο, απμάλεηαη ν ξπζκφο εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο θαη κπνξεί λα 

δηνξζσζνχλ θαηλφκελα ππνζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο, ελψ φηαλ νη νπίζζηνη 

ηξνρνί ζηξέθνληαη κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο εκπξφο, κεηψλεηαη ν ξπζκφο 

εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο θαη κπνξεί λα δηνξζσζνχλ θαηλφκελα ππεξζηξνθήο 

ηνπ νρήκαηνο. 

 

ρ. 4.4 - Λεηηνπξγία 4WS ζε πεξηπηώζεηο ππνζηξνθήο θαη ππεξζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειεγθηή θιεηζηνχ βξφγρνπ, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηελ απφθιηζε ηνπ ξπζκνχ 

εθηξνπήο e , φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ εμίζσζε (4.11) θαη ηελ απφθιηζε ηεο 

γσλία πιαγηνπνξείαο e , φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ εμίζσζε (4.12) θαη έλαλ 

αλαινγηθφ θαηεπζπληή (Proportional controller) κε θέξδε ,rK   
θαη ,rK  , φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (4.21). 

 , , ,r c r rK e K e           (4.21) 

Ο δεχηεξνο ειεγθηήο ζα είλαη αλνηρηνχ βξφγρνπ θαη ζα ππνινγίδεη ηε γσλία 

δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ σο γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο 

δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφο ηξνρψλ θαη ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιή απηήο (Spentzas, 

Alkhazali et al. 2001a). 

 , , ,

f

r o r pf f dr df

d
K K

dt



      (4.22) 
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Οη ζπληειεζηέο ,rK  , ,rK  , ,r pfK  θαη ,dr dfK , είλαη ζηαζεξνί θαη επηιέγνληαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο. Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηψλ 

θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ επηξξνήο ηνπ θάζε ειεγθηή ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Σειηθά ε γσλία δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

εμφδσλ ησλ δχν ειεγθηψλ θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ βξφγρνπ. 

 , , , 5 degr r c r o r       (4.23) 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ ζηηο 5ν κνίξεο, 

νθείιεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ κε πξαθηηθή ηε 

ρξήζε κεγαιχηεξσλ γσληψλ γηα ην νπίζζην ζχζηεκα δηεχζπλζεο.  

 



 

5. ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΝΤΜΑΣΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ εηθνληθνχ νδεγνχ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο (ηεηξαδηεχζπλζε θαη ESC), δελ είλαη 

δπλαηή λα γίλεη κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα 

αλσηέξσ θεθάιαηα, ιφγσ ηεο κε γξακκηθήο θχζεσο ηνπ δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ησλ 

παξακέηξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε ρξήζε κηαο κεζφδνπ 

παξακεηξηθήο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο 

παξακέηξσλ. 

5.1. Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ γίλεηαη κέζσ ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο L  (objective function), ηελ νπνία επηδηψθνπκε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο. H γεληθή κνξθή 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλαξηήζεσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (5.1): 

      L g Minimum   P P P  (5.1) 

φπνπ 1 2, , , Np p pP , είλαη ην δηάλπζκα παξακέηξσλ. 

Ζ ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε βειηηζηνπνίεζεο   P  ζεσξνχκε φηη ραξαθηεξίδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο. Ζ ζπλάξηεζε αληζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ  g P  

επηιέγεηαη ψζηε λα ιακβάλεη κεδεληθή ηηκή φηαλ επαιεζεχνληαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ έρνπκε επηιέμεη. 

  
   

 

0

0 0

g if g
g

if g


 



P P
P

P
 (5.2) 

Οη ζπλαξηήζεηο   P  θαη  g P , κπνξνχλ λα απνηεινχλ άζξνηζκα 

πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο ζπλαξηήζεσλ, πεξίπησζε ζηελ νπνία, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπληειεζηέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βαξχηεηαο θάζε δείθηε 

βειηηζηνπνίεζεο θαη αληζνηηθνχ πεξηνξηζκνχ ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

    
1

K

k k

k

I 


 P P  (5.3) 

    
1

K

k k

k

g g


 P P  (5.4) 
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5.1.1. Γείθηεο βειηηζηνπνίεζεο   P  

Όπσο αλαθέξακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ 

απαηηείηαη ν νξηζκφο ελφο δείθηε βειηηζηνπνίεζεο   P , ν νπνίνο ζα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκνχκε λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε. 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (ηεηξαδηεχζπλζε, ESC). ε 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη δείθηεο 

βειηηζηνπνίεζεο νη νπνίνη ζα πεξηγξαθνχλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. 

Υξόλνο νινθιήξωζεο ηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο tI  

Ο ρξφλνο, ν φπνηνο απαηηείηαη, γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο επηζπκεηήο 

δηαδξνκήο, απνηειεί ην απινχζηεξν θαη πην ζπλεζηζκέλν θξηηήξην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο φρεκα - νδεγφο. Ζ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

κέζεο σξηαίαο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο.  

 t endI t  (5.5) 

Μέζε θαη κέγηζηε απόθιηζε από ηελ επηζπκεηή δηαδξνκή 
dev

I  

Ζ απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή δηαδξνκή, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ.  

Ζ απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά ζε κηα ζηξνθή κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

ζε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη ε απφθιηζε πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο. Ζ απφθιηζε απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί "αβιαβήο" 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νδεγφ ψζηε λα κεησζεί ε θακππιφηεηα ηεο 

ηξνρηάο πνπ αθνινπζεί ην φρεκα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απφθιηζε 

απηή κπνξεί λα αγλνεζεί θαζψο απνηειεί επηινγή ηνπ νδεγνχ θαη δελ 

θαλεξψλεη αδπλακία ηνπ νρήκαηνο λα αθνινπζήζεη ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ 

νδεγφ ηξνρηά, αξθεί θπζηθά ην φρεκα λα παξακέλεη κέζα ζηα φξηα ηνπ 

δξφκνπ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ε απφθιηζε πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο 

ζηξνθήο. ηε πεξίπησζε απηή ε απφθιηζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αξλεηηθή 

θαη έλδεημε αδπλακίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ λα αθνινπζήζεη ηελ 
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επηζπκεηή ηξνρηά, ζπλήζσο ιφγσ ηεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πιεπξηθήο 

πξφζθπζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη 

ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ (εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο) 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ πξψην φξν ,1de  ηνπ πίλαθα απνθιίζεσο ζέζεο 
, 1d i N

e


    

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ φπσο απηφο νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (3.19) θαη ηελ ηηκή 

θακππιφηεηαο tk , φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ηεο 

επηζπκεηήο δηαδξνκήο. 

Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ 

κηαο ζηξνθήο ρξεζηκνπνηνχκε ην γηλφκελν ηεο απφθιηζεο επί ηελ 

θακππιφηεηα. Όηαλ νη δχν φξνη ,1de  θαη tk , είλαη εηεξφζεκνη θαη άξα ην 

γηλφκελν είλαη αξλεηηθφ, ηφηε ην φρεκα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο. 

Όηαλ νη δχν φξνη είλαη νκφζεκνη θαη άξα ην γηλφκελν είλαη ζεηηθφ, ηφηε ην 

φρεκα βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο 

Όηαλ ην φρεκα βξίζθεηαη ζε επζεία, δειαδή ε θακππιφηεηα ηνπ δξφκνπ tk  

είλαη πνιχ κηθξή (π.ρ. κηθξφηεξε απφ 0,001), ε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή 

δηαδξνκή, φηαλ δελ ππεξβαίλεη κηα ηηκή ,limde , πνπ νξίδνπκε θαηά πεξίπησζε, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δελ ζπλεηζθέξεη ζηνλ δείθηε βειηηζηνπνίεζεο. 

Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ εμίζσζε (5.6). 

 
   
   

,1 ,1 ,1 ,lim

,1 ,1 ,lim

, 0 0,001

0, 0 0,001

d d t d d t

dev

d t d d t

e e k ή e e k
I

e k ή e e k





    
 

   

 (5.6) 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε βειηηζηνπνίεζεο ,dev meanI  θαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε 

βειηηζηνπνίεζεο ,maxdevI , κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο 

βειηηζηνπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο δνθηκήο. 

  ,dev mean devI mean I  (5.7) 

  ,max maxdev devI I  (5.8) 

ην ρ. 5.1 απεηθνλίδεηαη έλα παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε 

βειηηζηνπνίεζεο devI  γηα κία ζηξνθή ζηαζεξήο θακππιφηεηαο 0,0175tk   ζην 

δηάζηεκα 200 έσο 300 κέηξα. Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάζηεκα απφ 200 

έσο 260 κέηξα, ην φρεκα παξακέλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο θαη ν δείθηεο 
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βειηηζηνπνίεζεο devI  παξακέλεη κεδέλ. Όηαλ ην φρεκα δηαγξάθεη ηξνρηά ζην 

εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο απφ 260 έσο 300 κέηξα, ν δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 
,1de . Σέινο φηαλ ην φρεκα θηλείηαη ζηελ επζεία κεηά ηα 300 

κέηξα ν δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο devI  ιακβάλεη ηελ ηηκή 
,1de  φζν απηή 

ππεξβαίλεη ην φξην ,limde , ην φπνην ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη 

,lim 2de m , ελψ ζηε ζπλέρεηα κεδελίδεηαη. 

 

ρ. 5.1 - Γείθηεο απόθιηζεο από ηελ επηζπκεηή δηαδξνκή devI
 

ηηο δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ, επεηδή δελ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, 

ψζηε λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο ζηξνθήο ε 

απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή δηαδξνκή ππνινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.
 

  , ,1dev mean dI mean e  (5.9) 

  ,max ,1maxdev dI e  (5.10) 

Σαρύηεηα νρήκαηνο spI
 

Ζ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία θαηά κήθνο ηεο 

επηζπκεηήο δηαδξνκήο, απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο, εηδηθά γηα δνθηκέο 

φπσο ε δηπιή αιιαγή ισξίδαο ή απνθπγή εκπνδίνπ, φπνπ ε ηαρχηεηα 

εηζφδνπ ζηελ δνθηκή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ελφο νρήκαηνο. Αλάινγα κε ην αλ επηζπκνχκε ηελ κεγηζηνπνίεζε ή 
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ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ζε έλα ζεκείν επηιέγνπκε αληίζηνηρα 

αξλεηηθφ ή ζεηηθφ πξφζεκν θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε βειηηζηνπνίεζεο. 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο spI , ππνινγίδεηαη απφ ηνλ άζξνηζκα ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ νρήκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ζα επηιέμνπκε. 

 
1

N

sp n

n

I U


   (5.11) 

 Απόθιηζε ξπζκνύ εθηξνπήο θαη γωλίαο πιαγηνπνξείαο από ηηο 

επηζπκεηέο ηηκέο 
, ,des

I
 

 

Ο επηζπκεηφο ξπζκφο εθηξνπήο θαη ε επηζπκεηή γσλία πιαγηνπνξείαο, έρνπλ 

νξηζηεί ζηηο εμηζψζεηο (4.6) θαη (4.9), αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επηζπκεηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νρήκαηνο. 

     , ,des des desI mean          (5.12) 

5.1.2. Αληζνηηθνί πεξηνξηζκνί  g P  

Οη αληζνηηθνί πεξηνξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επηιεγκέλεο ιχζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο 

επηζπκεηέο ζπλζήθεο. 

Οινθιήξωζε επηζπκεηήο δηαδξνκήο sg  

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απφζηαζεο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο φπσο 

απηή νξίδεηαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 3.2, είλαη ε βαζηθή ζπλζήθε 

πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλα δηάλπζκα παξακέηξσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνχ ηεο δνθηκήο πξηλ νινθιεξσζεί ε επηζπκεηή δηαδξνκή, 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν θεθάιαην, ηα δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ ειέγρνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπο.  

Αλ ε δηαθνξά ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ηεο απφζηαζεο πνπ θαιχπηεη ην φρεκα 

θαηά κήθνο ηεο επηζπκεηήο ηξνρηάο κε ηελ ζπλνιηθή απφζηαζε ηεο 

επηζπκεηήο ηξνρηάο είλαη κηθξφηεξε απφ κηα νξηζκέλε ηηκή (π.ρ. 1 m), ηφηε 

ζεσξνχκε φηη ην φρεκα έρεη νινθιεξψζεη ηελ επηζπκεηή δηαδξνκή θαη ν 

αληζνηηθφο πεξηνξηζκφο sg
 

ιακβάλεη ηε ηηκή κεδέλ, ελψ ζε δηαθνξεηηθή 
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πεξίπησζε
 
ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο δηαθνξάο ηεο δηαλπζείζαο απφζηαζεο 

απφ ηελ επηζπκεηή, επί έλα ζπληειεζηή πνηλήο. 

 
, ,

,

1000 1

0 1

end t end end t end

s

end t end

s s if s s m
g

if s s m

    
 

 

 (5.13) 

Τπέξβαζε επηζπκεηνύ ρξόλνπ νινθιήξωζεο ηεο δηαδξνκήο tg
 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ζεσξνχκε φηη ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδξνκήο πξέπεη λα απνηειεί δείθηε αμηνιφγεζεο φπσο αλαθέξζεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά επηζπκνχκε λα κελ ππεξβαίλεη έλαλ νξηζκέλν 

ρξφλν dest .  

 
0

end des end des

s

end des

t t if t t
g

if t t

 
 


 (5.14) 

5.1.3. πλζήθεο ηεξκαηηζκνύ δνθηκήο 

Οη ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνχ κίαο δνθηκήο, δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθνπή κηαο 

δνθηκήο φηαλ παξαβηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα 

ηζρχνπλ ψζηε λα ζεσξεζεί κηα δνθηκή έγθπξε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απνδεθηά. 

Τπέξβαζε νξίωλ δξόκνπ 

Ζ ππέξβαζε απφ ην φρεκα ησλ νξίσλ ηνπ δξφκνπ, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί, 

απνηειεί ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ κίαο δνθηκήο. Ζ ζπλζήθε απηή εθαξκφδεηαη θαη 

ζε πξαγκαηηθέο δνθηκέο δπλακηθήο νρεκάησλ, φπνπ κηα δηαδξνκή 

νξηνζεηείηαη, ζπλήζσο κε πιαζηηθέο θνξχλεο, ψζηε ε πηζαλή ππέξβαζε ησλ 

νξίσλ, λα έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ζπλέπεηεο. 

ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα αθνινπζήζνπκε δχν κεζφδνπο ειέγρνπ πηζαλήο 

ππέξβαζεο απφ ην φρεκα ησλ νξίσλ ηνπ δξφκνπ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

αθξίβεηαο κίαο δνθηκήο. 

Ο πξψηνο θαη απινχζηεξνο έιεγρνο, ζα εθαξκνζηεί φηαλ δελ απαηηείηαη 

πςειή αθξίβεηα ζηνλ έιεγρν ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ δξφκνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πξψηνο φξνο ,1de  ηνπ πίλαθα 

απνθιίζεσο ζέζεο 
, 1d i N

e


    
ηνπ κνληέινπ νδεγνχ φπσο απηφο νξίζηεθε ζηελ 

εμίζσζε (3.19) θαη ζα ζπγθξηζεί κε ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ t  φπσο απηφ 

νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο, κείνλ ην ήκηζπ 
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ηνπ πιάηνπο ηνπ εκπξφο κεηαηξνρίνπ ηνπ νρήκαηνο c . Ζ ζπλζήθε ηεο 

εμίζσζεο (5.15) επαιεζεχεηαη φηαλ ην φρεκα ππεξβεί ην πιάηνο ηεο 

επηζπκεηήο δηαδξνκήο, νπφηε θαη ε δνθηκή δηαθφπηεηαη. 

 ,1 0
2t d

ce     (5.15) 

Ο έιεγρνο απηφο απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά γηα δηαδξνκέο κε ηθαλφ πιάηνο θαη 

νκαιά φξηα, φπνπ δελ απαηηείηαη λα ιεθζεί ππφςε ε πεξηθέξεηα νιφθιεξνπ 

ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα αλ θάπνην ζεκείν ηνπ 

νρήκαηνο ππεξέβε ηα φξηα ηνπ δξφκνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν 

έιεγρνο απηφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  

Μία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ ν έιεγρνο απηφο απνδείρζεθε 

αλεπαξθήο είλαη ε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην 

πξφηππν ISO 3888-2. Σν κηθξφ πιάηνο ηεο δηαδξνκήο ζε ζρέζε κε ην πιάηνο 

ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη νη αθκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα φξηα ηεο δηαδξνκήο, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κηα αθξηβέζηεξε κέζνδν έιεγρνπ 

γηα ηπρφλ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο δηαδξνκήο.  

Καηαξρήλ αληί γηα ην πιάηνο ηεο δηαδξνκήο απαηηείηαη λα νξηζηνχλ ζηνλ 

πίλαθα πεξηγξαθήο ηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο ηα δχν φξηα εθαηέξσζελ ηεο 

δηαδξνκήο, κε αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο ζέζεο ( lim,lx , lim,ly  θαη lim,rx , lim,ry ). ηε 

ζπλέρεηα ζε θάζε ζηηγκή ππνινγίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηθαλνχ αξηζκνχ 

ζεκείσλ (1...Ν) θαηά κήθνο ησλ νξίσλ απηψλ, πιεζίνλ ηεο ζέζεο ηνπ 

νρήκαηνο θαη γίλεηαη γεσκεηξηθφο έιεγρνο γηα ην αλ θάπνην απφ ηα ζεκεία 

απηά βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ νρήκαηνο. 

Θεσξνχκε φηη ην εκπξφο θαη ην πίζσ κεηαηξφρην ηνπ νρήκαηνο είλαη ίζα 

 c d  θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ νρήκαηνο, νξίδεηαη απφ ηα ζεκεία 1,2,3,4 ησλ 

ηεζζάξσλ ηξνρψλ θαη ζρεκαηίδεη παξαιιειφγξακκν, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 

5.2. 

Οη ζέζεηο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρψλ ππνινγίδνληαη, σο εμήο: 

    1 sin cosx x c a       (5.16) 

    1 cos siny y c a       (5.17) 

    2 sin cosx x c a       (5.18) 

    2 cos siny y c a       (5.19) 
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    3 sin cosx x c b       (5.20) 

    3 cos siny y c b       (5.21) 

    4 sin cosx x c b       (5.22) 

    4 ·cos ·siny y c b     (5.23) 

Γηα λα ειέγμνπκε θάζε ζεκείν  
lim

,x y  αλ βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ 

νρήκαηνο, ππνινγίδνπκε ην εκβαδφ ησλ ηεζζάξσλ ηξηγψλσλ, πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ησλ ηξνρψλ θαη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζέινπκε 

λα ειέγμνπκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ θάζε ηξηγψλνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εμίζσζε (5.24). 

1 1
det

2 2
1 1 1

| |
A B C

A B C A C A B B A B C C B C A

x x x

E y y y x y x y x y x y x y x y

 
 

       
 
 

 (5.24) 

 

ρ. 5.2 - Έιεγρνο ππέξβαζεο νξίωλ δηαδξνκήο 

Αλ ην ζεκείν  
lim

,x y  βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ νρήκαηνο, ηφηε ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ ηεζζάξσλ ηξηγψλσλ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην 

εκβαδφ ηνπ παξαιιειφγξακκνπ, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο ηέζζεξηο 

ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο, ελψ αλ βξίζθεηαη εθηφο ην άζξνηζκα ζα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ εκβαδνχ ηνπ παξαιιειφγξακκνπ φπσο απηφ ππνινγίδεηαη 

ζηελ εμίζσζε (5.25). 

  1234E a b c    (5.25) 
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Ζ ζπλζήθε ινηπφλ πνπ αλ επαιεζεπζεί κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην 

φρεκα βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ δξφκνπ θαη λα δηαθφςνπκε ηε δηαδξνκή 

είλαη: 

  1,2,lim, 3,4,lim, 1,3,lim, 2,4,lim, 1234
1

min
N

n n n n
n

E E E E


      (5.26) 

Μεδεληθή ή αξλεηηθή δηακήθεο ηαρύηεηα 

Σν κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ, 

φπσο έρεη πινπνηεζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, δελ ηζρχεη γηα ζηάζε θαη 

νπηζζνπνξεία, δειαδή γηα δηακήθε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ κεδελφο. Γηα 

λα απνθεπρζνχλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα, ε δνθηκή δηαθφπηεηαη φηαλ 

επαιεζεπζεί ε ζπλζήθε: 

 0
sec

mU   (5.27) 

 Τπέξβαζε νξίνπ γωλίαο πιαγηνπνξείαο 

Δάλ ε πιεπξηθή ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο V  μεπεξάζεη ηελ δηακήθε ηαρχηεηα 

ηνπ νρήκαηνο U , κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην φρεκα βξίζθεηαη πξαθηηθά 

εθηφο ειέγρνπ γηα ην κέζν νδεγφ θαη επνκέλσο ε δνθηκή απηή δηαθφπηεηαη. 

Ζ ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα επαιεζεπζεί γηα λα δηαθνπεί ε δνθηκή είλαη: 

 45    (5.28) 

5.2. Αιγόξηζκνο παξακεηξηθήο βειηηζηνπνίεζεο. 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ, γηα ην νπνίν 

ειαρηζηνπνηείηαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε L , επηιέμακε ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, έλα εμειηθηηθφ αιγφξηζκν βειηηζηνπνίεζεο (Evolution Strategy). 

Απηή ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο, επηιέρζεθε θαζψο ηα δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ επηιέγνληαη κε ζηνραζηηθέο κεζφδνπο θαη έηζη επεξεάδεηαη 

ιηγφηεξν απφ ηνπηθά ειάρηζηα, πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε πνηλήο, ζε ζρέζε κε ληεηεξκηληζηηθέο κεζφδνπο. 

πγθεθξηκέλα ζηε παξνχζα δηαηξηβή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή ηχπνπ  1 ES  , δειαδή θάζε γεληά ζα πεξηιακβάλεη Ν 

απνγφλνπο - δηαλχζκαηα παξακέηξσλ, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ 

κεηάιιαμε ελφο γνλέα θαη λένο γνλέαο γηα ηελ επφκελε γεληά ζα επηιέγεηαη ην 

βέιηηζην δηάλπζκα, κεηαμχ ησλ απνγφλσλ αιιά θαη ηνπ παιαηνχ γνλέα. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 5.3. 
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ρ. 5.3 - Δμειηθηηθή ηξαηεγηθή -  1 ES   

Σα βήκαηα, πνπ αθνινπζνχληαη, είλαη: 

 Δπηιέγεηαη δηαηζζεηηθά έλα αξρηθφ δηάλπζκα - γνλέαο 0p  θαη ε παξάκεηξνο 

κεηάιιαμεο 0 . Ζ παξάκεηξνο κεηάιιαμεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε 

ψζηε ην εχξνο ηεο αξρηθή αλαδήηεζεο λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο. 

Δπίζεο ε παξάκεηξνο κεηάιιαμεο αλ ην δηάλπζκα παξακέηξσλ απνηειείηαη 

απφ παξακέηξνπο δηαθνξεηηθήο ηάμεο κεγέζνπο, κπνξεί λα κελ απνηειείηαη 

απφ κηα ηηκή αιιά λα είλαη δηάλπζκα 0σ , φπνπ θάζε ηηκή ηνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ κεηάιιαμε ηεο αληίζηνηρεο παξακέηξνπ. 

 Τπνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο γηα ην δηάλπζκα - γνλέα 

 0L p . 

 Γεκηνπξγνχληαη Ν δηαλχζκαηα - απφγνλνη 1i Np  κε ηε βνήζεηα κίαο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο κε κέζε ηηκή ην δηάλπζκα - γνλέα 0p  θαη κέζε 

απφθιηζε ίζε κε ηνλ παξάγνληα κεηάιιαμεο 0σ  θαη ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  1i NL p  γηα ηα δηαλχζκαηα απηά. 

 01 0( )i N p p ,σ  (5.29) 
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 Δπηιέγνπκε ην δηάλπζκα - απφγνλν minp , γηα ην νπνίν ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε είλαη ειάρηζηε κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ - απνγφλσλ 1i Np . Δάλ 

ηζρχεη    min 0L Lp p , ηφηε ην δηάλπζκα - γνλέαο αληηθαζίζηαηαη κε απηφ 

 0 minp p  θαη απμάλεηαη ε παξάκεηξνο κεηάιιαμεο 0σ , ψζηε λα δηεπξπλζεί 

ν ρψξνο αλαδήηεζεο ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο, αθνχ αλ ππάξρεη κία 

θαιχηεξε ιχζε, ίζσο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εθηφο ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο, 

ελψ εάλ    min 0L Lp p , ην δηάλπζκα - γνλέαο 0p  παξακέλεη ην ίδην θαη 

κεηψλεηαη ε παξάκεηξνο κεηάιιαμεο 0σ . 

     min 1min i NL L p p  (5.30) 

 
   

   

0 min 0 0 min 0

0
0 0 0 min 0

, 2 ,

, ,
2

if L L

if L L

    



  

p p σ σ p p

σ
p p σ p p

 (5.31) 

 Δπαλαιακβάλεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κε ηελ δεκηνπξγία θαη 

αμηνιφγεζε λέσλ γεληψλ δηαλπζκάησλ, κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ θάπνηα 

θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζεη (π.ρ. ε παξάκεηξνο κεηάιιαμεο 0σ  λα γίλεη 

κηθξφηεξε απφ έλα φξην πνπ έρνπκε νξίζεη). 

 0 endσ σ  (5.32) 

Ζ κέζνδνο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε δνθηκήο. Σν αξρηθφ 

δηάλπζκα παξακέηξσλ, ην πιήζνο ησλ απνγφλσλ, ε παξάκεηξνο κεηάιιαμεο 

θαη ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ ηεο βειηηζηνπνίεζεο, επηιέγνληαη μερσξηζηά γηα 

θάζε δνθηκή, αξρηθά δηαηζζεηηθά θαη νξηζηηθνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Ζ επηινγή ηνπ πιήζνπο ησλ 

απνγφλσλ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηηθφ ρξφλν πξνζνκνίσζεο θάζε 

δνθηκήο θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν γηα εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

Ζ ηαπηφρξνλε βειηηζηνπνίεζε, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα δηάλπζκα, γηα φιεο 

ηηο παξακέηξνπο πνπ επηζπκνχκε λα βειηηζηνπνηήζνπκε, κπνξεί λα κελ 

απνδίδεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, φηαλ απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ 

παξακέηξσλ θαη νη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην 

ζχζηεκα φρεκα - νδεγφο (π.ρ. παξάκεηξνη κνληέινπ νδεγνχ θαη παξάκεηξνη 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ). Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο ζε πην κηθξέο νκάδεο νκνεηδψλ παξακέηξσλ θαη λα 
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πξνρσξήζνπκε ζε βειηηζηνπνίεζε θάζε νκάδαο είηε δηαδνρηθά 

βειηηζηνπνηψληαο θάζε νκάδα μερσξηζηά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε, 

είηε παξάιιεια γηα δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδαο, ζπλδπάδνληαο ηα 

δηαλχζκαηα απνγφλνπο ηεο κίαο νκάδαο παξακέηξσλ κε ην δηάλπζκα - γνλέα 

ησλ άιισλ νκάδσλ. ην ρ. 5.4 απεηθνλίδεηαη ε εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα δχν 

νκάδεο παξακέηξσλ. 

 

ρ. 5.4 - Δμειηθηηθή ηξαηεγηθή κε δύν νκάδεο παξακέηξωλ (Α,Β) 



 

6. ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

6.1. Δπηινγή ινγηζκηθνύ πξνζνκνίωζεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε θαη επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο δπλακηθήο ηνπ 

νρήκαηνο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Matlab - Simulink ηεο εηαηξείαο Mathworks. Σν 

Matlab - Simulink απνηειεί απηή ηε ζηηγκή ην πην θαζηεξσκέλν πξφγξακκα 

καζεκαηηθήο αλάιπζεο γηα ηερληθέο εθαξκνγέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε 

εθαξκνγέο αλάιπζεο ηεο δπλακηθήο νρεκάησλ (Abe 2009).  

Μηα ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη έλα 

εκπνξηθφ πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλν ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο δπλακηθήο 

νρεκάησλ, φπσο ην MSC.Adams. Ζ ιχζε απηή δελ πξνηηκήζεθε ζηε 

παξνχζα δηαηξηβή, θαηαξρήλ ιφγσ ηεο θιεηζηήο θχζεσο ηνπ εκπνξηθνχ 

θψδηθα πξνζνκνίσζεο, πνπ δελ ζα επέηξεπε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν επεηδή ην Matlab/Simulink 

ζεσξείηαη θαιχηεξε επηινγή φηαλ ε πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

πινπνίεζε θαη δνθηκή ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (Blundell and Harty 2004). 

6.2. Μνληέιν Simulink 

Σν ινγηζκηθφ Simulink, επηηξέπεη ηελ κνληεινπνίεζε, εμνκνίσζε θαη αλάιπζε 

δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη 

κε γξαθηθφ ηξφπν, παξφκνην κε ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ. Οη κεηαβιεηέο απεηθνλίδνληαη σο ζήκαηα θαη 

νη εμηζψζεηο σο ζπζηήκαηα κε εηζφδνπο θαη εμφδνπο. Ζ επίιπζε ηνπ 

δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε αξηζκεηηθή νινθιήξσζε κε ηελ κέζνδν 

ode23s (modified Rosenbrock formula) κε κεηαβιεηφ ρξνληθφ βήκα 

νινθιήξσζεο. Ζ κέζνδνο απηή επειέγε θαζψο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ 

Simulink είλαη θαηάιιειε γηα δπλακηθά ζπζηήκαηα, πνπ πεξηέρνπλ 

κεηαβιεηέο, πνπ κεηαβάιινληαη κε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο (stiff 

problems).  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη απνηππψζεηο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ - νρήκαηνο, ζην πεξηβάιινλ ηνπ Simulink. Παξαηεξνχκε ηελ 
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δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα θαη 

ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη εχθνιε ε ελαιιαγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πινπνηήζεσλ γηα θάζε ππνζχζηεκα (π.ρ. αιιαγή κνληέινπ ειαζηηθψλ ή 

κνληέινπ νδεγνχ), ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην ππφινηπν ζχζηεκα. εκεηψλεηαη 

φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κνληέινπ δελ παξαηίζεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ππνζπζηεκάησλ ζε πιήξε ιεπηνκέξεηα αιιά κφλν ηα ζεκαληηθφηεξα απφ 

απηά. 

ην ρ. 6.1 απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ κνληέινπ νρήκαηνο - νδεγνχ. 

 1 - Τπνζχζηεκα εμηζψζεσλ θίλεζεο νρήκαηνο, 2 - Τπνζχζηεκα δπλάκεσλ ειαζηηθνθφξσλ 

ηξνρψλ, 3 - Τπνζπζηήκαηα ζπληζηακέλσλ δπλάκεσλ, 4 - Τπνζχζηεκα ππνινγηζκνχ ζέζεο 

θαη δηεχζπλζεο νρήκαηνο, 5 - Τπνζπζηήκαηα ζπληζηακέλσλ ξνπψλ, 6 - Τπνζχζηεκα νδεγνχ, 

7 - Τπνζχζηεκα ζπζηεκάησλ θίλεζεο, πέδεζεο θαη δηεχζπλζεο νρήκαηνο 

ρ. 6.1 - Γηάγξακκα Simulink κνληέινπ νδεγνύ - νρήκαηνο 

Σν ππνζχζηεκα εμνκνίσζεο ησλ εμηζψζεσλ θηλήζεσο ηνπ νρήκαηνο (ρ. 

6.2), ρξεζηκνπνίεη σο εηζφδνπο ηηο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ θαη 
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ππνινγίδεη ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

εμηζψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2.1.3. 

ην ρ. 6.3, απεηθνλίδνληαη ηα ππνζπζηήκαηα, πνπ ππνινγίδνπλ ηηο θάζεηεο 

δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνπο ειαζηηθνθφξνπο ηξνρνχο, ζχκθσλα κε ηηο 

εμηζψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2.1.4.3 θαη ηελ επαθφινπζε κεηαβνιή ηεο αθηίλαο 

θάζε ηξνρνχ ζχκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2.2.3. ην ρ. 6.4 

απεηθνλίδνληαη ηα ππνζπζηήκαηα, ζηα νπνία ππνινγίδνληα νη δηακήθεηο θαη 

εγθάξζηεο ηαρχηεηεο επαθήο θαη νιίζζεζεο θάζε ηξνρνχ ζχκθσλα κε ηηο 

εμηζψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2.2.3 γηα κφληκή θαηάζηαζε θαη ηνπ θεθαιαίνπ 2.2.4 

γηα κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Σέινο ζην ρ. 6.5, απεηθνλίδεηαη ε πινπνίεζε ζε 

Simulink ηνπ κνληέινπ Magic Formula, φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην 

2.2.5.  

ηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζκφο ησλ ζπληζηακέλσλ δπλάκεσλ θαη ξνπψλ πνπ 

αζθνχληαη ζην φρεκα, γίλεηαη κε ηα ππνζπζηήκαηα Simulink, πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηα ρ. 6.6 θαη ρ. 6.8, ζχκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ 2.1.5. 

ην ππνζχζηεκα, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 6.7, ππνινγίδεηαη ε ζέζε θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ νρήκαηνο ζην γεψδεην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ νδεγνχ.  

ην ρ. 6.9, απεηθνλίδεηαη ην ππνζχζηεκα ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, πνπ πινπνηεί 

ειεγθηέο δηακήθνπο ηαρχηεηαο θαη γσλίαο δηεχζπλζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζην θεθάιαην 3. 

ην ρ. 6.10, απεηθνλίδεηαη ν ειεγθηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4.3.2. 

ην ρ. 6.11, απεηθνλίδεηαη ην κνληέιν ηνπ θηλεηεξίνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

νρήκαηνο κε ηελ πξνζνκνίσζε ηεο Μ.Δ.Κ. θαη ην ζχζηεκα απνηξνπήο 

ζπηλαξίζκαηνο ASR, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 2.3. 

Σέινο ζην ρ. 6.12, απεηθνλίδεηαη ην ππνζχζηεκα πέδεζεο, κε ην ζχζηεκα 

ABS θαη ην ζχζηεκα ESC, πνπ έρεη πινπνηεζεί, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 4.2. 
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ρ. 6.2 - Τπνζύζηεκα Simulink εμηζώζεωλ θίλεζεο νρήκαηνο 

 

ρ. 6.3 - Τπνζύζηεκα Simulink ππνινγηζκνύ θάζεηεο δύλακεο θαη αθηίλαο ειαζηηθνύ 
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ρ. 6.4 - Τπνζύζηεκα Simulink ππνινγηζκνύ ηαρπηήηωλ ειαζηηθνύ ζε κόληκε θαη 

κεηαβαηηθή θαηάζηαζε 

 

ρ. 6.5 - Τπνζύζηεκα Simulink κνληέινπ Magic Formula 
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ρ. 6.6 - Τπνζύζηεκα Simulink ππνινγηζκνύ ζπληζηακέλεο δπλάκεωλ 

 

ρ. 6.7 - Τπνζύζηεκα Simulink ππνινγηζκνύ ζέζεο θαη δηεύζπλζεο νρήκαηνο ζην 

γεώδεην ζύζηεκα αμόλωλ 

 

ρ. 6.8 - Τπνζύζηεκα Simulink ππνινγηζκνύ ζπληζηακέλεο ξνπώλ 
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ρ. 6.9 - Τπνζύζηεκα Simulink κνληέινπ νδεγνύ 

 

ρ. 6.10 - Τπνζύζηεκα Simulink ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεύζπλζεο 
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ρ. 6.11 - Τπνζύζηεκα Simulink ζπζηήκαηνο θίλεζεο νρήκαηνο 

 

ρ. 6.12 - Τπνζύζηεκα Simulink ζπζηήκαηνο πέδεζεο νρήκαηνο - ESC 
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6.3. Σαρύηεηα πξνζνκνίωζεο 

Ζ ηαρχηεηαο εθηέιεζεο ηνπ κνληέινπ νρήκαηνο - νδεγνχ είλαη κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο αμηνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ελφο δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ παξακεηξηθή βειηηζηνπνίεζε απνηειεί κία ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, θαζψο απαηηείηαη ε επίιπζε δεθάδσλ ή θαη εθαηνληάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα αλεπξεζεί ην βέιηηζην δηάλπζκα 

παξακέηξσλ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή έγηλε πξνζπάζεηα λα κεησζεί ν 

ππνινγηζηηθφο ρξφλνο πξνζνκνίσζεο, ψζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ή λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

παξακεηξηθψλ δηαλπζκάησλ πνπ αμηνινγνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην κνληέιν Simulink εθηειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ιεηηνπξγία επηηαρπληή (accelerator), ε φπνηα κεηαγισηηίδεη ην κνληέιν ζε 

θψδηθα C++, επηηαρχλνληαο ζεκαληηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη πξνζνκνίσζεο ηνπ κνληέινπ, ζε 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή Intel Quad Core ρξνληζκέλν ζηα 

3GHz. Ο ρξφλνο πξνζνκνίσζεο κε ηελ ιεηηνπξγία επηηαρπληή είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

Πξαγκαηηθόο ρξόλνο 

δνθηκήο 

Υξόλνο πξνζνκνίωζεο 

Simulink (normal) 

Υξόλνο πξνζνκνίωζεο 

Simulink (accelerator) 

169,1 sec 239,96 sec (0,7x) 26,54 sec (6,4x) 

Δπίζεο εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ πνιιαπιψλ ππξήλσλ (2/4 ππξήλσλ) 

ησλ κνληέξλσλ θεληξηθψλ επεμεξγαζηψλ. ηελ επίιπζε ηνπ δπλακηθνχ 

κνληέινπ ηνπ νρήκαηνο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί παξάιιειε επεμεξγαζία, 

θαζψο ε επίιπζε θάζε ρξνληθνχ βήκαηνο νινθιήξσζεο, απαηηεί ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελν βήκαηνο. Δίλαη δπλαηή φκσο ε παξάιιειε 

πξνζνκνίσζε δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πξνζνκνίσζεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, αθνχ ε επίιπζε ηεο θάζε κίαο είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο άιιεο. Σν ινγηζκηθφ Matlab απφ ηελ έθδνζε 7.8.0 

θαη έπεηηα, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππξήλεο ηνπ ηνπηθνχ επεμεξγαζηή ή θαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο επεμεξγαζηέο δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ (cluster). ε 
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ζπλδπαζκφ θαη κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ππνινγίδεηαη φηη ζε έλαλ επεμεξγαζηή 4 

ππξήλσλ, ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν κηα δνθηκήο, είλαη εθηθηή ε πξνζνκνίσζε 

άλσ ησλ 25 δνθηκψλ. 

6.4. Απεηθόληζε απνηειεζκάηωλ 

Ζ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηα λα γίλεη 

επθνιφηεξα αληηιεπηή ε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο, ν έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηνπ κνληέινπ, 

είλαη πνιχ πην γξήγνξνο θαη απνηειεζκαηηθφο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε 

αλάπηπμε ηνπ θψδηθα πξνζνκνίσζεο.  

Γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Povray, επεηδή επηηξέπεη ηε πεξηγξαθή κίαο 

ηξηζδηάζηαηεο ζθελήο κε ηελ ρξήζε παξακεηξηθήο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Έηζη είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θψδηθα πνπ πεξηγξάθεη 

θάζε ζθελή απφ ην ινγηζκηθφ Matlab. ην ρ. 6.13, απεηθνλίδεηαη κηα ζθελή 

απφ κηα πξνζνκνίσζε δνθηκήο νρήκαηνο, φπσο δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

θψδηθα απεηθφληζεο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε παξνχζα δηαηξηβή. 

 

ρ. 6.13 - Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο πξνζνκνίωζεο  



 

7. ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΓΟΚΗΜΧΝ 

7.1. Όρεκα Γνθηκώλ 

ηηο αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ηππηθφ κηθξνκεζαίν 

φρεκα (C-Segment/Small Family Car) κε θίλεζε ζηνπο εκπξφο ηξνρνχο. Σα 

νρήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηε πην δεκνθηιή επηινγή ησλ 

νδεγψλ, κε κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 30% ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Genta 2008), ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

παξαθάησ ηηκέο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ νρήκαηνο. 

Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1,108a m  1,492b m  0,565h m  

0,753c m  0,749d m  20,731SCF m  

Μάδα - Ρνπέο αδξαλείαο: 

1350m kgr  29,81
sec

mg   

2

545 0 120

0 1936 0

120 0 2038

I kgr m

 
 

 
 
  

 20,91wI kgr m   

Παξάκεηξνη αλάξηεζεο: 

28000fK N m  20000rK N m  , 2000f rollbarK N m rad   

5000 secfD N m   5000 secrD N m    

Παξάκεηξνη θηλεηεξίνπ ζπζηήκαηνο: 

max 150kWP   max 5000RPM   ,max 3000bM N m 
 

4000
sec

ddM m

dt




 
20000

sec

bdM m

dt




 

 

 , 3,4 2,35 1,7 1,27 1 0,8g in   4fn    

Παξάκεηξνη ABS/ASR: 

, 0,15t ABS    , 0,12t ASR   

 , 3.4 2.35 1.7 1.27 1 0.8g in   4fn   

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ειαζηηθνθφξσλ ηξνρψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο γηα ην κνληέιν Magic Formula, γηα ειαζηηθφ ηχπνπ 205/60 R15, 
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φπσο απηέο παξέρνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Pacejka 2002) θαη δίλνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ.  

MF-Tyre 205/60R15 91V 2.2 bar 

 Ολνκαζηηθέο ηηκέο ππνινγηζκνχ παξακέηξσλ: 

0R 0,3135 m  0F 4000z N  0 9,3  m kg  0V 16,667 m s  

Παξάκεηξνη θάζεηεο δχλακεο: 

Fz1Q 13,37  Fz2Q 14,34  C 196261z   K 50 z   

V1Q 0,00072757  V2Q 0,046822        

  
REFFB 9   REFFD 0,23  REFFF 0,01   

 Παξάκεηξνη δηακήθνπο δχλακεο: 

Cx1p 1,6839    Dx1p 1,1983  Dx2p 0,037875   

 
Ex1p 0,338290  Ex2p 0,103670  Ex3p 0,023468   Ex4p 0  

Kx1p 21,475  Kx2p 0,865840  Kx3p 0,2  

 
Hx1p 0,001657   Hx2p 0,0015671  Vx1p 0  Vx2p 0  

Bx1r 10,27  Bx2r 8,4376   Bx3r 0  

 
Cx1r 1,0279  Ex1r 0,38362   Ex2r 1,8268   Hx1r 0,0080979  

Tx1p 0,17719  
5

Tx2p 3,6287 10    Tx3p 0,33753  

 Παξάκεηξνη ξνπήο αλαηξνπήο: 

Sx1q 0  Sx2q 0  Sx3q 0  

 Παξάκεηξνη ξνπήο θχιηζεο: 

Sy1q 0,01  Sy2q 0  Sy3q 0  Sy2q 0  

Παξάκεηξνη εγθάξζηαο δχλακεο: 

Cy1p 1,192  Dy1p 0,99012  Dy2p 0,14511   Dy3p 11,224   

Ey1p 1,0076   Ey2p 0,53191   Ey3p 0,08209   Ey4p 4,7821   

Ky1p 14,946   Ky2p 2,131  Ky3p 0,029728   Ky4p 2  

Ky5p 2  Hy1p 0,0033487  Hy2p 0,00053846     Hy3p 0,074537  

Ty1p 1  Ty2p 1  

  



ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΓΟΚΗΜΩΝ 89 

 

 

Vy1p 0,044515  Vy2p 0,023568   Vy3p 0,53097   Vy4p 0,038588  

By1r 5,8811  By2r 3,5383  By3r 0,0064063   By4r 0  

Cy1r 1,0692  

   
Ey1r 0,40361   Ey2r 0,68307  Hy1r 0,0044177  Hy2r 0,005549  

Vy1r 0,059439   Vy2r 0,056087  Vy3r 0  Vy4r 23,18  

Vy5r 1,9  Vy6r 7,8301   

  Παξάκεηξνη ξνπήο επζπγξάκκηζεο: 

Bz1q 9,038  Bz2q 1,2048   Bz3q 0,80765   Bz4q 0,12599  

Bz5q 0,22419   Bz6q 0  Bz9q 20,351  Bz10q 0  

Cz1q 1,183  

   
Dz1q 0,095553  Dz2q 0,0011066   Dz3q 0,15058  Dz4q 13,184  

Dz6q 0,0076665   Dz7q 0,00015351  Dz8q 0,28556   Dz9q 0,0083833   

Dz10q 0  Dz11q 0  

  
Ez1q 1,5353   Ez2q 0,39131   Ez3q 0  Ez4q 0,16154  

z5q 0,90493    

   
Hz1q 0,0073919  Hz2q 0,0022101   Hz3q 0,16389  Hz4q 0,005386   

sz1s 0,043866  sz2s 0,0016638  sz3s 0,70897  sz4s 0,21696   

Ο ζπληειεζηήο πξφζθπζεο ,x y  γηα ζηεγλφ νδφζηξσκα ζεσξείηαη ίζνο κε 

0,85 θαη είλαη απηφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παξαθάησ δνθηκέο, εθηφο θαη 

αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη παξάκεηξνη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (ESC/4WS), θαζψο θαη νη 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε δνθηκή, κεηά απφ 

βειηηζηνπνίεζε. 
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7.2. Γνθηκέο αλνηρηνύ βξόγρνπ (ρωξίο κνληέιν νδεγνύ) 

ηηο δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηππνπνηεκέλεο δηεγέξζεηο 

ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο, ψζηε λα απνθιεηζηεί ν ππνθεηκεληθφο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο ηνπ νδεγνχ. Σν πιενλέθηεκα ησλ δνθηκψλ αλνηρηνχ βξφγρνπ 

είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπγθξίζηκα, αθνχ δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ 

νδεγφ. Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, φπνπ ε αληίδξαζε ηνπ νδεγνχ δελ αθνινπζεί 

ηππνπνηεκέλα πξφηππα. Γηα λα αμηνινγήζνπκε θαιχηεξα ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νρήκαηνο ζηηο δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ ζα ππνινγίζνπκε ηελ επηζπκεηή 

δηαδξνκή πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην φρεκα αλ αλέπηπζζε ηνλ 

επηζπκεηφ ξπζκφ εθηξνπήο θαη ηελ επηζπκεηή γσλίαο πιαγηνπνξείαο, φπσο 

ππνινγίδνληαη ζηηο εμηζψζεηο (4.6) θαη (4.9), αληίζηνηρα, κε βάζε ηε γσλία 

δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ. 

7.2.1. Γηέγεξζε βαζκίδνο γωλίαο δηεύζπλζεο (Step steering input) 

7.2.1.1. Πεξηγξαθή δνθηκήο 

Ζ δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ κε δηέγεξζε βαζκίδνο ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο 

απνηειεί ηππνπνηεκέλν πξφηππν αμηνιφγεζεο ηεο απφθξηζεο ηνπ νρήκαηνο 

ζε κεηαβαηηθή δπλακηθή θαηάζηαζε (ISO/CD 7401  2003). 

Σν φρεκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε επζεία γξακκή, φηαλ ν νδεγφο 

επηβάιιεη κηα απφηνκε αιιαγή ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ησλ εκπξφζζησλ 

ηξνρψλ, ηελ φπνηα θαη δηαηεξεί γηα αξθεηά δεπηεξφιεπηα κέρξη ην φρεκα λα 

πεξηέιζεη ζε κφληκε δπλακηθή θαηάζηαζε. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο δηέγεξζεο, ν 

νδεγφο δηαηεξεί ζηαζεξά ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, 

ρσξίο λα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ 

νρήκαηνο. Σν εχξνο ηε δηέγεξζεο επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην φρεκα λα αλαπηχμεη 

κέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε ya  ίζε κε κηα επηζπκεηή ηηκή. ηε παξνχζα 

δηαηξηβή ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο δνθηκέο κε δηακήθε ηαρχηεηα ίζε κε 100 

ρικ/ψξα (27,77 m/s) θαη εχξνο δηέγεξζεο ηέηνην, ψζηε λα θαιχςνπκε φιν ην 

εχξνο πξφζθπζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ 

θαη πέξαλ ηνπ νξίνπ πξφζθπζεο. Σν ζεσξεηηθφ φξην πιεπξηθήο πξφζθπζεο, 

πξνθχπηεη απφ ην κέγηζην ζπληειεζηή πιεπξηθήο πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ, 
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φπσο απηφο έρεη νξηζηεί ζηελ εμίζσζε (2.89) επί ηελ επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο. 

   2

,max, 1 2 8,46y th y Dy Dy z yg p p df g m s           (7.1) 

ηελ πξάμε ιφγσ ηεο εγθάξζηαο κεηαθνξάο βάξνπο αλάκεζα ζηνπο ηξνρνχο, 

ε κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ην φρεκα είλαη ιίγν 

κηθξφηεξε.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ππνινγίδνπκε ηηο 

παξαθάησ κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απφθξηζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ 

δηέγεξζε βαζκίδνο. 

,y ssa
 

Δγθάξζηα επηηάρπλζε κφληκεο θαηάζηαζεο 

,maxya
 

Μέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε κφληκεο θαηάζηαζεο 

ss
 

Ρπζκφο εθηξνπήο κφληκεο θαηάζηαζεο 

max
 

Μέγηζηνο ξπζκφο εθηξνπήο κφληκεο θαηάζηαζεο 

,y ssa

  
Κέξδνο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο κφληκεο θαηάζηαζεο 

ss




 

Κέξδνο ξπζκνχ εθηξνπήο κφληκεο θαηάζηαζεο 

ay  Υξφλνο απφθξηζεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 

  Υξφλνο απφθξηζεο ξπζκνχ εθηξνπήο 

,maxay  Υξφλνο απφθξηζεο κέγηζηεο ηηκήο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 

,max  Υξφλνο απφθξηζεο κέγηζηεο ηηκήο ξπζκνχ εθηξνπήο 

ayU  Πνζνζηφ ππεξαθφληηζεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 

U  Πνζνζηφ ππεξαθφληηζεο ξπζκνχ εθηξνπήο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξφλσλ απφθξηζεο, ζεσξνχκε σο αξρηθφ ρξφλν 

κέηξεζεο ηε ζηηγκή πνπ ε γσλία δηεχζπλζεο ιακβάλεη ην 50% ηεο ηειηθήο 

ηηκήο βαζκίδνο. Με βάζε ην ρξφλν απηφ ππνινγίδνπκε ην ρξφλν απφθξηζεο   

θαη ην ρξφλν απφθξηζεο κέγηζηεο ηηκήο max , δειαδή ην ρξφλν πνπ 

παξέξρεηαη κέρξη νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο λα ιάβνπλ ην 90% ηεο ηηκήο 

κφληκεο θαηάζηαζεο θαη ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπο, αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζην 

ρ. 7.1. Σν πνζνζηφ ππεξαθφληηζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο νξίδεηαη σο 
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ε πνζνζηηαία δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ηηκήο θαη ηεο ηηκήο κφληκεο 

θαηάζηαζεο. 

 

1 - Γηέγεξζε γσλίαο δηεχζπλζεο 2 - Απφθξηζε νρήκαηνο 3 - Μφληκε θαηάζηαζε 

4 - 90% - Μφληκεο θαηάζηαζεο 5 - 50% δηέγεξζεο βαζκίδνο  

ρ. 7.1 - Απόθξηζε νρήκαηνο ζε δηέγεξζε βαζκίδνο 

7.2.1.2. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο ρωξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηνχκε ηηο δνθηκέο δηέγεξζεο βαζκίδνο ζε φρεκα ην φπνην 

δελ είλαη εμνπιηζκέλν κε θαλέλα ζχζηεκα ειέγρνπ, ψζηε λα θαηαγξάςνπκε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο θαη λα επηιέμνπκε ηηο ηηκέο ηνπ εχξνπο δηέγεξζεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζηηο δνθηκέο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. ηνλ Πηλ. 7.1 

θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 0,5 έσο 10 

κνίξεο.  

Παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο κέγηζηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο ,maxya , 

παξνπζηάδεη κέγηζην γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο, νπφηε κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη γηα ηηκέο ίζεο θαη κεγαιχηεξεο απφ απηήλ ην φρεκα 

ππεξβαίλεη ην φξην πξφζθπζεο. Αληίζεηα νη ηηκέο ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο 

κέγηζηνπ θαη κφληκεο θαηάζηαζεο, ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη αιιά κε 

κεηνχκελν ξπζκφ. Σα πνζνζηά ππεξαθφληηζεο εκθαλίδνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο 

γηα εχξνο 3 κνηξψλ ε εγθάξζηα επηηάρπλζε θαη γηα εχξνο 5 κνηξψλ ν ξπζκφο 

εθηξνπήο.  
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 deg  

,y ssa

 2m s  

,maxya

 2m s  

ss

 s  

max

 s  
,y ssa


 

ss




 

ay

 s  



 s  

,maxay

 s  

,max

 s  

ayU

 %  

U

 %  

0,50 1,77 1,84 3,84 4,05 3,68 8,09 0,58 0,29 1,13 0,64 3,89 5,28 

1,00 3,35 3,59 7,41 8,02 3,59 8,02 0,54 0,27 1,10 0,61 7,27 8,21 

2,00 5,50 6,34 13,03 15,36 3,17 7,68 0,46 0,23 1,07 0,55 15,30 17,88 

3,00 6,58 7,68 16,84 21,46 2,56 7,15 0,39 0,19 1,15 0,51 16,78 27,45 

4,00 7,11 8,05 19,56 26,14 2,01 6,54 0,35 0,17 1,29 0,48 13,31 33,63 

5,00 7,38 8,10 21,76 29,49 1,62 5,90 0,32 0,16 1,36 0,46 9,87 35,52 

6,00 7,52 8,09 23,67 31,75 1,35 5,29 0,30 0,16 1,24 0,44 7,62 34,13 

7,00 7,60 8,08 25,33 33,19 1,15 4,74 0,28 0,16 1,16 0,43 6,22 31,02 

8,00 7,65 8,06 26,80 34,07 1,01 4,26 0,27 0,16 1,12 0,42 5,31 27,13 

9,00 7,69 8,05 28,13 34,58 0,89 3,84 0,27 0,17 1,11 0,42 4,71 22,92 

10,00 7,70 8,03 29,36 34,84 0,80 3,48 0,27 0,17 1,10 0,41 4,29 18,65 

Πηλ. 7.1 - Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ 

 

ρ. 7.2 - Γνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε εύξνο 

δηέγεξζεο 5f   

ην ρ. 7.2 απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο γηα εχξνο δηέγεξζεο 

ίζν κε 5 κνίξεο. Παξαηεξνχκε φηη ε εγθάξζηα επηηάρπλζε θαη ηδηαίηεξα ν 
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ξπζκφο εθηξνπήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ππεξαθφληηζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

έληνλε ηαιαλησηηθή ζπκπεξηθνξά γηα αξθεηά κεγάιν ρξφλν κεηαβαηηθήο 

θαηάζηαζεο. 

7.2.1.3. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

Γηα λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δηέγεξζεο βαζκίδνο ζηε γσλία 

δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ, ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε ηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο.  

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο TI  ηζνχηαη κε ην κέζν άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ 

απφθξηζεο θαη επηδηψθνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ. 

  ,max ,maxay ayT avgI        (7.2) 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο UI  ηζνχηαη κε ην κέζν άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ 

ππεξαθφληηζεο θαη επίζεο επηδηψθνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ. 

  ayU avg U UI    (7.3) 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο ssI  ηζνχηαη κε ην κέζν άζξνηζκα ηεο εγθάξζηαο 

επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο κφληκεο θαηάζηαζεο θαη επηδηψθνπκε 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ. 

  ,y ss ssss avg aI    (7.4) 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
,dev m

I  θαη 
, ,des

I
 

, έρνπλ νξηζηεί ζην θεθάιαην 

5.1.1 θαη επηδηψθνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ 

βειηηζηνπνίεζεο, θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (7.5). 

   , , ,
0,05 0,1 0,2 0,2ssT U dev m des

L I I I I I         P  (7.5) 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, νη δείθηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζε δνθηκέο κε δηάθνξα εχξε δηέγεξζεο θαη 

ζα εμαρζεί ε κέζε ηηκή ηνπ θάζε δείθηε, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα εχξε δηέγεξζεο πνπ επηιέμακε σο 

πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο είλαη 1, 3, 5, 7 θαη 10 κνίξεο.  
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ηνλ Πηλ. 7.2, θαίλεηαη ε πνζφζησζε ησλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δνθηκήο δηέγεξζεο βαζκίδνο, γηα ηε δνθηκή ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Ο φξνο 
, ,

0,2
des

I  , απνηειεί πεξίπνπ 

ην 50% ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ελψ ην ππφινηπν κνηξάδεηαη 

ζρεδφλ ηζνκεξψο αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο 4 δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο. 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
, ,des

I
 

 επηιέρηεθε λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

πνζφζησζε ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, θαζψο παξνπζίαζε ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο θαηά ηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

αληηπξνζσπεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απφθιηζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή. 

 TI  0,05 UI  0,1 ssI   ,
0,2

dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

 I P  2,20 1,65 -2,67 2,79 10,10 14,08 

 

 

I

I

P

P
 11% 9% 14% 14% 52%  

Πηλ. 7.2 - Πνζόζηωζε δεηθηώλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

δνθηκήο δηέγεξζεο βαζκίδνο 

7.2.1.4. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
, , ,ESC ESC ESCK K 

   P  (7.6) 

 
, ,ESC ESC yS D D 

   P  (7.7) 

 
, , , ,ESC C ESC ESC ESC yK K S D D   

   P  (7.8) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 
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Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1ESCP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ESC 

λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

,1 , , ,0 0 0,75 1 1ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
       P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.5), απαηηήζεθαλ 40 βήκαηα, κέρξη λα εθπιεξσζνχλ 

ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ESCP  TI  0,05 UI  0,1 ssI   ,
0,2

dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 2,20 1,65 -2,67 2,79 10,10 14,08 

2 2,11 1,65 -2,69 2,71 8,53 12,31 

3 2,12 1,61 -2,70 2,68 8,51 12,23 

4 1,99 1,75 -2,64 2,81 7,63 11,53 

5 1,98 1,40 -2,62 2,84 7,61 11,22 

6 1,88 1,36 -2,64 2,78 7,48 10,87 

7 1,97 1,19 -2,64 2,78 7,33 10,63 

8 1,98 1,05 -2,67 2,69 7,05 10,10 

9 1,90 1,02 -2,65 2,72 7,04 10,03 

Πηλ. 7.3 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο ESC ζε 

δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο 

ηνλ Πηλ. 7.3, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

2 7,78 -15,89 0,90 7,02 10,79 

3 7,78 -15,89 0,90 6,20 6,68 

4 7,78 -15,89 0,72 6,20 5,76 

5 1,71 -0,21 0,72 6,20 5,76 

6 1,71 -0,21 0,48 6,18 4,46 

7 1,71 -0,21 0,58 4,82 4,25 

8 1,71 -0,21 0,66 2,95 4,80 

9 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

Πηλ. 7.4 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο ESC ζε δνθηκή 

δηέγεξζεο βαζκίδνο 
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Όπσο παξαηεξνχκε ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , ζπγθξηηηθά κε ην 

φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Όινη νη επηκέξνπο δείθηεο εθηφο απφ ηνλ 

δείθηε ssI , ν φπνηνο παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε, έρνπλ ειαηησζεί θαη 

ηδηαίηεξα νη δείθηεο UI  θαη 
, ,des

I  , έρνπλ ειαηησζεί ζεκαληηθά. 

ηνλ Πηλ. 7.4 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 



 deg  
,y ssa

 2m s  

,maxya

 2m s  

ss

 s  
max

 s  
,y ssa


 

ss




 

ay

 s  



 s  

,maxay

 s  

,max

 s  

ayU

 %  

U

 %  
ESC 

1,00 3,35 3,59 7,41 8,02 3,59 8,02 0,54 0,27 1,10 0,61 7,27 8,21 - 

1,00 3,35 3,59 7,41 8,02 3,59 8,02 0,54 0,27 1,10 0,61 7,27 8,21  

3,00 6,58 7,68 16,84 21,46 2,56 7,15 0,39 0,19 1,15 0,51 16,78 27,45 - 

3,00 6,29 7,64 18,19 21,04 2,55 7,01 0,36 0,21 1,13 0,40 21,35 15,66  

5,00 7,38 8,10 21,76 29,49 1,62 5,90 0,32 0,16 1,36 0,46 9,87 35,52 - 

5,00 7,38 8,03 21,69 23,90 1,61 4,78 0,45 0,16 0,83 0,23 8,75 10,16  

7,00 7,60 8,08 25,33 33,19 1,15 4,74 0,28 0,16 1,16 0,43 6,22 31,02 - 

7,00 7,64 8,26 24,71 26,79 1,18 3,83 0,44 0,15 0,82 0,21 8,08 8,40  

10,00 7,70 8,03 29,36 34,84 0,80 3,48 0,27 0,17 1,10 0,41 4,29 18,65 - 

10,00 7,74 8,17 27,92 30,33 0,82 3,03 0,49 0,15 0,73 0,21 5,58 8,61  

Πηλ. 7.5 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ ESC κε 

όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο  

ηνλ Πηλ. 7.5 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 

ESC, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,9ESCP  θαη 

ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε. Παξαηεξνχκε φηη γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 1 κνίξα, δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά, αθνχ ε πιεπξηθή 

επηηάρπλζε δελ ππεξβαίλεη ην φξην ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC. ε 

κεγαιχηεξα εχξε δηέγεξζεο ην ζχζηεκα ESC, γεληθά κεηψλεη ηα πνζνζηά 

ππεξαθφληηζεο θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο, ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηνπ 

ξπζκνχ εθηξνπήο.  

ην ρ. 7.3, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ESC γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο. ην ρ. 7.4, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC. Παξαηεξνχκε φηη ε ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην φρεκα δελ 
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επεξεάδεηαη, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη απφ ην δείθηε απφθιηζεο ηεο ηξνρηάο 

,dev m
I . Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC είλαη ζχληνκε ζε δηάξθεηα θαη 

θπξίσο εληνπίδεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο. 

Δηδηθφηεξα, αξρηθά ην ζχζηεκα ESC εθαξκφδεη πέδεζε ζηνλ εκπξφο 

εμσηεξηθφ ηξνρφ, ψζηε λα κεησζεί ε ππεξζηξνθή ηνπ νρήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ππεξαθφληηζεο θαη ηεο ηαιαλησηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα ESC 

εθαξκφδεη γηα κηθξά δηαζηήκαηα πέδεζε ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ, ψζηε λα 

πξνθαιέζεη ππεξζηξνθή ηνπ νρήκαηνο θαη λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ εθηξνπήο, ν 

νπνίνο ππνιείπεηαη ηνπ επηζπκεηνχ. Παξαηεξνχκε φκσο φηη ε απφθιηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ απφ ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ εθηξνπήο παξακέλεη ζηα επίπεδα ηεο 

νπδέηεξεο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC (3,13 s ). Απηφ εμεγεί θαη ηελ κε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο κε ESC ζε ζρέζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

 

ρ. 7.3 - Γνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο κε ESC κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
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ρ. 7.4 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε ESC ζε δνθηκή δηέγεξζεο 

βαζκίδνο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
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7.2.1.5. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ζα εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
4 , , ,WS r rK K   

   P  (7.9) 

 
4 , , ,WS B r pf dr dfK K

   P  (7.10) 

 
4 , , , , ,WS C r r r pf dr dfK K K K    

   P  (7.11) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,1WSP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

4WS λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS.  

4 ,1 , , , ,0 0 0 0WS r r r pf dr dfK K K K    
      P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.5), απαηηήζεθαλ 66 βήκαηα, κέρξη λα εθπιεξσζνχλ 

ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

4WSP  TI  0,05 UI  0,1 ssI   ,
0,2

dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 2,20 1,65 -2,67 2,79 10,10 14,08 

2 1,77 1,26 -2,80 2,37 8,28 10,88 

3 1,77 1,23 -2,78 2,40 7,67 10,29 

4 1,86 1,31 -2,72 2,49 7,34 10,28 

5 1,76 1,09 -2,73 2,46 6,71 9,29 

6 1,70 1,03 -2,70 2,50 6,59 9,12 

7 1,70 1,04 -2,71 2,49 6,59 9,11 

8 1,73 0,97 -2,70 2,50 6,61 9,11 

9 1,74 0,90 -2,70 2,50 6,60 9,03 

10 1,75 0,82 -2,70 2,51 6,62 9,00 

11 1,76 0,79 -2,70 2,51 6,62 8,97 

12 1,79 0,72 -2,70 2,51 6,64 8,96 

13 1,80 0,70 -2,71 2,51 6,65 8,95 

Πηλ. 7.6 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 4WS ζε 

δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο 
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ηνλ Πηλ. 7.6, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Όπσο παξαηεξνχκε ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , ζπγθξηηηθά ηφζν κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS ( 4 ,1WSP ), φζν θαη κε ην βέιηηζην δηάλπζκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC ( ,9ESCP ). Όινη νη επηκέξνπο δείθηεο, έρνπλ ειαηησζεί θαη 

ηδηαίηεξα νη δείθηεο UI  θαη 
, ,des

I  , παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε ειάηησζε.  

ηνλ Πηλ. 7.7 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 -0,77 0,80 0,00 0,00 

3 -0,77 0,80 0,01 0,17 

4 -0,77 0,80 0,22 0,21 

5 -1,11 0,94 0,22 0,21 

6 -1,11 0,94 0,32 0,20 

7 -1,11 0,94 0,29 0,20 

8 -1,07 0,85 0,29 0,20 

9 -1,10 0,81 0,29 0,20 

10 -1,09 0,74 0,29 0,20 

11 -1,10 0,72 0,29 0,20 

12 -1,10 0,66 0,28 0,20 

13 -1,10 0,64 0,27 0,20 

Πηλ. 7.7 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο 4WS ζε δνθηκή 

δηέγεξζεο βαζκίδνο 

ηνλ Πηλ. 7.8 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 

4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,13WSP  

θαη ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε. Παξαηεξνχκε φηη ζε αληίζεζε κε ην 

ESC, ην νπνίν επεκβαίλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεη, ην ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο 4WS επεκβαίλεη ζε φιν ην θάζκα δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ νρήκαηνο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηε δνθηκή κε εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 1 
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κνίξα, φπνπ ελψ ην ζχζηεκα ESC δελ επεκβαίλεη θαζφινπ, ην ζχζηεκα 4WS 

κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θαη απμάλεη ηα θέξδε κφληκεο θαηάζηαζεο. 

ε κεγαιχηεξα εχξε δηέγεξζεο ην ζχζηεκα 4WS, κεηψλεη ηα πνζνζηά 

ππεξαθφληηζεο θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ESC. 



 deg  

,y ssa

 2m s  

,maxya

 2m s  
ss

 s  

max

 s  
,y ssa


 

ss




 

ay

 s  



 s  

,maxay

 s  

,max

 s  

ayU

 %  

U

 %  
4WS 

1,00 3,35 3,59 7,41 8,02 3,59 8,02 0,54 0,27 1,10 0,61 7,27 8,21 - 

1,00 3,63 3,88 8,09 9,12 3,88 9,12 0,36 0,11 1,32 0,16 7,02 12,82  

3,00 6,58 7,68 16,84 21,46 2,56 7,15 0,39 0,19 1,15 0,51 16,78 27,45 - 

3,00 7,18 7,43 19,02 21,30 2,48 7,10 0,36 0,09 2,33 0,13 3,50 11,99  

5,00 7,38 8,10 21,76 29,49 1,62 5,90 0,32 0,16 1,36 0,46 9,87 35,52 - 

5,00 7,54 7,76 22,21 24,58 1,55 4,92 0,14 0,09 1,06 0,13 2,81 10,64  

7,00 7,60 8,08 25,33 33,19 1,15 4,74 0,28 0,16 1,16 0,43 6,22 31,02 - 

7,00 7,68 7,98 24,46 26,20 1,14 3,74 0,14 0,11 0,78 0,15 3,95 7,10  

10,00 7,70 8,03 29,36 34,84 0,80 3,48 0,27 0,17 1,10 0,41 4,29 18,65 - 

10,00 7,73 8,09 27,71 29,39 0,81 2,94 0,06 0,16 1,14 0,21 4,58 6,06  

Πηλ. 7.8 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 4WS κε 

όρεκα ρωξίο 4WS ζε δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο 

 

ρ. 7.5 - Γνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο κε 4WS κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
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ην ρ. 7.5, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε 4WS γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο. ην ρ. 7.6, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS. Παξαηεξνχκε φηη ε ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην φρεκα 

παξνπζηάδεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. Υάξεο ζηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ, ε επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

4WS είλαη πνιχ πην νκαιή απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, 

πξνζεγγίδνληαο πνιχ πην νκαιά ηηο ηηκέο κφληκεο θαηάζηαζεο. Σν ζχζηεκα 

4WS, αξρηθά γηα έλα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα, εθαξκφδεη γσλία δηεχζπλζεο 

ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο κε αληίζεηε θνξά απφ ηνπο εκπξφο ηξνρνχο ψζηε 

λα πξνθαιέζεη ππεξζηξνθή θαη λα κεηψζεη ην ρξφλν απφθξηζεο ηνπ 

νρήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, φζν δηαξθεί ε ππεξαθφληηζε, εθαξκφδεη γσλία 

δηεχζπλζεο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο κε ίδηα θνξά απφ ηνπο εκπξφο ηξνρνχο 

ψζηε λα κεηψζεη ηελ ππεξζηξνθή θαη ζπλεπψο ηα πνζνζηά ππεξαθφληηζεο 

θαη ηελ ηαιαλησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο θαη ηεο πιεπξηθήο 

επηηάρπλζεο. Σέινο, ε γσλία δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε αληίζεηε θνξά απφ ηνπο εκπξφο ηξνρνχο, εθφζνλ ν 

ξπζκφο εθηξνπήο κφληκήο θαηάζηαζεο ππνιείπεηαη ηνπ επηζπκεηνχ.  

 

ρ. 7.6 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε 4WS ζε δνθηκή δηέγεξζεο 

βαζκίδνο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f   
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7.2.1.6. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.2.1.4 θαη 7.2.1.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

,1 , , ,1,707 0,209 0,59 3,13 5,29ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,1,10 0,64 0,27 0,20WS r r r pf dr dfK K K K    
       P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.5), απαηηήζεθαλ 92 βήκαηα, κέρξη λα εθπιεξσζνχλ 

ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ESCP - 4WSP  TI  0,05 UI  0,1 ssI   ,
0,2

dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 5,57 0,72 -2,73 2,50 6,46 12,52 

2 1,70 0,93 -2,77 2,45 6,78 9,09 

3 1,71 0,89 -2,71 2,52 6,55 8,95 

4 1,18 1,64 -2,73 2,51 6,36 8,95 

5 1,23 1,27 -2,73 2,51 6,38 8,66 

6 1,33 0,95 -2,75 2,48 6,51 8,52 

7 1,31 0,99 -2,74 2,51 6,36 8,42 

8 1,26 1,00 -2,71 2,54 6,32 8,40 

9 1,24 0,90 -2,69 2,58 6,30 8,33 

10 1,25 0,91 -2,70 2,57 6,27 8,30 

11 1,27 0,87 -2,70 2,56 6,28 8,28 

12 1,28 0,85 -2,71 2,55 6,30 8,27 

13 1,27 0,81 -2,71 2,56 6,28 8,22 

14 1,29 0,79 -2,73 2,54 6,30 8,19 

Πηλ. 7.9 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 4WS ζε 

δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο 

ηνλ Πηλ. 7.9, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 
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ηελ απνηεινχλ. Όπσο παξαηεξνχκε ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο 

επηηπγράλεη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , ζπγθξηηηθά 

κε ην βέιηηζην δηάλπζκα ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ( ,9ESCP ) θαη ην βέιηηζην 

δηάλπζκα ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS ( 4 ,13WSP ). Δηδηθφηεξα ε κεγαιχηεξε κείσζε 

παξαηεξείηαη ζην δείθηε ησλ ρξφλσλ απφθξηζεο TI . 

ηνλ Πηλ. 7.10 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Όπσο 

παξαηεξνχκε ηα πεξηζζφηεξα βήκαηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αθνξνχζαλ ην 

δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -1,10 0,64 0,12 0,25 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

2 -1,10 0,64 0,12 0,25 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

3 -1,10 0,64 0,31 0,25 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

4 -0,59 0,88 0,00 0,00 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

5 -0,49 0,61 0,00 0,00 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

6 -0,60 0,50 0,00 0,00 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

7 -0,60 0,50 0,06 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

8 -0,46 0,45 0,06 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

9 -0,46 0,45 0,14 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

10 -0,46 0,45 0,11 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

11 -0,49 0,44 0,11 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

12 -0,52 0,43 0,11 -0,01 1,71 -0,21 0,59 3,13 5,29 

13 -0,52 0,43 0,11 -0,01 1,71 -0,21 0,38 3,13 6,21 

14 -0,52 0,43 0,08 -0,01 1,71 -0,21 0,38 3,13 6,21 

Πηλ. 7.10 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο 4WS ζε δνθηκή 

δηέγεξζεο βαζκίδνο 

ηνλ Πηλ. 7.11 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 

ESC θαη 4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 

,14ESCP  θαη 4 ,14WSP  θαη ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα φια ηα εχξε 

δηέγεξζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξνπο ρξφλνπο 

απφθξηζεο θαη παξφκνηεο ηηκέο ησλ πνζνζηψλ ππεξαθφληηζεο κε ηα νρήκαηα 

εμνπιηζκέλα κφλν κε έλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα.  



106 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

 


 deg  

,y ssa

 2m s  

,maxya

 2m s  
ss

 s  
max

 s  
,y ssa


 

ss




 

ay

 s  



 s  

,maxay

 s  

,max

 s  

ayU

 %  

U

 %  

ESC 
- 

4WS 

1,00 3,35 3,59 7,41 8,02 3,59 8,02 0,54 0,27 1,10 0,61 7,27 8,21 - 

1,00 3,62 3,87 8,07 9,14 3,87 9,14 0,34 0,11 1,20 0,17 6,98 13,39  

3,00 6,58 7,68 16,84 21,46 2,56 7,15 0,39 0,19 1,15 0,51 16,78 27,45 - 

3,00 7,15 7,40 19,45 20,55 2,47 6,85 0,32 0,09 1,18 0,16 3,60 5,68  

5,00 7,38 8,10 21,76 29,49 1,62 5,90 0,32 0,16 1,36 0,46 9,87 35,52 - 

5,00 7,50 7,97 22,38 25,65 1,59 5,13 0,12 0,07 0,66 0,12 6,36 14,64  

7,00 7,60 8,08 25,33 33,19 1,15 4,74 0,28 0,16 1,16 0,43 6,22 31,02 - 

7,00 7,67 8,12 24,97 27,99 1,16 4,00 0,12 0,07 0,66 0,11 5,94 12,08  

10,00 7,70 8,03 29,36 34,84 0,80 3,48 0,27 0,17 1,10 0,41 4,29 18,65 - 

10,00 7,74 8,05 28,06 29,83 0,81 2,98 0,11 0,07 0,69 0,10 4,09 6,31  

Πηλ. 7.11 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ ESC - 4WS 

κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο 

ην ρ. 7.7, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε 

ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο. ην ρ. 7.7, 

απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS.  

 

ρ. 7.7 - Γνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο νρήκαηνο κε ESC θαη 4WS κε εύξνο δηέγεξζεο 

5f 
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Παξαηεξνχκε φηη ε ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην φρεκα παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Όπσο θαη 

ζηηο δνθηκέο ησλ νρεκάησλ εμνπιηζκέλσλ κφλν κε ζχζηεκα ESC ή 4WS, 

επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο ππεξαθφληηζεο θαη ηεο ηαιαλησηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαηά ηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Ζ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

4WS πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε ηεο δηαθξηηήο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESP 

κφλν ζηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο γηα δηφξζσζε ηεο 

ππεξαθφληηζεο. Καηά ηελ ππφινηπε δνθηκή δηαηεξνχληαη ηα νκαιά 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS. 

 

ρ. 7.8 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε 4WS ζε δνθηκή δηέγεξζεο 

βαζκίδνο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
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7.2.1.7. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ δηέγεξζεο βαζκίδνο 

Ζ δηέγεξζε βαζκίδνο, απνηειεί κηα δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ, ε φπνηα αθνξά 

πεξηζζφηεξν ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε κφληκε θαηάζηαζε.  

Ζ κείωζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο αμηνιόγεζεο ήηαλ κεγαιύηεξε 

γηα ην ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα 

ειεθηξνληθή επζηάζεηαο (ESC), ελώ ήηαλ ιίγν κεγαιύηεξε γηα ην 

ζπλδπαζκό ηωλ δύν ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα 

θαηφξζσζαλ λα βειηηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πνζνζηά ππεξαθφληηζεο 

θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο αιιά ε ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο δελ επεξεάζηεθε 

αξθεηά, ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηελ επηζπκεηή. Δίλαη εκθαλέο φηη ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ESC θαη 4WS, κπνξνχλ λα ειέγμνπλ θαη λα κεηαβάιινπλ ηελ 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε, αιιά 

δελ κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά κφληκεο 

θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο θαη λα κεηψζνπλ ηελ απφθιηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ απφ ηελ επηζπκεηή. 
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7.2.2. Ζκηηνλνεηδήο δηέγεξζε γωλίαο δηεύζπλζεο (Sinusoidal 

steering input) 

7.2.2.1. Πεξηγξαθή δνθηκήο 

Ζ δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ κε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο 

απνηειεί ηππνπνηεκέλν πξφηππν (ISO/TR 8725  1988;ISO/CD 7401  2003) 

αμηνιφγεζεο ηεο απφθξηζεο ηνπ νρήκαηνο ζε κεηαβαηηθή δπλακηθή 

θαηάζηαζε. 

Σν φρεκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ζε επζεία γξακκή, φηαλ ν νδεγφο 

επηβάιιεη εκηηνλνεηδή δηέγεξζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο, κε ζπρλφηεηα 0,5 Hz. 

Σν εχξνο ηε δηέγεξζεο επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην φρεκα λα αλαπηχμεη κέγηζηε 

εγθάξζηα επηηάρπλζε ya  ίζε κε κηα επηζπκεηή ηηκή. ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο δνθηκέο κε δηακήθε ηαρχηεηα ίζε κε 100 ρικ/ψξα 

(27,77 m/s) θαη εχξνο δηέγεξζεο ηέηνην, ψζηε λα θαιχςνπκε φιν ην εχξνο 

πξφζθπζεο ηνπ νρήκαηνο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ νξίνπ 

πξφζθπζεο, κέρξη θαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. Όπσο θαη ζηε 

δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηέγεξζεο, ν νδεγφο δηαηεξεί 

ζηαζεξά ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, ρσξίο λα 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ππνινγίδνπκε ηηο 

παξαθάησ κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απφθξηζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ 

εκηηνλνεηδή δηέγεξζε. 

,maxya
 

Μέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε 

max
 

Μέγηζηνο ξπζκφο εθηξνπήο 

ya

  
Κέξδνο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 




 Κέξδνο ξπζκνχ εθηξνπήο 

( )1,2f ya   Υξφλνη θαζπζηέξεζεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 

( )1,2f   Υξφλνη απφθξηζεο ξπζκνχ εθηξνπήο 

dev
 

Απφθιηζε γσλίαο εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή 

endU
 Γηακήθεο ηαρχηεηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο 
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Σα θέξδε ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο, 

ππνινγίδνληαη σο ν ιφγνο ησλ κέγηζησλ ηηκψλ ηεο απφθξηζεο πξνο ην εχξνο 

ηεο δηέγεξζεο ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο. Ο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο είλαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα κεηαηνπηζηεί ε δηέγεξζε ηεο γσλίαο 

δηεχζπλζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο 

απφθξηζεο θαη ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ ηηο δχν 

εκηπεξηφδνπο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο γίλεηαη κε 

δηαζπζρέηηζε ησλ δπν εκηπεξηφδσλ ηεο δηέγεξζήο ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο σο 

πξνο ηελ αληίζηνηρε απφθξηζε ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ 

εθηξνπήο, κε βάζε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν (ISO/TR 8725  

1988). Ζ απφθιηζε ηεο γσλίαο εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή, 

απνηππψλεη ηελ απφθιηζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ νδεγφ 

πνξεία.  

 

1 - Γηέγεξζε γσλίαο 

δηεχζπλζεο 

2 - Απφθξηζε νρήκαηνο 3 - Δχξνο δηέγεξζεο 

4 - Μέγηζηε ηηκή 

απφθξηζεο 

5 - Υξφλνο θαζπζηέξεζεο 1εο 

εκηπεξηφδνπ 

6 - Υξφλνο θαζπζηέξεζεο 2εο 

εκηπεξηφδνπ 

ρ. 7.9 - Απόθξηζε νρήκαηνο ζε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε 
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7.2.2.2. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο 

ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Όπσο θαη ζηηο δνθηκέο δηέγεξζεο βαζκίδνο, αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ηηο δνθηκέο εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο ζε φρεκα ην φπνην δελ είλαη εμνπιηζκέλν 

κε θαλέλα ζχζηεκα ειέγρνπ, ψζηε λα θαηαγξάςνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ 

νρήκαηνο θαη λα επηιέμνπκε ηηο ηηκέο ηνπ εχξνπο δηέγεξζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζηηο δνθηκέο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. ηνλ Πηλ. 7.12 

θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ηεο δνθηκήο γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 1 έσο 10 κνίξεο. Γηα κεγαιχηεξν εχξνο δηέγεξζεο απφ 10 

κνίξεο, ην φρεκα δελ νινθιήξσζε ηηο δνθηκέο, θαζψο εκθάληζε κεγάιεο 

γσλίεο νιίζζεζεο (πεξηζζφηεξν απφ 45 κνίξεο), ψζηε κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ην φρεκα ηίζεηαη εθηφο ειέγρνπ.  



 deg  

,maxya

 2
m s  

max

 s  

,maxya


 

max




 

( )1f ya 

 s  

( )2f ya 

 s  

( )1f  

 s  

( )2f  

 s  

dev

   

1 2,76 7,74 2,76 7,74 0,24 0,32 0,01 0,14 -0,01 

2 5,08 15,31 2,54 7,65 0,26 0,35 0,15 0,17 -0,19 

3 6,62 22,72 2,21 7,57 0,30 0,46 0,17 0,22 -1,32 

4 7,71 29,79 1,93 7,45 0,35 0,77 0,19 0,32 -5,99 

5 7,97 34,29 1,59 6,86 0,40 1,01 0,21 0,41 -8,78 

6 7,96 35,33 1,33 5,89 0,43 0,93 0,21 0,44 2,02 

7 8,05 35,07 1,15 5,01 0,44 0,81 0,21 0,44 11,27 

8 8,10 36,15 1,01 4,52 0,44 0,81 0,20 0,45 13,94 

9 8,13 40,12 0,90 4,46 0,43 0,90 0,20 0,47 9,92 

10 8,15 47,01 0,82 4,70 0,41 1,03 0,19 0,54 -19,07 

Πηλ. 7.12 - Απνηειέζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο ρωξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν ή κεγαιχηεξν κε 5 κνίξεο, ε κέγηζηε 

εγθάξζηα επηηάρπλζε ,maxya , νπζηαζηηθά παχεη λα απμάλεηαη, αθνχ ην φρεκα 

ππεξβαίλεη ην φξην πξφζθπζεο. Παξφκνηα νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο ησλ 

εκηπεξηφδσλ ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο, 

εκθαλίδνπλ κηθξέο απμνκεηψζεηο γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν ή κεγαιχηεξν κε 5 

κνίξεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απφθιηζε ηεο γσλίαο εθηξνπήο ηνπ 

νρήκαηνο, ε νπνία γηα εχξνο δηέγεξζεο απφ 6 έσο 9 κνίξεο αιιάδεη πξφζεκν, 

ελψ γηα εχξνο δηέγεξζεο κεγαιχηεξν ίζν κε 10 κνίξεο, αιιάδεη μαλά πξφζεκν 

θαη απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ.  
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ρ. 7.10 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε 

εύξνο δηέγεξζεο 5f 
 

 

ρ. 7.11 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε 

εύξνο δηέγεξζεο 10f 
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ην ρ. 7.10 απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο γηα εχξνο δηέγεξζεο 

ίζν κε 5 κνίξεο θαη ζην ρ. 7.11 γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο. 

Γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρ. 7.11, ην 

φρεκα βξίζθεηαη ζην φξην απνζηαζεξνπνίεζεο αθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

δεπηεξφιεπηά κεηά ην ηέινο ηεο δηέγεξζεο, ην φρεκα αλαπηχζζεη εγθάξζηα 

επηηάρπλζε θαη ξπζκφ εθηξνπήο θαη ε ηειηθή γσλία εθηξνπήο ηνπ απέρεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επηζπκεηή. 

7.2.2.3. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

Γηα λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο ζηε 

γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ, ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε ηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο.  

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο TI  ηζνχηαη κε ην κέζν άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ 

θαζπζηέξεζεο ησλ εκηπεξηφδσλ ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ 

εθηξνπήο θαη επηδηψθνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ. 

  ( )1 ( )2 ( )1 ( )2f y f y f fa aT avgI               (7.12) 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο UI  ηζνχηαη κε ηε κέζε δηακήθε ηαρχηεηα θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ. 

  endUend
avg UI   (7.13) 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
,dev m

I  θαη 
, ,des

I
 

, έρνπλ νξηζηεί ζην θεθάιαην 

5.1.1 θαη επηδηψθνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ 

βειηηζηνπνίεζεο, θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (7.14). 

   , , ,
0,2T Uend dev m des

L I I I I     P  (7.14) 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, νη δείθηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ζα ππνινγηζηνχλ ζε δνθηκέο κε δηάθνξα εχξε δηέγεξζεο θαη 

ζα εμαρζεί ε κέζε ηηκή ηνπ θάζε δείθηε, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα εχξε δηέγεξζεο πνπ επηιέμακε σο 
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πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο είλαη 1, 3, 5, 7 θαη 10 κνίξεο. 

ηνλ Πηλ. 7.13, θαίλεηαη ε πνζφζησζε ησλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δνθηκήο εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο, γηα ηε δνθηκή ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
, ,des

I   θαη 

,dev m
I , επηιέρηεθαλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε πνζφζησζε ζηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε, θαζψο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαηά ηηο 

δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ απφθιηζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή. 

 TI  
Uend

I  ,dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

 I P  1,58 -1,25 11,15 11,40 22,88 

 

 

I

I

P

P

 
6% 5% 44% 45%  

Πηλ. 7.13 - Πνζόζηωζε δεηθηώλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

δνθηκήο εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 
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7.2.2.4. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
, , ,ESP ESC ESCK K 

   P  (7.15) 

 
, ,ESP ESC yS D D 

   P  (7.16) 

 
, , , ,ESP C ESC ESC ESC yK K S D D   

   P  (7.17) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1ESCP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ESC 

λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

,1 , , ,0 0 0,75 1 1ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
       P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.14), απαηηήζεθαλ 34 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο. ηνλ Πηλ. 7.14, 

παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ ηελ απνηεινχλ.  

ESCP  TI  
Uend

I  ,dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 1,58 -1,25 11,15 11,40 22,88 

2 0,74 -1,19 1,25 4,27 5,07 

3 0,64 -1,16 1,77 3,69 4,95 

4 0,67 -1,18 0,95 3,66 4,09 

5 0,67 -1,18 0,89 3,67 4,04 

6 0,67 -1,18 0,77 3,69 3,94 

Πηλ. 7.14 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο ESC 

ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 
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Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , ζπγθξηηηθά κε ην φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 

ESC ( ,1ESCP ). Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο I  θαη 
, ,des

I
 

 κεηψλνληαη 

ζεκαληηθά, ελψ ηε ζεκαληηθφηεξε κείσζε παξνπζηάδεη ν δείθηεο ηεο 

απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 
,dev m

I , ν νπνίνο ζρεδφλ κεδελίδεηαη. Ο 

δείθηεο 
Uend

I  απμάλεηαη ειαθξψο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην φρεκα κε 

ESC εκθαλίδεη θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξε απψιεηα δηακήθνπο ηαρχηεηαο θαηά 

ηηο δνθηκέο, ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC, θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν 

ιφγσ ηεο ρξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο απφ ην ζχζηεκα ESC. 

ηνλ Πηλ. 7.15 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 0 0 0,75 1 1 

2 8,48 -5,36 0,52 2,28 3,71 

3 1,16 -0,29 0,3 1,77 1,12 

4 1,16 -0,29 0,3 1,5 3,61 

5 1,16 -0,29 0,3 1,53 3,6 

6 1,12 -0,26 0,3 1,53 3,6 

Πηλ. 7.15 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο ESC ζε δνθηκή 

εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

ηνλ Πηλ. 7.16 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 

ESC, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,6ESCP  θαη 

ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ESC, γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ βειηηζηνπνίεζε. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα ESC κεηψλεη γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο ηνπο 

ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο εθηξνπήο ηνπ 

νρήκαηνο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο. Δπίζεο δελ παξνπζηάδνληαη 

κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δνθηκέο γηα δηαθνξεηηθά εχξε δηέγεξζεο, 

φπσο ζπκβαίλεη ζην φρεκα ρσξίο ζχζηεκα ESC, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο ν νπνίνο παξνπζηάδεη αχμεζε, αλαινγηθά κε 

ην εχξνο δηέγεξζεο. 
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 deg  
,maxya

 2
m s  

max

 s  

,maxya


 

max




 

( )1f ya 

 s  

( )2f ya 

 s  

( )1f  

 s  

( )2f  

 s  

dev

   
ESC 

1,00 2,76 7,74 2,76 7,74 0,24 0,32 0,01 0,14 -0,01 - 

1,00 2,76 7,71 2,76 7,71 0,22 0,29 0,01 0,14 -0,01  

3,00 6,62 22,72 2,21 7,57 0,30 0,46 0,17 0,22 -1,32 - 

3,00 6,88 21,30 2,29 7,10 0,22 0,26 0,10 0,08 0,63  

5,00 7,97 34,29 1,59 6,86 0,40 1,01 0,21 0,41 -8,78 - 

5,00 7,55 26,02 1,51 5,20 0,21 0,27 0,08 0,09 -0,18  

7,00 8,05 35,07 1,15 5,01 0,44 0,81 0,21 0,44 11,27 - 

7,00 7,96 29,82 1,14 4,26 0,20 0,30 0,07 0,10 -0,44  

10,00 8,15 47,01 0,82 4,70 0,41 1,03 0,19 0,54 -19,07 - 

10,00 8,05 40,05 0,81 4,00 0,22 0,38 0,08 0,08 -1,75  

Πηλ. 7.16 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ ESC κε 

όρεκα ρωξίο ESC ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

ην ρ. 7.12, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ESC γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC. ην ρ. 7.13, 

απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ESC.  

 

ρ. 7.12 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε ESC κε εύξνο δηέγεξζεο 

5f 
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Παξαηεξνχκε φηη ε ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην φρεκα κε ESC ζρεδφλ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ επηζπκεηή, ελψ ην φρεκα ρσξίο ESC απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC κεηψλεη ηνπο 

ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο ησλ δχν εκηπεξηφδσλ ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη 

ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ESC παξαηεξνχκε φηη ζηελ έλαξμε θάζε εκηπεξηφδνπ, ην ζχζηεκα εθαξκφδεη 

πέδεζε ζηνλ νπίζζην εζσηεξηθφ ηξνρφ, γηα λα δηνξζψζεη ηελ ππνζηξνθή ηνπ 

νρήκαηνο θαη λα βειηηψζεη ηελ απφθξηζε ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα εθαξκφδεη πέδεζε ζηνλ εκπξφο εμσηεξηθφ ηξνρφ, γηα λα 

δηνξζψζεη ηελ ππεξζηξνθή θαη λα απνηξέςεη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νρήκαηνο, ε νπνία είλαη εκθαλήο ζην φρεκα ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

 

ρ. 7.13 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε ESC ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο 

δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
 

ην ρ. 7.14, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ESC γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC. ην ρ. 

7.15, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ESC. 
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ρ. 7.14 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε ESC κε εύξνο δηέγεξζεο 

10f 
 

 

ρ. 7.15 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε ESC ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο 

δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 10f 
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ε ζρέζε κε ηε δνθηκή κε εχξνο δηέγεξζεο 5 κνηξψλ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο δελ δηαθνξνπνηείηαη. Ζ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην 

φρεκα ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επηζπκεηή θαη νη ρξφλνη 

θαζπζηέξεζεο παξακέλνπλ κηθξνί, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ην φρεκα εκθαλίδεη πνιχ κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά θαη κεγάινπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο.  

Δίλαη εκθαλέο φηη ην φρεκα κε ην ζχζηεκα ESC δελ βξίζθεηαη πιένλ ζην φξην 

ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο, φπσο ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα 

εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο. Πξνο επηβεβαίσζε απηνχ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο κε κεγαιχηεξε εχξε εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο. 

Σν φρεκα κε ESC δελ απέηπρε λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή, δειαδή ην φρεκα 

δελ εκθάληζε πνιχ κεγάιε γσλία νιίζζεζεο, γηα εχξε δηέγεξζε κέρξη θαη 50 

κνίξεο, πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη θαη ην κεραληθφ φξην ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο.  

7.2.2.5. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ζα εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
4 , , ,WS r rK K   

   P  (7.18) 

 
4 , , ,WS B r pf dr dfK K

   P  (7.19) 

 
4 , , , , ,WS C r r r pf dr dfK K K K    

   P  (7.20) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,1WSP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

4WS λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS.  

4 ,1 , , , ,0 0 0 0WS r r r pf dr dfK K K K    
      P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.14), απαηηήζεθαλ 60 βήκαηα, κέρξη λα 
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εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο. ηνλ Πηλ. 7.17, 

παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , ζπγθξηηηθά κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. Δπίζεο επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε κείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο ζε ζρέζε κε ην βέιηηζην δηάλπζκα ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ( ,6ESCP ). 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο I  θαη 
, ,des

I
 

 κεηψλνληαη ζεκαληηθά, ελψ ηε 

ζεκαληηθφηεξε κείσζε παξνπζηάδεη ν δείθηεο ηεο απφθιηζεο απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά 
,dev m

I , ν νπνίνο ζρεδφλ κεδελίδεηαη. Ο δείθηεο 
Uend

I  

κεηψλεηαη θαη απηφο, έζησ θαη νξηαθά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην φρεκα κε 

4WS εκθαλίδεη θαηά κέζν φξν κηθξφηεξε απψιεηα δηακήθνπο ηαρχηεηαο θαηά 

ηηο δνθηκέο, ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο 4WS. 

4WSP  TI  
Uend

I  ,dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 1,58 -1,25 11,15 11,40 22,88 

2 0,44 -1,30 1,95 2,97 4,06 

3 0,35 -1,30 2,04 2,85 3,94 

4 0,22 -1,30 1,58 3,25 3,74 

5 0,41 -1,30 1,58 2,94 3,64 

6 0,26 -1,30 0,81 2,81 2,57 

7 0,29 -1,30 0,58 2,77 2,35 

8 0,31 -1,30 0,29 2,90 2,21 

9 0,28 -1,30 0,31 2,86 2,16 

10 0,30 -1,30 0,26 2,85 2,12 

Πηλ. 7.17 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 4WS 

ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

ηνλ Πηλ. 7.18 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.19 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 

4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,10WSP  

θαη ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε. 
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4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 0 0 0 0 

2 -0,78 -0,5 0 0 

3 -0,78 -0,5 0,22 -0,08 

4 -0,26 -0,52 0,22 -0,08 

5 -0,26 -0,52 -0,07 -0,07 

6 -0,26 -0,52 0,19 -0,14 

7 -0,29 -0,47 0,19 -0,14 

8 -0,22 -0,42 0,19 -0,14 

9 -0,21 -0,46 0,19 -0,14 

10 -0,23 -0,44 0,19 -0,14 

Πηλ. 7.18 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο 4WS ζε δνθηκή 

εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα 4WS κεηψλεη γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο ηνπο 

ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο εθηξνπήο ηνπ 

νρήκαηνο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε φπνηα ζε φιεο ηηο δνθηκέο 

πξνζεγγίδεη ην κεδέλ. Δπίζεο, φπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ESC, δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δνθηκέο γηα 

δηαθνξεηηθά εχξε δηέγεξζεο. Μηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC, είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο, 

ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζε 

ρακειά επίπεδα, γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο.  



 deg  

,maxya

 2
m s  

max

 s  

,maxya


 

max




 

( )1f ya 

 s  

( )2f ya 

 s  

( )1f  

 s  

( )2f  

 s  

dev

   
4WS 

1,00 2,76 7,74 2,76 7,74 0,24 0,32 0,01 0,14 -0,01 - 

1,00 3,02 7,19 3,02 7,19 0,01 0,18 0,04 0,04 0,17  

3,00 6,62 22,72 2,21 7,57 0,30 0,46 0,17 0,22 -1,32 - 

3,00 6,43 16,12 2,14 5,37 0,15 0,18 0,04 0,05 0,56  

5,00 7,97 34,29 1,59 6,86 0,40 1,01 0,21 0,41 -8,78 - 

5,00 7,35 18,25 1,47 3,65 0,10 0,11 0,01 0,02 0,27  

7,00 8,05 35,07 1,15 5,01 0,44 0,81 0,21 0,44 11,27 - 

7,00 7,74 20,30 1,11 2,90 0,10 0,11 0,01 0,02 0,07  

10,00 8,15 47,01 0,82 4,70 0,41 1,03 0,19 0,54 -19,07 - 

10,00 7,98 23,78 0,80 2,38 0,12 0,15 0,03 0,09 -0,54  

Πηλ. 7.19 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 4WS κε 

όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 
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ρ. 7.16 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε 4WS κε εύξνο δηέγεξζεο 

5f 
 

 

ρ. 7.17 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε 4WS ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο 

δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
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ην ρ. 7.16, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε 4WS γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. ην ρ. 7.17, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην φρεκα κε 4WS ζρεδφλ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ επηζπκεηή, ελψ ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνθιίλεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC 

κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο ησλ δχν εκηπεξηφδσλ ηεο εγθάξζηαο 

επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο, θαζψο θαη ην κέγηζην ξπζκφ 

εθηξνπήο. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 

παξαηεξνχκε φηη ζηελ έλαξμε θάζε εκηπεξηφδνπ, ην ζχζηεκα εθαξκφδεη 

αληίζεηε γσλία δηεχζπλζεο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εκπξφζζηνπο, γηα λα δηνξζψζεη ηελ ππνζηξνθή ηνπ νρήκαηνο θαη λα 

βειηηψζεη ηελ απφθξηζε ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα 

εθαξκφδεη γσλία δηεχζπλζεο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο, κε ηελ ίδηα θνξά κε 

ηνπο εκπξφζζηνπο, γηα λα δηνξζψζεη ηελ ππεξζηξνθή θαη λα απνηξέςεη ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο.  

 

ρ. 7.18 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε 4WS κε εύξνο δηέγεξζεο 

10f 
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ην ρ. 7.18, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε 4WS γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. ην ρ. 7.19, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS.  

 

ρ. 7.19 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε 4WS ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο 

δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 10f 
 

ε ζρέζε κε ηε δνθηκή κε εχξνο δηέγεξζεο 5 κνηξψλ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο δελ δηαθνξνπνηείηαη. Ζ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην 

φρεκα ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επηζπκεηή θαη νη ρξφλνη 

θαζπζηέξεζεο παξακέλνπλ κηθξνί, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ην φρεκα εκθαλίδεη πνιχ κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά θαη κεγάινπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο. Δπίζεο φπσο θαη ζηε 

πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο κε ESC, είλαη εκθαλέο φηη ην φρεκα κε ην ζχζηεκα 

4WS δελ βξίζθεηαη πιένλ ζην φξην ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο, φπσο ην φρεκα 

ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο. Πξνο 

επηβεβαίσζε απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο κε κεγαιχηεξε εχξε 

εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο. Σν φρεκα κε 4WS απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε 

δνθηκή, δειαδή ην φρεκα εκθάληζε πνιχ κεγάιε γσλία νιίζζεζεο, γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 20 κνίξεο.  
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7.2.2.6. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.2.2.4 θαη 7.2.2.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

,1 , , ,1,12 0,26 0,30 1,53 3,60ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,0,23 0,44 0,19 0,14WS r r r pf dr dfK K K K    
         P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.14), απαηηήζεθαλ 86 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.20, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

ESCP - 4WSP  TI  
Uend

I  ,dev m
I  

, ,
0,2

des
I    L P  

1 0,39 -1,22 2,01 2,60 3,79 

2 0,42 -1,22 1,47 2,60 3,27 

3 0,36 -1,22 1,34 2,61 3,08 

4 0,40 -1,21 0,56 2,89 2,64 

5 0,37 -1,20 0,50 2,81 2,48 

6 0,36 -1,18 0,33 2,73 2,23 

7 0,37 -1,21 0,64 2,42 2,23 

8 0,38 -1,20 0,40 2,39 1,97 

9 0,37 -1,20 0,30 2,42 1,89 

10 0,37 -1,21 0,29 2,37 1,83 

11 0,37 -1,21 0,23 2,34 1,73 

Πηλ. 7.20 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ESC 

θαη 4WS ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 
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Όπσο παξαηεξνχκε ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη πεξαηηέξσ 

κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P . Ζ κείσζε είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην φρεκα κφλν κε ζχζηεκα ESC θαη κηθξφηεξε ζε 

ζρέζε κε ην φρεκα κφλν κε ζχζηεκα 4WS. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,23 -0,44 0,19 -0,14 1,12 -0,26 0,3 1,53 3,6 

2 -1,6 -0,04 0 0 1,12 -0,26 0,3 1,53 3,6 

3 -1,6 -0,04 2,6 -0,35 1,12 -0,26 0,3 1,53 3,6 

4 -1,6 -0,04 0,94 0,39 1,12 -0,26 0,3 1,53 3,6 

5 -1,6 -0,04 0,94 0,39 2,98 0,09 0,3 1,53 3,6 

6 -1,6 -0,04 0,94 0,39 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

7 -1,6 -0,04 1,22 0,05 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

8 -2,52 -0,31 1,22 0,05 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

9 -2,52 -0,31 0,87 -0,02 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

10 -2,52 -0,31 0,7 -0,05 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

11 -2,52 -0,31 0,81 -0,05 2,98 0,09 0,3 0,48 3,93 

Πηλ. 7.21 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS ζε 

δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 



 deg  

,maxya

 2
m s  

max

 s  

,maxya


 

max




 

( )1f ya 

 s  

( )2f ya 

 s  

( )1f  

 s  

( )2f  

 s  

dev

   

ESC 
- 

4WS 

1 2,76 7,74 2,76 7,74 0,24 0,32 0,01 0,14 -0,01 - 

1 3,49 8,39 3,49 8,39 0,01 0,21 0,03 0,04 0,11  

3 6,62 22,72 2,21 7,57 0,30 0,46 0,17 0,22 -1,32 - 

3 6,95 19,02 2,32 6,34 0,16 0,18 0,04 0,04 0,08  

5 7,97 34,29 1,59 6,86 0,40 1,01 0,21 0,41 -8,78 - 

5 7,51 21,68 1,50 4,34 0,13 0,15 0,05 0,06 0,14  

7 8,05 35,07 1,15 5,01 0,44 0,81 0,21 0,44 11,27 - 

7 7,69 24,87 1,10 3,55 0,12 0,14 0,06 0,07 -0,82  

10 8,15 47,01 0,82 4,70 0,41 1,03 0,19 0,54 -19,07 - 

10 7,85 30,99 0,78 3,10 0,12 0,15 0,07 0,06 -0,53  

Πηλ. 7.22 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ ESC - 4WS 

κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε δνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

ηνλ Πηλ. 7.21 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. ηνλ Πηλ. 7.22 

εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 
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4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,11ESCP  

θαη 4 ,11WSP  θαη ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα φια ηα εχξε 

δηέγεξζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, κεηψλεη γηα φια ηα εχξε 

δηέγεξζεο ηνπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο θαζψο θαη ηελ απφθιηζε ηεο γσλίαο 

εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε φπνηα ζε φιεο 

ηηο δνθηκέο πξνζεγγίδεη ην κεδέλ. 

 

ρ. 7.20 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε ESC θαη 4WS κε εύξνο 

δηέγεξζεο 5f 
 

ην ρ. 7.20, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC 

θαη 4WS γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ. ην ρ. 7.21, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

ESC θαη 4WS. Ζ ιεηηνπξγία ησλ δχν ζπζηεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο ησλ δχν εκηπεξηφδσλ θαη ηε κείσζε ηνπ 

κέγηζηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο. Όπσο παξαηεξνχκε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

4WS έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δνθηκή φπνπ ην φρεκα ήηαλ 

εμνπιηζκέλν κφλν κε 4WS, δειαδή ζηελ αξρή θάζε εκηπεξηφδνπ νη νπίζζηνη 
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ηξνρνί, ζηξηβνχλ κε αληίζεηε θνξά κε ηνπο εκπξφζζηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηελ ίδηα θνξά. Δίλαη φκσο εκθαλέο φηη ε χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC 

πξνθαιεί κηα κε νκαιή ζπκπεξηθνξά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, αθνχ ε γσλία 

ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ εκθαλίδεη ηαιαλησηηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

ρ. 7.21 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε ESC θαη 4WS ζε δνθηκή 

εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 5f 
 

Ζ επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC έρεη κεησζεί θαη πιένλ εληνπίδεηαη ζηνπο 

νπίζζηνπο ηξνρνχο γηα λα δηνξζσζεί ε ππνζηξνθή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

ζηξνθή ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο εκπξφο. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS κπνξεί λα ειέγμεη κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηνλ ξπζκφ εθηξνπήο, ν φπνηνο φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 7.21, ζρεδφλ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ.  

ην ρ. 7.22, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε 4WS γηα εχξνο 

δηέγεξζεο ίζν κε 5 κνίξεο ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. ην ρ. 7.23, απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS. 

ε ζρέζε κε ηε δνθηκή κε εχξνο δηέγεξζεο 5 κνηξψλ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο δελ δηαθνξνπνηείηαη. Ζ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη ην 

φρεκα ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επηζπκεηή θαη νη ρξφλνη 
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θαζπζηέξεζεο παξακέλνπλ κηθξνί, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ην φρεκα εκθαλίδεη πνιχ κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά θαη κεγάινπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο.  

 

ρ. 7.22 - Γνθηκή εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο νρήκαηνο κε ESC θαη 4WS κε εύξνο 

δηέγεξζεο 10f 
 

Όπσο θαη ζηηο δνθηκέο ησλ νρεκάησλ κε κφλν ην ζχζηεκα ESC ή κφλν ην 

ζχζηεκα 4WS, είλαη εκθαλέο φηη ην φρεκα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

ESC θαη 4WS δελ βξίζθεηαη πιένλ ζην φξην ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο, φπσο 

ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, γηα εχξνο δηέγεξζεο ίζν κε 10 κνίξεο. 

Πξνο επηβεβαίσζε απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο κε κεγαιχηεξε εχξε 

εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο. Σν φρεκα κε ESC θαη 4WS δελ απέηπρε λα 

νινθιεξψζεη ηε δνθηκή, δειαδή ην φρεκα δελ εκθάληζε πνιχ κεγάιε γσλία 

νιίζζεζεο, γηα εχξε δηέγεξζε κέρξη θαη 50 κνίξεο, πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη θαη 

ην κεραληθφ φξην ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο. Μάιηζηα ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο αθφκε θαη γηα ηελ αθξαία ηηκή ησλ 50 κνηξψλ, γηα 

ην εχξνο δηέγεξζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλνπνηεηηθή. 
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ρ. 7.23 - Λεηηνπξγία ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ νρήκαηνο κε ESC θαη 4WS ζε δνθηκή 

εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο κε εύξνο δηέγεξζεο 10f 
 

7.2.2.7. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο 

Ζ εκηηνλνεηδήο δηέγεξζε, απνηειεί κηα δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ, ε φπνηα 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο, 

ζε ζρέζε κε ηελ δηέγεξζε βαζκίδνο, αθνχ ε εκηηνλνεηδήο κεηαβνιή ηεο 

γσλίαο ησλ δηεπζχλνλησλ ηξνρψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αιιαγή 

ισξίδαο ή ηελ απνθπγή εκπνδίνπ. Δίλαη κηα δνθηκή, ε νπνία ζε αληίζεζε κε 

ηε δνθηκή δηέγεξζεο βαζκίδνο, αμηνινγεί απνθιεηζηηθά ηελ δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηελ κεηαβαηηθή θαηάζηαζε, αθνχ δελ 

δίλεηαη ρξφλνο ζην φρεκα λα πεξηέιζεη ζε κφληκε δπλακηθή θαηάζηαζε.  

Ζ δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ νρεκάησλ εμνπιηζκέλσλ κε ζχζηεκα ειέγρνπ 

ειεθηξνληθή επζηάζεηαο (ESC) ή ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ή ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν, ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηηο δνθηκέο δηέγεξζεο βαζκίδνο. Καη ηα δχν 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαηφξζσζαλ λα βειηηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο θαη λα ειέγμνπλ ηελ ηξνρηά ηνπ, ε νπνία 

πξνζεγγίδεη ζρεδφλ απφιπηα ηελ επηζπκεηή ηξνρηά γηα φια ηα εχξε δηέγεξζεο 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δνθηκέο, ελψ ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη πιήξε 

απνζηαζεξνπνίεζε γηα εχξε δηέγεξζεο κεγαιχηεξα ησλ 10 κνηξψλ.  

Ζ κείωζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο αμηνιόγεζεο ήηαλ κεγαιύηεξε 

γηα ην ζύζηεκα 4WS ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα ESC, ελώ ήηαλ αθόκε 

κεγαιύηεξε γηα ην ζπλδπαζκό ηωλ ζπζηεκάηωλ 4WS θαη ESC. Απφ ηα 

δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, θαίλεηαη φηη νη 

επεκβάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θηινζνθία, 

δειαδή ζηελ αξρή ηεο θάζε εκηπεξηφδνπ πξνθαινχλ ππεξζηξνθή, ψζηε λα 

κεηψζνπλ ηηο ηάζεηο ππνζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, δηνξζψλνπλ 

ηελ ππεξβάιινπζα ππεξζηξνθή, ψζηε λα απνηξέςνπλ ηπρφλ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο θαη αλεμέιεγθηε πιαγηνιίζζεζε.  

Δπίζεο φπσο θαίλεηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηνπ 

νρήκαηνο ην ζχζηεκα 4WS επεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζπλερήο, επηηπγράλεη 

πην νκαιφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 

είλαη όηη ελώ απμάλεη ζεκαληηθά ην κέγηζην εύξνο δηέγεξζεο γηα ην 

νπνίν ην όρεκα επηηπγράλεη λα νινθιεξώζεη ηε δνθηκή από ηηο 10 

κνίξεο ζηηο 20 κνίξεο, δελ απνηξέπεη ηειηθά ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νρήκαηνο γηα κεγαιύηεξε εύξε δηέγεξζεο. Αληίζεηα, ην όρεκα κε ESC 

θαη ην όρεκα κε ην ζπλδπαζκό ESC θαη 4WS, νινθιεξώλεη ηε δνθηκή 

αθόκε θαη γηα ην αθξαίν εύξνο δηέγεξζεο ηωλ 50 κνηξώλ, πνπ είλαη θαη 

ην κεραληθό όξην ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο.  
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7.3. Γνθηκέο θιεηζηνύ βξόγρνπ (κε κνληέιν νδεγνύ) 

ηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, ν νδεγφο θαιείηαη λα ειέγμεη ηε ηξνρηά ηνπ 

νρήκαηνο, ψζηε απηφ λα νινθιεξψζεη κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή. Ζ 

δηαδξνκή επηιέγεηαη ψζηε λα πξνζνκνηψλεη ειηγκνχο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη έλαο νδεγφο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν πιενλέθηεκα ησλ 

δνθηκψλ θιεηζηνχ βξφγρνπ είλαη φηη πξνζνκνηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγνχ - νρήκαηνο. Σν 

κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη εηζάγεηαη κία επηπιένλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζην 

ζχζηεκα πξνο αμηνιφγεζε, νπφηε θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ε ζχγθξηζή κεηαμχ 

δχν δνθηκψλ θαη ε αηηηνιφγεζε ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ πξνζέθεξαλ κηα πξψηε απινπνηεκέλε 

αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αιιά ε πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ 

θιεηζηνχ βξφγρνπ είλαη επηβεβιεκέλε, εθφζνλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ 

κειεηνχκε ζηε παξνχζα δηαηξηβή, βαζίδνληαη ζηηο εληνιέο ηνπ νδεγνχ, γηα λα 

ππνινγίζνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο.  

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, εηζάγεη ππνθεηκεληθφηεηα, ζηε πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ δνθηκψλ, εθφζνλ ε αληίδξαζε θάζε νδεγνχ ζηε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο θαη ζηελ επέκβαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, 

εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία ηνπ θαη ε θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε (αληαλαθιαζηηθά, ηαρχηεηα ρεηξηζκψλ), θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε 

νδεγηθή ηνπ εκπεηξία θαη ε αληίιεςε πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηελ αλακελφκελε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο.  

ηε παξνχζα δηαηξηβή ην κνληέιν νδεγνχ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

θεθάιαην 3, ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξά θέξδε ειέγρνπ, ηα νπνία επηιέγνληαη κε 

δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ. 

Αξρηθά, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ζε 

φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξακέηξνπο 

γηα ην κνληέιν νδεγνχ, πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, 

παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ πξνζαξκφδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 
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Σέινο, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ψζηε λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο, 

φηαλ ν νδεγφο πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

παξνπζία ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

7.3.1. ηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα θακππιόηεηαο 

7.3.1.1. Πεξηγξαθή δνθηκήο 

Οη παξάκεηξνη ηεο δνθηκήο απηήο επηιέγνληαη ψζηε λα αμηνινγεζεί ε επίδνζε 

ηνπ νρήκαηνο, ζε κηα ζηξνθή ζηαζεξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο. Ζ δνθηκή απηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζηνηρε κε ηελ δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ κε δηέγεξζε 

βαζκίδνο ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο.  

Ζ επηζπκεηή δηαδξνκή απνηειείηαη απφ κηα επζεία κήθνπο 200 κέηξσλ, 

αθνινπζνχκελε απφ κηα θακπχιε κήθνπο 100 κέηξσλ θαη ζηαζεξήο αθηίλαο 

θακππιφηεηαο θαη ηέινο νινθιεξψλεηαη απφ άιιε κηα επζεία κήθνπο 100 

κέηξσλ. Σν πιάηνο ηνπ δξφκνπ επηιέγεηαη ίζν κε 3,5 κέηξα, ην νπνίν είλαη ην 

πξνηεηλφκελν πιάηνο κηαο ισξίδαο νδνχ ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο νδεγίεο ππνινγηζκνχ δηαηνκήο νδψλ, πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα 

(Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 2001a). Δπίζεο ζην θψδηθα απηνθηλεηνδξφκσλ ησλ ΖΠΑ 

(AASHTO 2004), ην πιάηνο ηεο ισξίδαο νξίδεηαη ζε 12 πφδηα (3,6 κέηξα). Οη 

θακπχιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηηο δνθηκέο απεηθνλίδνληαη ζην ρ. 

7.24, γηα αθηίλα θακππιφηεηαο ίζε κε 70, 100, 150 θαη 200 κέηξα. Ζ αθηίλα 

θακππιφηεηαο κήθνπο 70 κέηξσλ, ζεσξείηαη ε ειάρηζηε απνδεθηή ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ράξαμεο νδψλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 2001b). 

Σν φρεκα εθθηλεί ηελ δνθηκή κε αξρηθή δηακήθε ηαρχηεηα ίζε κε 170 ρικ/ψξα 

(47,22 m/s), έηζη ψζηε λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηαρχηεηα γηα λα 

πξνζνκνησζνχλ νη ζπλζήθεο, πνπ ζα επηιέμνπκε. Οη επζείεο πξηλ θαη κεηά 

απφ ηελ θακπχιε δίλνπλ ζην φρεκα αξθεηφ ρψξν, ψζηε λα πξνζνκνησζεί ε 

πξνζέγγηζε θαη ε απνρψξεζε απφ κηα ζηξνθή κε ηελ αληίζηνηρε 

επηβξάδπλζε θαη επηηάρπλζε. Ζ δηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο ειέγρεηαη 

δπλακηθά απφ ην κνληέιν νδεγνχ κε βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 

3.3.  

Ζ δνθηκή δηαθφπηεηαη αλ εθπιεξσζεί, νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλζήθεο, πνπ 

έρνπλ νξηζζεί ζην θεθάιαην 5.1.3, δειαδή αλ ην φρεκα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ 
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δξφκνπ, αλ αλαπηχμεη πνιχ κεγάιε γσλία πιαγηνπνξείαο ή αλ απνθηήζεη 

κεδεληθή ή αξλεηηθή δηακήθε ηαρχηεηα. 

 

ρ. 7.24 - ηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα θακππιόηεηαο 
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7.3.1.2. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ νδεγνύ - ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απαηηείηαη ν νξηζκφο κηαο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ 

βειηηζηνπνίεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (7.21). 

       , , ,max0,1 10 10 max 0,2 100 100t dev dev des Su SuL I mean I I I I I            P

 (7.21) 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο tI , devI  θαη , ,desI  , έρνπλ νξηζηεί ζην θεθάιαην 

5.1.1. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν δείθηεο απφθιηζεο devI  αθνξά κφλν ηελ 

απφθιηζε πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο. Ζ απφθιηζε πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο 

ζηξνθήο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην 5.1.1 δελ θαλεξψλεη 

αδπλακία ηνπ νρήκαηνο λα αθνινπζήζεη ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ νδεγφ ηξνρηά 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νδεγφ ψζηε λα κεησζεί ε θακππιφηεηα ηεο 

ηξνρηάο πνπ αθνινπζεί ην φρεκα, αξθεί θπζηθά ην φρεκα λα παξακέλεη κέζα 

ζηα φξηα ηνπ δξφκνπ. 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο ζα ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο ζηξνθέο ζηαζεξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο θαη ζα εμαρζεί ε κέζε ηηκή 

ηνπ θάζε δείθηε, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζα ππνινγίδεηαη γηα ηνλ ίδην ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα 

είλαη ζπγθξίζηκα. ηε ζπλέρεηα, ν ζπληειεζηήο US , απμάλεηαη δηαδνρηθά θαηά 

0,01, κέρξη λα παξαηεξεζεί απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο. 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο SuI  ηζνχηαη κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε θαη ν δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο ,maxSuI  ηζνχηαη κε ην κέγηζην 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ,maxUS  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή. 

 Su UI S  (7.22) 

 ,max ,maxSu UI S  (7.23) 
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Αθνχ νινθιεξσζεί ε βειηηζηνπνίεζε γηα κία δεδνκέλε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

US , ζα πξαγκαηνπνηείηαη βειηηζηνπνίεζε κε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  ίζε 

κε ην κέγηζην ζπληειεζηή ,maxUS . 

ηνλ Πηλ. 7.23, θαίλεηαη ε πνζφζησζε ησλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, γηα ηε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 

θεθάιαην 7.3.1.3. Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο SuI  θαη ,maxSuI , επηιέρηεθαλ λα 

έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε πνζφζησζε ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, θαζψο ζηηο 

δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, επηδηψθνπκε θαηά πξψην ιφγν ηελ αχμεζε ησλ 

νξίσλ αζθαιείαο ηεο δπλακηθήο ηνπ νρήκαηνο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ 

βειηίσζε ησλ ππνινίπσλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ νη δείθηεο SuI  

θαη ,maxSuI  δελ εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε, νπφηε νη ππφινηπνη δείθηεο 

βειηηζηνπνίεζεο, παξά ηελ κηθξή ηνπο πνζφζησζε θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ. 

 0,1
t

I   10
dev

mean I   10 max
dev

I  , ,0, 2 desI   100
Su

I 
 ,max

100
Su

I 
 
 L P  

 I P  1,16 0,53 3,03 0,64 -98 -98 -190,64 

 

 

I

I

P

P

 0,58% 0,26% 1,50% 0,32% 48,67% 48,67%  

Πηλ. 7.23 - Πνζόζηωζε δεηθηώλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

δνθηκώλ ζε ζηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα θακππιόηεηαο 
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7.3.1.3. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ θαη 

απνηειέζκαηα δνθηκώλ νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα παξαθάησ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ:  

  
22

, , , , , 11dr all P D d P d D d pNN
K K K K W W T   

      
P  (7.24) 

 
, , , , ,dr K P D d P d DK K K K 

   P  (7.25) 

  
22

, 11dr W d NN
W W 

      
P  (7.26) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ην 

δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr allP  νξίδεηαη ζε 48, γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ 

,dr KP  νξίδεηαη ζε 24 θαη γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr WP  νξίδεηαη ζε 16.  

Δπηπιένλ γηα ην ρξφλν πξνεπηζθφπεζεο pT , ζα ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε γηα ηηκέο , 0,25pT    έσο , 0,25pT    κε βήκα 0,01 θαη ζα επηιέγεηαη 

ε βέιηηζηε ηηκή. 

Δπηιέγνπκε ηηο παξαθάησ αξρηθέο ηηκέο γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ. 

, 150PK   , 0DK   , 50d PK   , 1d DK   

 
21

0,25 0,25 0,25 0,25
N

W 
        

21
0,25 0,25 0,25 0,25d N

W


  

1,25pT s  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 34 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.24, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο θαη 

ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά devI . 

Παξφια απηά δελ θαηέζηε δπλαηή ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, ν 
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νπνίνο παξέκεηλε ζην 0,98, δειαδή ην φρεκα απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε 

δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ 98% ηεο κέγηζηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε 

ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί 

ζην θεθάιαην 3.3. 

drP  0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,
0,2

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 1,16 0,53 3,03 0,64 -98 -98 -190,64 

2 1,16 0,36 2,15 0,64 -98 -98 -191,69 

3 1,16 0,41 2,06 0,45 -98 -98 -191,93 

4 1,15 0,38 2,07 0,41 -98 -98 -191,99 

5 1,15 0,33 1,88 0,45 -98 -98 -192,19 

6 1,15 0,32 1,84 0,46 -98 -98 -192,22 

7 1,15 0,31 1,79 0,41 -98 -98 -192,33 

8 1,16 0,28 1,66 0,47 -98 -98 -192,43 

9 1,15 0,28 1,64 0,41 -98 -98 -192,51 

Πηλ. 7.24 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

γηα όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηνλ Πηλ. 7.25 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 150 0 50 1 [0,25 0,25 0,25 0,25] [0,25 0,25 0,25 0,25] 1,250 

2 358,16 0 98,62 2,02 [0,39 0,36 0,02 0,23] [0,57 0,08 0,13 0,22] 1,240 

3 316,67 0 106,79 2,56 [0,29 0,20 0,07 0,44] [0,50 0,14 0,22 0,14] 1,120 

4 269,59 0 92,45 2,65 [0,28 0,16 0,10 0,46] [0,10 0,56 0,18 0,16] 1,120 

5 280,61 0 94,55 2,69 [0,27 0,17 0,10 0,46] [0,37 0,09 0,43 0,11] 1,120 

6 362,19 0 96,42 2,69 [0,33 0,09 0,12 0,46] [0,34 0,12 0,46 0,08] 1,120 

7 402,65 0 85,69 2,8 [0,10 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,850 

8 465,31 0 103,25 2,8 [0,10 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,850 

9 452,09 0 109,03 2,8 [0,10 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,850 

Πηλ. 7.25 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο κνληέινπ νδεγνύ γηα όρεκα 

ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηνλ Πηλ. 7.26 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1drP  θαη ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,9drP , ζε θάζε κία απφ 

ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο. 
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Παξαηεξνχκε φηη κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ γηα ην 

κνληέιν νδεγνχ έρεη κεησζεί ε κέζε θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά θαη ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο. Ο ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο έρεη κεησζεί ειαθξψο ή έρεη παξακείλεη ν ίδηνο. Ζ 

ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ θακπχιε 325SU   
έρεη απμεζεί γηα ηηο θακπχιεο κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 70, 100 θαη 150 κέηξσλ. Γεληθά ε βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ είλαη κεγαιχηεξε ζηελ θακπχιε κε αθηίλα 

θακππιφηεηαο 70 κέηξσλ θαη ζηαδηαθά κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε αθηίλα 

θακππιφηεηαο ηεο ζηξνθήο. 

R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  
drP  

70 0,98 13,78 8,15 10,19 0,04 0,47 25,92 22,98 1 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 9 

100 0,98 12,28 8,14 8,67 0,03 0,33 29,05 26,08 1 

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 9 

150 0,98 10,76 7,78 6,27 0,07 0,67 34,96 31,20 1 

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 9 

200 0,98 9,73 7,61 5,59 0,07 0,95 40,05 36,74 1 

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 9 

Πηλ. 7.26 - ύγθξηζε αξρηθνύ θαη βειηηζηνπνηεκέλνπ δηαλύζκαηνο παξακέηξωλ νδεγνύ 

γηα όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην ρ. 7.25, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 0,98US  , ζηε ζηξνθή 

κε αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m . Παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν νδεγνχ 

αληηκεησπίδεη ηε ζηξνθή κε ηελ κηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο ζαλ δχν 

δηαδνρηθέο ζηξνθέο, πξνζεγγίδνληαο ηελ επηζπκεηή ηξνρηά ζην κέζν ηεο 

ζηξνθήο, ελψ ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν, ην φρεκα δηαγξάθεη ηξνρηά ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθή. Ο φξνο  , πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ απφθιηζε 

ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ 

εκπξφζζησλ ηξνρψλ. Σν φρεκα δελ απνθιίλεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο 

ζηξνθήο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αθηίλα θακππιφηεηαο 

θαη δηακήθε ηαρχηεηα ην φρεκα δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πξφζθπζεο.  
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ρ. 7.25 - Γνθηκή νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε ζηξνθή κε αθηίλα 

θακππιόηεηαο 70R m  κε ζπληειεζηή 0,98US   
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ρ. 7.26 - Γνθηκή νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε ζηξνθή κε αθηίλα 

θακππιόηεηαο 200R m  κε ζπληειεζηή 0,98US 
 

ην ρ. 7.26, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 0,98US  , ζηε ζηξνθή 

κε αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m . ε απηή ηελ αλνηρηή θακπχιε κε 

κεγαιχηεξε αθηίλα θακππιφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ιφγσ ηεο απφθιηζεο ηνπ 
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νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

φξνπ d , ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ζηελ έμνδν ηεο ζηξνθήο παξαηεξείηαη ηαιαλησηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο, φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ην 

κνληέιν νδεγνχ, ε νπνία φκσο απνζβαίλεηαη νκαιά. ηελ είζνδν ηεο 

ζηξνθήο ην φρεκα πξνζεγγίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

ην φρεκα νιηζζαίλεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, πξνζεγγίδνληαο ην 

εμσηεξηθφ φξην ηνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ. Δίλαη εκθαλέο φηη ην φρεκα έρεη 

ππεξβεί ηα φξηα πξφζθπζεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ απνηπρία 

νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο ζε ζηξνθή αθηίλαο θακππιφηεηαο 200R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 0,99US  , φπνπ ην φρεκα 

ππεξβαίλεη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ, πνπ έρνπκε νξίζεη. 

7.3.1.4. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν 

νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην 

θεθάιαην 7.3.1.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
, , ,ESP ESC ESCK K 

   P  (7.27) 

 
, ,ESP ESC yS D D 

   P  (7.28) 

 
, , , ,ESP C ESC ESC ESC yK K S D D   

   P  (7.29) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1ESCP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ESC 

λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC. 
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,1 , , ,0 0 0,75 1 1ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
       P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 34 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.27, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

ESCP

 
0,1 tI  

 10 devmean I

 

 10 max devI

 
, ,

0,2
des

I   100 SuI 
 ,max100 SuI 

 
 L P  

1 1,15 0,28 1,64 0,42 -98 -98 -192,51 

2 1,23 0,07 0,35 0,47 -98 -102 -197,88 

3 1,23 0,08 0,34 0,49 -98 -103 -198,86 

4 1,20 0,35 1,70 0,48 -103 -103 -202,27 

5 1,20 0,35 1,60 0,48 -103 -103 -202,37 

6 1,19 0,35 1,59 0,48 -103 -103 -202,39 

7 1,19 0,35 1,60 0,45 -103 -103 -202,41 

8 1,19 0,34 1,53 0,43 -103 -103 -202,50 

9 1,19 0,34 1,54 0,42 -103 -103 -202,51 

10 1,19 0,33 1,50 0,43 -103 -103 -202,55 

Πηλ. 7.27 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη θαηαξρήλ κεγάιε κείσζε ηεο 

κέζεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

devI  θαη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  

γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 0,98US 
 

ζε 

1,03.US   Σν φρεκα, δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα 

επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κέρξη θαη 103% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο 

ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 

3.3. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ζπλερίδεηαη κεηά ην 4ν βήκα γηα ηε λέα 

κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  θαη επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ κηθξή κείσζε 

ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζεο. 
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ηνλ Πηλ. 7.28 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

2 5,19 -0,58 0,30 1,07 0,67 

3 15,62 -8,10 0,30 1,07 0,67 

4 15,60 -8,21 0,30 1,07 0,67 

5 23,77 -13,90 0,30 1,48 0,73 

6 23,77 -13,90 0,30 2,48 0,54 

7 37,83 -10,77 0,30 2,54 0,61 

8 36,40 -9,22 0,30 2,48 0,64 

9 38,12 -8,40 0,30 2,47 0,59 

10 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

Πηλ. 7.28 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

ηνλ Πηλ. 7.29 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζχζηεκα ESC θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ESC, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,10ESCP , ζε θάζε κία 

απφ ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο.  

R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  
ESC 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 14,56 7,70 4,30 0,00 0,00 25,86 21,04  

70 1,03 14,36 8,13 6,16 0,00 0,00 26,54 21,14  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 13,27 7,49 4,41 0,00 0,00 29,06 22,95  

100 1,03 12,44 8,04 5,72 0,00 0,01 30,34 25,78  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 11,48 7,57 4,65 0,00 0,00 34,96 26,38  

150 1,03 10,86 7,98 5,39 0,03 0,26 36,65 30,30  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 10,18 7,54 4,95 0,03 0,29 40,04 33,05  

200 1,03 9,90 8,26 6,27 0,10 0,92 41,95 33,59  

Πηλ. 7.29 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
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Παξαηεξνχκε φηη γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC, έρεη κεησζεί ε κέγηζηε 

πιεπξηθή επηηάρπλζε, ε κέζε θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή 

ηξνρηά θαη ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο, γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

0,98US  . Δπίζεο ιφγσ ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, κεησκέλε 

εκθαλίδεηαη θαη ε ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ θακπχιε 325SU  . ην φρεκα κε 

ζχζηεκα ESC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο 1,03US   

θαη άξα απηφ λα εηζέιζεη ζε θάζε θακπχιε κε απμεκέλε δηακήθε ηαρχηεηα 

175SU  . ε απηή ηε πεξίπησζε ε κέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε είλαη απμεκέλε 

ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC, ελψ ε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

είλαη παξφκνηα κε ην φρεκα ρσξίο ESC. 

ην ρ. 7.27, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,03US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m . Παξαηεξνχκε φηη ε επέκβαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC επεξεάδεη θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ κε 

απνηέιεζκα ηαιαληψζεηο κηθξνχ εχξνπο ζηε γσλία δηεπζχλζεσο ησλ 

εκπξφζζησλ ηξνρψλ. Ο ξπζκφο εθηξνπήο θαη ε γσλία πιαγηνπνξείαο, 

αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο επηζπκεηέο ηηκέο, αλ θαη δελ ηαπηίδνληαη. Σν φρεκα 

δελ απνθιίλεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αθηίλα θακππιφηεηαο θαη δηακήθε ηαρχηεηα ην φρεκα δελ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα πξφζθπζεο.   

ην ρ. 7.28, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,03US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m . ε απηή ηελ θακπχιε παξαηεξνχκε πην 

έληνλεο απμνκεηψζεηο ζηελ γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, 

ιφγσ ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC. ηελ είζνδν ηεο ζηξνθήο ην 

φρεκα πξνζεγγίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην φρεκα 

νιηζζαίλεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, πξνζεγγίδνληαο ην εμσηεξηθφ φξην 

ηνπ δξφκνπ. Αλ απμήζνπκε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο 

ηαρχηεηαο ζε 1,04US  , ην φρεκα ππεξβαίλεη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ, 

πνπ έρνπκε νξίζεη θαη απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή. 
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ρ. 7.27 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 

70R m  κε ζπληειεζηή 1,03US 
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ρ. 7.28 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 

200R m  κε ζπληειεζηή 1,03US 
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7.3.1.5. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 

7.3.1.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ζα εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
4 , , ,WS r rK K   

   P  (7.30) 

 
4 , , ,WS B r pf dr dfK K

   P  (7.31) 

 
4 , , , , ,WS C r r r pf dr dfK K K K    

   P  (7.32) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 20, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 10. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,1WSP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

4WS λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS.  

4 ,1 , , , ,0 0 0 0WS r r r pf dr dfK K K K    
      P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 74 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.30, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη θαηαξρήλ 

κεδεληζκφ ηεο κέζεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε απφθιηζεο απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά devI  γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο 0,98US  . Δπίζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 
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επηηπρία ε δνθηκή, απφ 0,98US  , αξρηθά
 
ζε 1,01US   θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

1,02US  . Σν φρεκα, δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα 

επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κέρξη θαη 102% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο 

ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. 

ηνλ Πηλ. 7.31 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

4WSP  0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,
0,2

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
  L P  

1 1,15 0,28 1,64 0,42 -98 -98 -192,51 

2 1,15 0,25 1,46 0,31 -98 -99 -193,82 

3 1,18 0,09 0,61 0,82 -98 -100 -195,30 

4 1,16 0,04 0,38 0,57 -98 -100 -195,84 

5 1,17 0,00 0,04 0,61 -98 -100 -196,18 

6 1,16 0,00 0,01 0,61 -98 -101 -197,21 

7 1,16 0,31 2,20 0,68 -101 -101 -197,66 

8 1,15 0,30 2,11 0,59 -101 -102 -198,84 

9 1,15 0,25 1,88 0,66 -101 -102 -199,06 

10 1,15 0,61 3,50 0,66 -102 -102 -198,08 

11 1,15 0,61 3,49 0,66 -102 -102 -198,09 

Πηλ. 7.30 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,04 -0,11 

3 0,00 0,00 0,52 -0,07 

4 -0,33 -0,15 0,52 -0,07 

5 -0,11 -0,15 0,38 -0,08 

6 -0,09 -0,11 0,40 -0,07 

7 -0,09 -0,11 0,37 -0,11 

8 -0,09 -0,11 0,26 -0,04 

9 -0,06 -0,09 0,33 -0,04 

10 -0,06 -0,09 0,28 -0,05 

11 -0,05 -0,14 0,18 -0,03 

Πηλ. 7.31 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 
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ηνλ Πηλ. 7.32 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζχζηεκα 4WS θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,11WSP , ζε θάζε κία 

απφ ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , θαζψο θαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ, πνπ επηηεχρζεθε.  

R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  
4WS 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 13,92 7,78 3,21 0,00 0,00 25,84 22,11  

70 1,02 13,73 7,82 3,31 0,07 0,70 26,37 22,77  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 12,17 7,89 3,76 0,00 0,00 29,06 26,98  

100 1,02 12,17 7,89 3,90 0,07 0,58 30,08 25,72  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 10,64 7,66 3,68 0,00 0,03 34,96 33,07  

150 1,02 10,56 7,89 4,44 0,06 0,71 36,31 31,60  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 9,68 7,54 3,40 0,01 0,28 40,05 37,67  

200 1,02 9,53 7,82 4,42 0,05 0,80 41,57 37,38  

Πηλ. 7.32 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS, έρεη κεησζεί ε κέζε θαη ε 

κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη ε κέγηζηε γσλία 

πιαγηνπνξείαο, γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 0,98US  . Ζ ηαρχηεηα 

εμφδνπ απφ ηελ θακπχιε 325SU   είλαη κεησκέλε ζηηο θακπχιεο αθηίλαο 

70R m
 
θαη 100R m , ελψ είλαη απμεκέλε ζηηο θακπχιεο αθηίλαο 150R m

 

θαη 200R m . ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο 1,02US   θαη άξα απηφ λα εηζέιζεη ζε θάζε 

θακπχιε κε απμεκέλε δηακήθε ηαρχηεηα 175SU  .  

ην ρ. 7.29, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, θαη 
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ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,02US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m . 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ζην φρεκα κε 

ζχζηεκα 4WS είλαη πνιχ πην νκαιή ζε ζρέζε κε ην φρεκα κε ESC. Όπσο 

θαίλεηαη ν φξνο ,r pfK  θαη ν φξνο ,rK  , ζπλεηζθέξνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο γσλίαο ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ, απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS. Ζ αξλεηηθή ηηκή ηνπ φξνπ ,rK  , έρεη σο απνηέιεζκα φρη 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο κε ηελ επηζπκεηή, αιιά ηελ 

κείσζε ηεο. Ο φξνο ,r pfK  πξνθαιεί ζηξνθή ησλ ηξνρψλ κε ηελ ίδηα θνξά κε 

ηνπο εκπξφο θαη απμάλεη ηελ επζηάζεηα ηνπ νρήκαηνο, κεηψλνληαο ηελ γσλία 

πιαγηνπνξείαο. Σαπηφρξνλα φκσο κεηψλεη ην θέξδνο ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο 

σο πξνο ηελ γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ θαη γηα απηφ απαηηείηαη 

δηπιάζηα γσλία ησλ εκπξφο ηξνρψλ, ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο 4WS. 

ην ρ. 7.30, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,02US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m . 

Καη ζε απηή ηελ θακπχιε παξαηεξνχκε κηα νκαιή ζπκπεξηθνξά ηεο γσλία 

δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ην 

κνληέιν νδεγνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο κε 

ζχζηεκα ESC, πνπ εκθάληζε έληνλεο απμνκεηψζεηο. Δπίζεο παξαηεξνχκε 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ έμνδν ηεο ζηξνθήο κε κηθξφηεξε ηαιάλησζε 

ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφο ηξνρψλ 

 Αλ απμήζνπκε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ζε 

1,03US  , ην φρεκα ππεξβαίλεη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ, πνπ έρνπκε 

νξίζεη θαη απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή. 
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ρ. 7.29 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 

70R m  κε ζπληειεζηή 1,02US 
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ρ. 7.30 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 

200R m  κε ζπληειεζηή 1,02US 
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7.3.1.6. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) ρωξίο 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν 

δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.3.1.4 θαη 7.3.1.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ, πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηα 

θεθάιαηα 7.3.1.4 θαη 7.3.1.5.  

,1 , , ,37,94 8,18 0,31 2,46 0,61ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,0,05 0,14 0,18 0,03WS r r r pf dr dfK K K K    
        P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 67 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.33, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,02US   ζε 1,04US  . Σν φρεκα, 

δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε 

ηαρχηεηα κέρξη θαη 104% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.3. 
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P  0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,
0,2

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 1,19 0,38 1,90 0,36 -102 -102 -200,17 

2 1,21 0,07 0,86 0,74 -102 -104 -203,12 

3 1,20 0,11 0,89 0,50 -102 -104 -203,31 

4 1,20 0,10 0,65 0,46 -102 -104 -203,59 

5 1,19 0,21 1,41 0,51 -104 -104 -204,68 

6 1,19 0,22 1,42 0,48 -104 -104 -204,70 

7 1,18 0,19 1,22 0,44 -104 -104 -204,97 

8 1,18 0,19 1,15 0,43 -104 -104 -205,05 

Πηλ. 7.33 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS  

ηνλ Πηλ. 7.34 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.35 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC - 

4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,8ESCP  θαη 

4 ,8WSP , ζε θάζε κία απφ ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , θαζψο θαη γηα ηε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ, πνπ επηηεχρζεθε. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,05 -0,14 0,18 -0,03 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

2 -0,05 -0,14 0,51 0,04 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

3 -0,18 -0,18 0,51 0,04 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

4 -0,14 -0,06 0,53 0,04 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

5 -0,14 -0,06 0,53 0,04 33,67 -1,18 0,31 2,46 0,61 

6 -0,14 -0,06 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,46 0,61 

7 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,46 0,61 

8 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

Πηλ. 7.34 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ην φρεκα κε ζπζηήκαηα ESC - 4WS, έρεη κεησζεί ε κέζε 

θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη ε κέγηζηε γσλία 

πιαγηνπνξείαο, γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 0,98US  . Λφγσ ηεο 

επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ 

θακπχιε 325SU  .  
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R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  

ESC 
- 

4WS 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 14,65 7,73 3,58 0,00 0,00 25,91 19,89  

70 1,04 14,45 8,11 5,78 0,00 0,00 26,65 19,99  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 12,84 7,65 4,44 0,00 0,00 29,06 23,89  

100 1,04 12,36 8,26 5,88 0,00 0,00 30,59 25,81  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 11,12 7,64 4,32 0,00 0,00 34,96 29,48  

150 1,04 10,73 8,11 5,39 0,02 0,23 36,99 31,02  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 10,09 7,43 4,57 0,01 0,26 40,05 33,54  

200 1,04 9,75 8,10 5,40 0,05 0,69 42,34 34,46  

Πηλ. 7.35 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην φρεκα κε ζπζηήκαηα ESC - 4WS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξνο 

ζπληειεζηήο 1,04US   θαη άξα απηφ λα εηζέιζεη ζε θάζε θακπχιε κε 

απμεκέλε δηακήθε ηαρχηεηα 175SU  . ε απηή ηε πεξίπησζε ε κέγηζηε εγθάξζηα 

επηηάρπλζε είλαη απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, 

ελψ ε απφθιηζε παξακέλεη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

ην ρ. 7.31, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,04US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m . Παξαηεξνχκε φηη ε επέκβαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC πξνθαιεί ηαιαληψζεηο κηθξνχ εχξνπο ζηε γσλία 

δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ. ε ζρέζε κε ην φρεκα κε ζχζηεκα 

ESC αιιά ρσξίο ζχζηεκα 4WS, ην ζχζηεκα ESC επεκβαίλεη πεξηζζφηεξν 

ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ γηα λα πξνθαιέζεη ππεξζηξνθή, ψζηε λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS. Σν φρεκα δελ απνθιίλεη 

πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αθηίλα θακππιφηεηαο θαη δηακήθε ηαρχηεηα ην φρεκα δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

πξφζθπζεο.  
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ρ. 7.31 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS ζε ζηξνθή κε αθηίλα 

θακππιόηεηαο 70R m  κε ζπληειεζηή 1,04US 
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ρ. 7.32 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS ζε ζηξνθή κε αθηίλα 

θακππιόηεηαο 200R m  κε ζπληειεζηή 1,04US 
 

ην ρ. 7.32, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,04US  , ζηε ζηξνθή κε 

αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m . 
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ε απηή ηελ θακπχιε παξαηεξνχκε πην έληνλεο απμνκεηψζεηο ζηελ γσλία 

δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη απφ ην 

κνληέιν νδεγνχ, ιφγσ ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC. ε ζρέζε, φκσο, 

κε ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC αιιά ρσξίο ζχζηεκα 4WS, ζηελ αληίζηνηρε 

δνθηκή νη απμνκεηψζεηο έρνπλ πεξηνξηζηεί. Αλ απμήζνπκε ην ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ζε 1,05US  , ην φρεκα απνηπγράλεη 

λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή ζηελ ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m . 

7.3.1.7. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) κε ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ 

παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.1.3 θαη 

7.3.1.4, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.4. 
 

,1 , , ,37,94 8,18 0,31 2,46 0,61ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 119 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.36, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  
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ESCP
 

drP  
0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,

0,2
des

I   100 SuI 
 ,max100 SuI 

 
 L P  

1 1,19 0,33 1,50 0,43 -103 -103 -202,55 

2 1,20 0,26 1,51 0,47 -103 -104 -203,56 

3 1,20 0,19 1,41 0,43 -103 -104 -203,77 

4 1,20 0,16 1,19 0,40 -103 -104 -204,06 

5 1,20 0,14 0,97 0,42 -103 -104 -204,27 

6 1,19 0,17 1,01 0,43 -103 -105 -205,20 

7 1,19 0,31 1,82 0,46 -105 -105 -206,22 

8 1,19 0,31 1,76 0,45 -105 -105 -206,28 

9 1,19 0,31 1,68 0,46 -105 -105 -206,36 

10 1,19 0,31 1,67 0,43 -105 -105 -206,40 

Πηλ. 7.36 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη κνληέινπ νδεγνύ 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

2 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

3 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

4 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

5 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

6 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

7 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

8 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

9 37,94 -8,18 0,31 2,46 0,61 

10 37,94 -8,18 0,31 2,52 0,68 

Πηλ. 7.37 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 452,09 0 109,03 2,8 [0,1 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,85 

2 438,31 0 83,92 2,75 [0,08 0,04 0,24 0,64] [0,27 0,05 0,16 0,52] 0,85 

3 432,78 0 49,43 2,78 [0,06 0,06 0,25 0,63] [0,09 0,08 0,3 0,53] 0,85 

4 395,24 0 55,22 2,79 [0,02 0,06 0,26 0,66] [0,08 0,08 0,22 0,62] 0,85 

5 400,54 0 55,75 2,79 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

6 380,81 0,05 63,35 2,75 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

7 424,59 0,11 52,77 2,7 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

8 422,17 0,11 52,5 2,7 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

9 423,07 0,1 53,7 2,7 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

10 423,07 0,1 53,7 2,7 [0,03 0,07 0,26 0,64] [0,09 0 0,17 0,74] 0,85 

Πηλ. 7.38 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 
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Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη κείσζε ηεο κέζεο θαη ηεο κέγηζηεο 

ηηκήο ηνπ δείθηε απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά devI  θαη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,03US 
 
ζε 1,05US  . Σν φρεκα, 

δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε 

ηαρχηεηα κέρξη θαη 105% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.3. Ζ δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο ζπλερίδεηαη κεηά ην 6ν βήκα γηα ηε λέα κέγηζηε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή US  θαη επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ κηθξή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.37 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη ζηνλ Πηλ. 7.38 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.39 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3 θαη ηνπ νρήκαηνο 

κε ζχζηεκα ESC, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα 

παξακέηξσλ ,10ESCP  θαη κνληέιν νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα 

παξακέηξσλ ,10drP  ζε θάζε κία απφ ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο. Παξαηεξνχκε 

φηη γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ, έρεη 

κεησζεί ε κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε, ε κέζε θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ 

ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο, γηα ηελ αξρηθή ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή 0,98US  . Δπίζεο ιφγσ ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, 

κεησκέλε εκθαλίδεηαη ε ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ θακπχιε 325SU  . ην φρεκα 

κε ζχζηεκα ESC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο 

1,05US   θαη άξα απηφ λα εηζέιζεη ζε θάζε θακπχιε κε απμεκέλε δηακήθε 

ηαρχηεηα 175SU  . ε απηή ηε πεξίπησζε ε κέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε είλαη 

απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC, ελψ ε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά είλαη παξφκνηα κε ην φρεκα ρσξίο ESC. 
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R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  
ESC 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 14,74 7,95 6,31 0,00 0,00 25,86 20,95  

70 1,05 14,48 8,07 7,30 0,00 0,02 26,87 20,90  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 12,92 7,21 4,22 0,00 0,00 29,06 24,51  

100 1,05 12,55 8,22 5,98 0,00 0,00 30,86 25,18  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 11,24 7,31 4,80 0,00 0,00 34,96 29,71  

150 1,05 10,73 8,10 6,09 0,04 0,36 37,32 31,10  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 10,29 7,35 4,91 0,00 0,14 40,04 31,61  

200 1,05 9,75 8,10 6,14 0,08 0,96 42,72 35,16  

Πηλ. 7.39 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην ρ. 7.33, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,05US  . 

Παξαηεξνχκε φηη ε επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ κε απνηέιεζκα ηαιαληψζεηο κηθξνχ 

εχξνπο ζηε γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ αιιά νη ηαιαληψζεηο 

απηέο έρνπλ κεησζεί ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ESC 

ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ (ρ. 7.27). Ο 

ξπζκφο εθηξνπήο θαη ε γσλία πιαγηνπνξείαο, αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

επηζπκεηέο ηηκέο, αλ θαη δελ ηαπηίδνληαη. Σν φρεκα δελ απνθιίλεη πξνο ην 

εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αθηίλα 

θακππιφηεηαο θαη δηακήθε ηαρχηεηα ην φρεκα δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

πξφζθπζεο.  

ην ρ. 7.34, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,05US  . 
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ρ. 7.33 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ ζε 

ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 70R m  κε ζπληειεζηή 1,05US 
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ρ. 7.34 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ ζε 

ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 200R m  κε ζπληειεζηή 1,05US 
 

Καη ζε απηή ηελ θακπχιε παξαηεξνχκε ιηγφηεξν έληνλεο απμνκεηψζεηο ζηελ 

γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ (ρ. 7.28).  
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7.3.1.8. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.1.3 θαη 

7.3.1.5, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 4 ,1WSP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.5. 
 

4 ,1 , , , ,0,05 0,14 0,18 0,03WS r r r pf dr dfK K K K    
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 137 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.40, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο θαη 

ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά devI  γηα 

ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

1,02US  . Δπίζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, 

απφ 1,02US   ζε 1,04US  . Σν φρεκα, δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη 

ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κέρξη θαη 104% ηεο κέγηζηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε 

ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί 
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ζην θεθάιαην 3.3. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ζπλερίδεηαη κεηά ην 6ν βήκα 

γηα ηε λέα κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  θαη επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ κηθξή 

κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζεο. 

4WSP

drP  
0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,

0,2
des

I   100 SuI 
 ,max100 SuI 

 
 L P  

1 1,15 0,61 3,49 0,66 -102 -102 -198,09 

2 1,15 0,32 2,28 0,70 -102 -103 -200,55 

3 1,14 0,09 1,17 0,64 -102 -104 -202,95 

4 1,14 0,05 0,85 0,67 -102 -104 -203,30 

5 1,14 0,05 0,80 0,63 -102 -104 -203,38 

6 1,14 0,03 0,69 0,68 -102 -104 -203,45 

7 1,14 0,49 3,59 0,80 -104 -104 -201,97 

8 1,14 0,49 3,58 0,79 -104 -104 -202,00 

9 1,14 0,46 3,46 0,78 -104 -104 -202,17 

10 1,14 0,42 3,24 0,77 -104 -104 -202,43 

11 1,14 0,42 3,21 0,74 -104 -104 -202,50 

Πηλ. 7.40 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) θαη κνληέινπ νδεγνύ 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 -0,05 -0,14 0,18 -0,03 

2 -0,05 -0,14 0,18 -0,03 

3 -0,05 -0,14 0,18 -0,03 

4 -0,05 -0,14 0,23 -0,04 

5 -0,09 -0,15 0,23 -0,04 

6 -0,09 -0,15 0,28 -0,04 

7 -0,09 -0,15 0,28 -0,04 

8 -0,09 -0,15 0,28 -0,04 

9 -0,09 -0,15 0,28 -0,04 

10 -0,09 -0,15 0,28 -0,04 

11 -0,09 -0,15 0,26 -0,04 

Πηλ. 7.41 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

ηνλ Πηλ. 7.41 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.42 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 



168 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηιέρζεθαλ αξθεηά 

κεγαιχηεξε θέξδε γηα ην κνληέιν νδεγνχ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ην φρεκα κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο, ζην νπνίν νη νπίζζηνη ηξνρνί θαηά θχξην ιφγν 

ζηξίβνπλ κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο εκπξφο, απαηηεί κεγαιχηεξεο γσλίεο 

δηεχζπλζεο ψζηε λα νινθιεξψζεη ηηο ζηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα 

θακππιφηεηαο. 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 452,09 0 109,03 2,8 [0,1 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,85 

2 602,85 0 285,71 2,38 [0,17 0,16 0,23 0,44] [0,33 0,5 0,14 0,03] 1,26 

3 689 0 200 3,5 [0,21 0,6 0,08 0,11] [0,03 0,04 0,51 0,42] 0,88 

4 684,64 0 193,39 3,51 [0,21 0,6 0,09 0,1] [0,03 0,01 0,46 0,5] 0,85 

5 684,64 0 193,39 3,51 [0,21 0,6 0,09 0,1] [0,03 0,01 0,46 0,5] 0,85 

6 684,64 0 193,39 3,51 [0,21 0,6 0,09 0,1] [0,03 0,01 0,46 0,5] 0,85 

7 662,53 0 204,09 3,51 [0,21 0,6 0,09 0,1] [0,03 0,01 0,46 0,5] 0,85 

8 663,93 0 202,28 3,51 [0,21 0,6 0,09 0,1] [0,03 0,01 0,46 0,5] 0,85 

9 663,93 0 202,28 3,51 [0,22 0,63 0,09 0,06] [0,02 0,05 0,46 0,47] 0,85 

10 663,93 0 202,28 3,51 [0,23 0,71 0,04 0,02] [0,02 0,02 0,51 0,45] 0,85 

11 663,93 0 202,28 3,51 [0,27 0,64 0,04 0,05] [0 0,06 0,53 0,41] 0,85 

Πηλ. 7.42 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.43 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3 θαη ηνπ νρήκαηνο 

κε ζχζηεκα 4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα 

παξακέηξσλ 4 ,11WSP  θαη κνληέιν νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα 

παξακέηξσλ ,11drP  ζε θάζε κία απφ ηηο 4 ζηξνθέο ηεο δνθηκήο. 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν 

κνληέιν νδεγνχ, έρεη κεδεληζηεί ε κέζε θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά θαη έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο, 

γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 0,98US  . Ζ ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ 

θακπχιε 325SU   είλαη κεησκέλε ζηηο θακπχιεο αθηίλαο 70R m
 
θαη 100R m , 

ελψ είλαη απμεκέλε ζηηο θακπχιεο αθηίλαο 150R m
 
θαη 200R m . ην φρεκα 

κε ζχζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο 1,04US   θαη άξα απηφ λα εηζέιζεη 

ζε θάζε θακπχιε κε απμεκέλε δηακήθε ηαρχηεηα 175SU  .  

R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  
4WS 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 13,56 7,80 2,14 0,00 0,00 25,84 23,32  

70 1,04 13,51 7,77 2,23 0,03 0,37 26,64 23,10  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 12,12 7,72 2,35 0,00 0,00 29,06 27,17  

100 1,04 12,14 7,82 2,47 0,05 0,51 30,59 24,71  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 10,64 7,62 2,42 0,00 0,00 34,96 32,83  

150 1,04 10,44 7,77 3,02 0,05 0,79 36,99 32,28  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 9,66 7,38 2,47 0,00 0,00 40,05 37,70  

200 1,04 9,42 7,62 2,95 0,04 0,89 42,34 38,14  

Πηλ. 7.43 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην ρ. 7.35, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,04US  . 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

4WS είλαη παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS ρσξίο 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ (ρ. 7.29) αιιά γηα 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο. 

ην ρ. 7.36, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,04US  . Καη ζε απηή 

ηελ θακπχιε παξαηεξνχκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS είλαη παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

4WS ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ (ρ. 7.30) 

αιιά γηα κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο 

ηαρχηεηαο. 
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ρ. 7.35 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ ζε 

ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 70R m  κε ζπληειεζηή 1,04US 
 



ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΓΟΚΗΜΩΝ 171 

 

 

 

ρ. 7.36 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ ζε 

ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 200R m  κε ζπληειεζηή 1,04US 
 

Παξαηεξνχκε φηη ζηε δνθηκή απηή ε γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφο ηξνρψλ 

δηαηεξείηαη ζρεηηθά ζηαζεξή γηα φιν κήθνο ηε θακπχιεο θαη δηαθφπηεηαη 

αθξηβψο ζην ηέινο ηεο, κε κηα ζχληνκε ηαιάλησζε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νρήκαηνο κφιηο απηφ εηζέιζεη ζηελ επζεία εμφδνπ απφ ηε ζηξνθή.  
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7.3.1.9. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC), ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή 

επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) θαη ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 

7.3.1.3 θαη 7.3.1.6, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP  θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS 4 ,1WSP , επηιέγνπκε ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην θεθάιαην 7.3.1.6. 
 

,1 , , ,33,67 1,18 0,31 2,43 0,60ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P

 

4 ,1 , , , ,0,14 0,04 0,58 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.21), απαηηήζεθαλ 137 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.44, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,04US   ζε 1,07US  . Σν φρεκα, 

δειαδή, επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε 

ηαρχηεηα κέρξη θαη 107% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή 
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πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.3. 

P  0,1 tI   10 devmean I   10 max devI  , ,
0,2

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 1,18 0,19 1,15 0,43 -104 -104 -205,05 

2 1,19 0,16 1,24 0,53 -104 -106 -206,88 

3 1,20 0,20 1,58 0,53 -104 -107 -207,50 

4 1,19 0,20 1,51 0,48 -104 -107 -207,63 

5 1,20 0,19 1,36 0,51 -104 -107 -207,73 

6 1,19 0,12 1,08 0,53 -104 -107 -208,07 

7 1,20 0,07 0,76 0,49 -104 -107 -208,48 

8 1,20 0,04 0,57 0,54 -104 -107 -208,66 

9 1,18 0,36 2,59 0,61 -107 -107 -209,26 

10 1,19 0,24 1,87 0,66 -107 -107 -210,04 

11 1,19 0,25 1,82 0,59 -107 -107 -210,15 

12 1,18 0,22 1,66 0,60 -107 -107 -210,33 

13 1,18 0,22 1,66 0,59 -107 -107 -210,35 

Πηλ. 7.44 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ESC 

θαη 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ζπλερίδεηαη κεηά ην 8ν βήκα γηα ηε λέα κέγηζηε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  θαη επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζεο. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

2 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

3 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

4 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

5 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

6 -0,14 -0,04 0,58 0,02 33,67 -1,18 0,31 2,43 0,60 

7 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,50 -2,69 0,30 0,94 0,20 

8 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,87 -1,07 0,31 1,02 0,04 

9 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,87 -1,07 0,31 1,02 0,04 

10 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,87 -1,07 0,31 1,02 0,04 

11 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,87 -1,07 0,31 1,02 0,04 

12 -0,14 -0,04 0,58 0,02 70,87 -1,07 0,31 1,02 0,04 

13 -0,14 -0,04 0,58 0,02 62,35 -7,47 0,31 1,02 0,04 

Πηλ. 7.45 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 
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ηνλ Πηλ. 7.45 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.46 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 452,09 0 109,03 2,8 [0,1 0,13 0,18 0,59] [0,32 0,08 0,17 0,43] 0,85 

2 495,61 0 110,32 2,97 [0,08 0,1 0,21 0,61] [0,12 0,02 0,36 0,5] 0,86 

3 442,88 0 101,62 2,74 [0,03 0,17 0,16 0,64] [0,04 0,19 0,25 0,52] 0,93 

4 446,76 0 100,66 2,78 [0,01 0,18 0,17 0,64] [0,13 0,02 0,37 0,48] 0,91 

5 450,65 0 101,62 2,78 [0,01 0,18 0,17 0,64] [0,13 0,02 0,37 0,48] 0,91 

6 450,82 0,03 98,65 2,78 [0 0,2 0,07 0,73] [0,05 0,07 0,31 0,57] 0,91 

7 450,82 0,03 98,65 2,78 [0 0,2 0,07 0,73] [0,05 0,07 0,31 0,57] 0,91 

8 450,82 0,03 98,65 2,78 [0 0,2 0,07 0,73] [0,05 0,07 0,31 0,57] 0,91 

9 450,82 0,03 98,65 2,78 [0 0,2 0,07 0,73] [0,05 0,07 0,31 0,57] 0,91 

10 431,03 0 128,53 2,74 [0,01 0,19 0,05 0,75] [0,08 0,01 0,4 0,51] 0,91 

11 336,71 0,03 117,55 2,77 [0,01 0,19 0,05 0,75] [0,08 0,01 0,4 0,51] 0,91 

12 337,27 0,03 123,71 2,77 [0,01 0,19 0,05 0,75] [0,08 0,01 0,4 0,51] 0,91 

13 337,27 0,03 123,71 2,77 [0,01 0,19 0,05 0,75] [0,08 0,01 0,4 0,51] 0,91 

Πηλ. 7.46 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

R
 

 m  US
 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  

ESC 
- 

4WS 

70 0,98 13,61 7,92 7,03 0,00 0,00 25,86 23,41 - 

70 0,98 15,05 7,70 3,42 0,00 0,00 25,90 19,27  

70 1,07 14,65 7,98 5,59 0,00 0,00 27,15 19,37  

100 0,98 12,13 7,79 5,55 0,00 0,02 29,06 27,43 - 

100 0,98 13,11 7,30 3,99 0,00 0,00 29,06 22,83  

100 1,07 12,41 8,04 5,74 0,00 0,05 31,39 25,36  

150 0,98 10,72 7,73 5,21 0,05 0,45 34,96 31,80 - 

150 0,98 11,32 7,53 3,80 0,00 0,00 34,96 27,40  

150 1,07 10,61 7,99 5,46 0,03 0,38 38,00 31,37  

200 0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 - 

200 0,98 10,10 7,66 3,91 0,00 0,07 40,05 33,38  

200 1,07 9,64 7,94 5,28 0,06 0,89 43,46 34,91  

Πηλ. 7.47 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηνλ Πηλ. 7.47 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ 
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κνληέινπ νδεγνχ πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3 θαη ηνπ νρήκαηνο 

κε ζπζηήκαηα ESC - 4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα βειηηζηνπνηεκέλα 

δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,13ESCP  θαη 4 ,13WSP  θαη κνληέιν νδεγνχ κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,13drP , ζε θάζε κία απφ ηηο 4 ζηξνθέο 

ηεο δνθηκήο γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο 

ηαρχηεηαο US , θαζψο θαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ, πνπ επηηεχρζεθε. 

Παξαηεξνχκε φηη γηα ην φρεκα κε ζπζηήκαηα ESC - 4WS θαη 

βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ, έρεη κεδεληζηεί ε κέζε θαη ε κέγηζηε 

απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε κέγηζηε 

γσλία πιαγηνπνξείαο, γηα ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 0,98US  .  

ην ρ. 7.37, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 70R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,07US  . 

ην ρ. 7.38, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ζηε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m  γηα 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,07US  . 

Καη ζηηο δχν θακπχιεο παξαηεξνχκε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

δνθηκή ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ (ρ. 7.31 θαη ρ. 7.32 αληίζηνηρα) θαη γηα 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, ε 

γσλία δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, εκθαλίδεη πην νκαιή 

ζπκπεξηθνξά κε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ φξνπ ,f d . 
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ρ. 7.37 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν 

νδεγνύ ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 70R m  κε ζπληειεζηή 1,07US 
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ρ. 7.38 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν 

νδεγνύ ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 200R m  κε ζπληειεζηή 1,07US 
 

 

 



178 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

 

7.3.1.10. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ ζε ζηξνθέο κε ζηαζεξή αθηίλα 

θακππιόηεηαο 

Ζ δνθηκή θιεηζηνχ βξφγρνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγνχ - νρήκαηνο, ζε ζηξνθέο 

κε ζηαζεξή αθηίλα θακππιφηεηαο, παξείρε ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νρήκαηνο αιιά θαη ηνπ νδεγνχ. Αλ θαη νη δνθηκέο ζεσξεηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ δηέγεξζεο βαζκίδνο ή πην ζπγθεθξηκέλα κε κηα 

δηέγεξζε παικνχ, ζηε πξάμε παξαηεξνχκε φηη ε γσλία δηεχζπλζεο ησλ 

εκπξφζζησλ ηξνρψλ πνπ απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ν νδεγφο ζην φρεκα γηα λα 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηε δνθηκή, παξνπζηάδεη κηα πνιχ πην ζχλζεηε 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ κε-γξακκηθφηεηα ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ πιεζηάδεη ή θαη μεπεξλά ην φξην 

πξφζθπζεο. Δηδηθφηεξα ε παξνπζία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, φπσο ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) ή ην ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νρήκαηνο θαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο απφ ηνλ νδεγφ. Γηα απηφ ην 

ιφγν πξαγκαηνπνηήζακε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ γηα ηα φρεκα κε ζχζηεκα ESC ή 4WS ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ηε βέιηηζηε επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο νρήκαηνο - 

νδεγνχ. 

ηνλ Πηλ. 7.48 εκθαλίδνληαη νη βέιηηζηεο ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

 L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ ηελ απνηεινχλ, γηα θάζε κία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

ηνλ Πηλ. 7.49 εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηελ δνθηκή ζηε ζηξνθή κε ηε κεγαιχηεξε, απφ απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε, αθηίλα θακππιφηεηαο 200R m , ε νπνία θαη απνηέιεζε 

ηελ πιένλ απαηηεηηθή δνθηκή, αθνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ήηαλ ε πξψηε 

απφ ηηο ζηξνθέο, ηελ νπνία ην φρεκα απνηχγραλε λα νινθιεξψζεη, θαζψο 

απμάλακε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US . 
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Όρεκα 0,1 tI  
 

10

devmean I




 

 

10

max devI




 

, ,

0,2

des
I
 




 

100

SuI

 

  
,max

100

SuI

 

  
 L P  

Υωξίο ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ  

(7.3.1.3) 

1,15 0,28 1,64 0,41 -98 -98 -192,51 

ESC ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.1.4) 

1,19 0,33 1,50 0,43 -103 -103 -202,55 

4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.1.5) 

1,15 0,61 3,49 0,66 -102 -102 -198,09 

ESC-4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ 

(7.3.1.6) 
1,18 0,19 1,15 0,43 -104 -104 -205,05 

ESC κε 

 βειη. νδεγνύ 
(7.3.1.7) 

1,19 0,31 1,67 0,43 -105 -105 -206,40 

4WS κε  

βειη. νδεγνύ 
(7.3.1.8) 

1,14 0,42 3,21 0,74 -104 -104 -202,50 

ESC-4WS κε  

βειη. νδεγνύ 
(7.3.1.9) 

1,18 0,22 1,66 0,59 -107 -107 -210,35 

Πηλ. 7.48 - Βέιηηζηε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε νρεκάηωλ ζε δνθηκέο ζηξνθώλ ζηαζεξήο 

αθηίλαο θακππιόηεηαο 

Όρεκα 
US

 

endt

 s
 

,maxya

 2
m s  

max

   

 mean dev

 m  

 max dev

 m  

175SU 

 m s  

325SU 

 m s  

Υωξίο 
ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ 

0,98 9,73 7,69 5,44 0,07 0,82 40,04 36,80 

        

ESC ρωξίο 
βειη. 

νδεγνύ 

0,98 10,18 7,54 4,95 0,03 0,29 40,04 33,05 

1,03 9,90 8,26 6,27 0,10 0,92 41,95 33,59 

4WS ρωξίο 
βειη. 

νδεγνύ 

0,98 9,68 7,54 3,40 0,01 0,28 40,05 37,67 

1,02 9,53 7,82 4,42 0,05 0,80 41,57 37,38 

ESC-4WS 
ρωξίο βειη. 

νδεγνύ 

0,98 10,09 7,43 4,57 0,01 0,26 40,05 33,54 

1,04 9,75 8,10 5,40 0,05 0,69 42,34 34,46 

ESC κε 
βειη. 

νδεγνύ 

0,98 10,29 7,35 4,91 0,00 0,14 40,04 31,61 

1,05 9,75 8,10 6,14 0,08 0,96 42,72 35,16 

4WS κε 
βειη. 

νδεγνύ 

0,98 9,66 7,38 2,47 0,00 0,00 40,05 37,70 

1,04 9,42 7,62 2,95 0,04 0,89 42,34 38,14 

ESC-4WS 
κε βειη. 
νδεγνύ 

0,98 10,10 7,66 3,91 0,00 0,07 40,05 33,38 

1,07 9,64 7,94 5,28 0,06 0,89 43,46 34,91 

Πηλ. 7.49 - πκπεξηθνξά νρεκάηωλ ζε ζηξνθή κε αθηίλα θακππιόηεηαο 200R m  
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Οη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη γηα θάζε πεξίπησζε, γηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

0,98US  , ε νπνία είλαη θαη ε κέγηζηε ηηκή γηα ηελ νπνία ην φρεκα ρσξίο 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ νινθιεξψλεη ηηο δνθηκέο, ψζηε λα κπνξεί γίλεη άκεζε 

ζχγθξηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο θαη γηα ηε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  γηα ηελ νπνία επηηπγράλεη θάζε ζπλδπαζκφο 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη νδεγνχ λα νινθιεξψζεη ηηο δνθηκέο. 

Ο ζπλδπαζκόο ηωλ δύν ζπζηεκάηωλ (ESC θαη 4WS) επηηπγράλεη ηε 

κεγαιύηεξε κείωζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, αθνινπζνύκελόο 

από ην ζύζηεκα ESC θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζύζηεκα 4WS. Ζ ίδηα ζεηξά 

θαηάηαμεο, παξαηεξείηαη θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε 

ηνπ κέγηζηνπ ζπληειεζηή US , ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζπληζηψζα ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  

Γεληθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην ζχζηεκα ESC απμάλεη ην φξην ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο κε ηελ φπνηα ην φρεκα κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ ζηξνθή 

θαη λα ηελ νινθιεξψζεη ρσξίο λα ππεξβεί ην πιάηνο ισξίδαο, πνπ έρνπκε 

νξίζεη. Όκσο ε αξρή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ε επηβνιή 

δηαθνξηθήο πέδεζεο ζηνπο ηξνρνχο κεηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο, 

δειαδή ηελ ηαρχηεηα εμφδνπ 325SU   θαη απμάλεη ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 

δνθηκήο endt . Αληίζεηα ην ζχζηεκα 4WS απμάλεη ιηγφηεξν ην φξην αζθαιείαο 

ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο αιιά επηηπγράλεη θαιχηεξεο επηδφζεηο γηα ην φρεκα 

ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ πξνζθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ νξίνπ αζθαιείαο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο, δηαηεξψληαο φκσο ηε κείσζε ησλ επηδφζεσλ, αλ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην φρεκα κφλν κε ζχζηεκα ESC. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, γηα 

θάζε ζχζηεκα ή ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, πξνζθέξεη αθφκε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ νξίνπ αζθαιείαο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο αιιά θαη 

ησλ επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο. 
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7.3.2. Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ (ISO 3888-2) 

7.3.2.1. Πεξηγξαθή δνθηκήο 

Ζ δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ απνηειεί ηππνπνηεκέλν πξφηππν (ISO 3888-2  

2002) αμηνιφγεζεο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο νρήκαηνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ειηγκνχ, πνπ πξνζνκνηψλεη ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ελφο 

εκπνδίνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη μαθληθά ζηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο. Ζ δνθηκή 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη επί πνιιέο δεθαεηίεο ζηε νπεδία, φπνπ είλαη γλσζηή 

κε ηελ νλνκαζία "δνθηκή απνθπγήο ηαξάλδνπ" (Älgtest), ιφγσ ηεο ζπρλήο 

αλάγθεο απνθπγήο ησλ ηαξάλδσλ, πνπ πνιιέο θνξέο δηαζρίδνπλ ην νδηθφ 

δίθηπν ηεο ρψξαο. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε 

ησλ ζπζηεκάησλ ESC, ε δνθηκή απηή βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο 

δεκνζηφηεηαο ην 1997, φηαλ ην λέν κηθξνκεζαίν κνληέιν Mercedes - Benz A-

Class, αλεηξάπε θαηά ηελ δνθηκή απηή.  

ε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζζεί ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο δνθηκήο, ε 

ηνπνινγία ηεο δνθηκήο, δειαδή νη απνζηάζεηο θαη ην πιάηνο ησλ ππιψλ, απφ 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηέιζεη ην φρεκα, ηππνπνηήζεθε αξρηθά απφ ην 

γεξκαληθφ ζχλδεζκν απηνθηλεηνβηνκεραληψλ VDA θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ην 

δηεζλή νξγαληζκφ πξνηχπσλ ISO. 

 

ρ. 7.39 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ (ISO 3888-2  2002) 

Όπσο φκσο αλαθέξεηαη θαη ζηε πεξηγξαθή ηεο δνθηκήο ζην πξφηππν ISO, ε 

αμηνιφγεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, παξακέλεη 
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ππνθεηκεληθή, εθφζνλ ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηνλ νδεγφ θαη ηελ ζηξαηεγηθή, πνπ απηφο ζα επηιέμεη. 

ην ρ. 7.39, απεηθνλίδεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θνξπλψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

φξηα ησλ ππιψλ ηεο δνθηκήο. Σν φρεκα εηζέξρεηαη ζην ηκήκα 1 ηεο δηαδξνκή 

θαη ν νδεγφο ζηακαηά, κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, λα αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο.  

Σν φρεκα ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δηέιζεη απφ ην ηκήκα 3 θαη λα εηζέιζεη ζην 

ηκήκα 5, ρσξίο λα κεηαηνπίζεη ηηο θνξχλεο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηα φξηα ηεο 

δηαδξνκήο. Γηα λα θαηαγξάςνπκε κε αθξίβεηα, αλ ε δνθηκή νινθιεξψλεηαη κε 

επηηπρία, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν αθξηβείαο πνπ πεξηγξάθεθε ζην 

θεθάιαην 5.1.3 γηα ηνλ έιεγρν ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηεο δηαδξνκήο απφ ην 

φρεκα. Αλ δηαπηζησζεί ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο δηαδξνκήο ε δνθηκή 

δηαθφπηεηαη. 

ην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο 1, θαηαγξάθεηαη ε ηαρχηεηα εηζφδνπ ηεο δνθηκήο, ε 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο 

θαηά ηε δνθηκή. Ζ ηαρχηεηα απηή δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 

αθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νδεγνχ, ν νπνίνο γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα έρεη μεθηλήζεη ηελ ζηξνθή ηνπ νρήκαηνο πξηλ θζάζεη ζην ζεκείν 

κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο. Γηα απηφ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζα νξίδνπκε ηελ 

αξρηθή ηαρχηεηα ηεο δνθηκήο ζε έλα ζεκείν 40 κέηξα πξηλ ην ζεκείν 

κέηξεζεο. Ζ ηαρχηεηα εηζφδνπ ζα θαηαγξάθεηαη μερσξηζηά θαη ζα αλαθέξεηαη 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε θάζε δνθηκήο. 
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7.3.2.2. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ νδεγνύ - ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απαηηείηαη ν νξηζκφο κηαο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ 

βειηηζηνπνίεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (7.33). 

     , , , ,max, ,
0,1 10 min 0,1 10 10U end margin margin U in U indes

L I mean I I I I I            P

 (7.33) 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
, ,des

I
 

, έρεη νξηζηεί ζην θεθάιαην 5.1.1.  

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο marginI , ηζνχηαη κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπ νρήκαηνο απφ ηα φξηα ηεο δνθηκήο 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
,U inI  ηζνχηαη κε ηελ αξρηθή ηαρχηεηα inU  γηα ηελ 

νπνία ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη ν δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 

, ,maxU inI  ηζνχηαη κε ηελ κέγηζηε αξρηθή ηαρχηεηα ,maxinU  γηα ηελ νπνία 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή. 

 
, inU in UI   (7.34) 

 
,max, ,max inU in UI   (7.35) 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε βειηηζηνπνίεζε γηα κία δεδνκέλε ηηκή ηεο αξρηθήο 

ηαρχηεηα inU , ε βειηηζηνπνίεζε ζα ζπλερίδεηαη κε λέα ηηκή ηεο αξρηθήο 

ηαρχηεηαο inU  ίζε κε ηελ κέγηζηε αξρηθή ηαρχηεηα ,maxinU . 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζα ππνινγίδεηαη γηα ηελ ίδηα ηαρχηεηα εηζφδνπ inU , 

έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. ηε ζπλέρεηα, ε ηαρχηεηα 

εηζφδνπ, απμάλεηαη δηαδνρηθά θαηά 0,25 m/sec, κέρξη λα παξαηεξεζεί 

απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο. 

ηνλ Πηλ. 7.50, θαίλεηαη ε πνζφζησζε ησλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, γηα ηε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 

θεθάιαην 7.3.2.3. Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο 
,U inI  θαη 

, ,maxU inI , επηιέρηεθαλ 

λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε πνζφζησζε ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, θαζψο 

ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ, επηδηψθνπκε θαηά πξψην ιφγν ηελ αχμεζε 
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ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο inU  κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δνθηκή θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ηελ βειηίσζε ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο δνθηκήο. Δπίζεο 

νη δείθηεο 
,U inI  θαη 

, ,maxU inI , ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πνζφζησζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, νπζηαζηηθά δελ εκθαλίδνπλ δηαθχκαλζε αιιά 

ζηαζεξή βειηίσζε. Όηαλ επηηεπρζεί ε κέγηζηε αξρηθή ηαρχηεηα inU ,  νη 

ππφινηπνη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο, παξά ηελ κηθξή ηνπο πνζφζησζε 

θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ.  

 ,
0,1

U end
I    marg

mean I  
 

10

min
marg

I

 


 , ,

0,1
des

I   
,

10
U in

I 
 

, ,max

10

U in
I

 

  
 L P  

 I P  -1,52 -1,13 -0,14 0,62 -180,0 -180,0 -362,17 

 

 

I

I

P

P
 0,42% 0,31% 0,04% 0,17% 49,53% 49,53%  

Πηλ. 7.50 - Πνζόζηωζε δεηθηώλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

δνθηκήο απνθπγήο εκπνδίνπ 

7.3.2.3. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ θαη 

απνηειέζκαηα δνθηκώλ νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα παξαθάησ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ:  

  
22

, , , , , 11dr all P D d P d D d pNN
K K K K W W T   

      
P  (7.36) 

 
, , , , ,dr K P D d P d DK K K K 

   P  (7.37) 

  
22

, 11dr W d NN
W W 

      
P  (7.38) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ην 

δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr allP  νξίδεηαη ζε 108, γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ 

,dr KP  νξίδεηαη ζε 54 θαη γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr WP  νξίδεηαη ζε 36.  
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Δπηπιένλ γηα ην ρξφλν πξνεπηζθφπεζεο pT , ζα ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε γηα ηηκέο , 0,25pT    έσο , 0,25pT    κε βήκα 0,01 θαη ζα επηιέγεηαη 

ε βέιηηζηε ηηκή. 

Δπηιέγνπκε ηηο παξαθάησ αξρηθέο ηηκέο γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ. 

, 130PK   , 1DK   , 70d PK   , 0d DK   

 
21

0,25 0,25 0,25 0,25
N

W 
        

21
0,25 0,25 0,25 0,25d N

W


  

0,85pT s  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 78 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.51, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ηνπ 

δείθηε ειάρηζηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηα φξηα ηεο δηαδξνκήο marginI  

θαη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο ηεο δνθηκήο ζε 19inU m s . 

drP  ,
0,1

U end
I    marg

mean I   10 min
marg

I   , ,0,1 desI   
,

10
U in

I 
 , ,max

10
U in

I 
 

 L P  

1 -1,52 -1,13 -0,14 0,62 -180,0 -180,0 -362,17 

2 -1,39 -1,09 -1,71 1,63 -180,0 -182,5 -365,06 

3 -1,40 -1,12 -2,08 1,04 -180,0 -182,5 -366,06 

4 -1,32 -1,05 -1,72 1,04 -180,0 -187,5 -370,54 

5 -1,28 -0,99 -1,75 1,09 -180,0 -190,0 -372,94 

6 -1,47 -1,09 -0,16 1,15 -190,0 -190,0 -381,57 

7 -1,47 -1,09 -0,25 1,16 -190,0 -190,0 -381,66 

8 -1,47 -1,09 -0,23 1,15 -190,0 -190,0 -381,64 

Πηλ. 7.51 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

γηα όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηνλ Πηλ. 7.52 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
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drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 130 1 70 0 [0,25 0,25 0,25 0,25] [0,25 0,25 0,25 0,25] 0,85 

2 264,2 0,78 8,65 0,06 [0,43 0,17 0,3 0,1] [0,05 0,6 0,27 0,08] 0,91 

3 289,04 0,96 71,18 0,17 [0,5 0,08 0,37 0,05] [0,16 0,26 0,49 0,09] 0,89 

4 243,73 1,01 85,31 0,22 [0,51 0,11 0,37 0,01] [0,02 0,41 0,32 0,25] 0,88 

5 256,64 0,99 71,14 0,27 [0,52 0,1 0,37 0,01] [0,01 0,35 0,42 0,22] 0,87 

6 256,64 0,99 71,14 0,27 [0,52 0,1 0,37 0,01] [0,01 0,35 0,42 0,22] 0,87 

7 266,04 0,99 72,6 0,27 [0,52 0,1 0,37 0,01] [0,01 0,35 0,42 0,22] 0,87 

8 260,69 0,99 71,59 0,27 [0,52 0,1 0,37 0,01] [0,01 0,35 0,42 0,22] 0,87 

Πηλ. 7.52 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο κνληέινπ νδεγνύ γηα όρεκα 

ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηνλ Πηλ. 7.53 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1drP  θαη ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,8drP . 

drP  
inU

 
 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 18,00 17,38 15,56 7,86 5,36 1,12 0,02 

8 18,00 17,31 13,08 8,01 8,71 0,99 0,16 

8 19,00 18,29 15,15 8,00 8,52 1,09 0,02 

Πηλ. 7.53 - ύγθξηζε αξρηθνύ θαη βειηηζηνπνηεκέλνπ δηαλύζκαηνο παξακέηξωλ νδεγνύ 

γηα όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ γηα ην 

κνληέιν νδεγνχ γηα ηελ ίδηα αξρηθή ηαρχηεηα 18inU m s , ην φρεκα εκθαλίδεη 

κεησκέλε ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηελ δνθηκή 89SU   θαη απμεκέλε κέγηζηε 

γσλία πιαγηνπνξείαο max . Σα δεδνκέλα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ην 

βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ, ρξεζηκνπνηεί πην επηζεηηθή ζηξαηεγηθή 

ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο, αλαπηχζζνληαο κεγαιχηεξε γσλία πιαγηνπνξείαο, 

κεηψλνληαο έηζη θαη ηελ δηακήθε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο.  

ην ρ. 7.40, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

κε αξρηθή ηαρχηεηα 19inU m s
 
ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη ν φξνο d , πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ απφθιηζε ηεο 

ζέζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, έρεη ηελ κεγαιχηεξε 
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ζπλεηζθνξά ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ 

ηξνρψλ. Σν κνληέιν νδεγνχ εθκεηαιιεχεηαη φιν ην δηαζέζηκν πιάηνο ηεο 

δηαδξνκήο, αθνχ παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα ζρεδφλ εθάπηεηαη ησλ νξίσλ ηεο 

δνθηκήο ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο πχιεο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηέιζεη. Ο 

ξπζκφο εθηξνπήο θαη ε γσλία πιαγηνπνξείαο απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

επηζπκεηέο ηηκέο. 

 

ρ. 7.40 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα αξρηθή 

ηαρύηεηα 19inU m s
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7.3.2.4. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν 

νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην 

θεθάιαην 7.3.2.3. 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
, , ,ESP ESC ESCK K 

   P  (7.39) 

 
, ,ESP ESC yS D D 

   P  (7.40) 

 
, , , ,ESP C ESC ESC ESC yK K S D D   

   P  (7.41) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 48, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 24. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1ESCP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ESC 

λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

,1 , , ,0 0 0,75 1 1ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
       P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 37 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ESCP  ,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,
0,1

des
I   

,10 U inI 
 , ,max10 U inI 

 
 L P  

1 -1,47 -1,09 -0,23 1,15 -190,0 -190,0 -381,64 

2 -1,06 -1,21 -1,72 0,53 -190,0 -205,0 -398,47 

3 -1,06 -1,21 -1,72 0,53 -190,0 -207,5 -400,97 

4 -1,10 -1,19 -1,72 0,49 -190,0 -207,5 -401,02 

5 -1,10 -1,19 -1,72 0,49 -190,0 -207,5 -401,02 

6 -1,22 -1,16 -0,16 0,72 -207,5 -207,5 -416,81 

Πηλ. 7.54 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 
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ηνλ Πηλ. 7.54, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή ζε 

20,75inU m s .  

ηνλ Πηλ. 7.55 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

2 11,29 -1,80 0,30 0,33 3,72 

3 51,20 -4,76 0,30 0,33 3,72 

4 51,20 -4,76 0,30 0,25 5,90 

5 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

6 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

Πηλ. 7.55 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

ηνλ Πηλ. 7.56 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ESC, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,6ESCP . 

ESCP  
inU

 
 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

6 19,00 17,82 11,41 7,92 4,56 1,19 0,17 

6 20,75 19,48 12,58 8,03 6,98 1,16 0,02 

Πηλ. 7.56 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC γηα ηελ ίδηα αξρηθή ηαρχηεηα 

19inU m s , εκθαλίδεη κεησκέλε ηαρχηεηα εηζφδνπ ζηελ δνθηκή 40SU  , ζε 

ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ην ζχζηεκα ESC 

έρεη αξρίζεη λα επηβξαδχλεη ην φρεκα πξηλ απηφ πεξάζεη απφ ην ζεκείν 

κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο εηζφδνπ 40SU  . Όπσο αλακέλεηαη ην φρεκα εκθαλίδεη 
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θαη ζεκαληηθά κεησκέλε ηαρχηεηα εμφδνπ 89SU  , ελψ ε κέγηζηε γσλία 

πιαγηνπνξείαο max , έρεη κεησζεί.  

 

ρ. 7.41 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC γηα αξρηθή ηαρύηεηα 

20,75inU m s
 

ην ρ. 7.41, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC γηα αξρηθή 
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ηαρχηεηα 20,75inU m s
 
ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε 

γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ εκθαλίδεη κηθξφηεξε ηαιάλησζε θαηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ δνθηκή ζε ζχγθξηζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. Σν ζχζηεκα ESC φπσο θαη ζηελ δνθηκή αλνηρηνχ βξφγρνπ 

εκηηνλνεηδήο δηέγεξζεο, αξρηθά επεκβαίλεη ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ, ψζηε 

λα πξνθαιέζεη ππεξζηξνθή ηνπ νρήκαηνο θαη λα απμήζεη ηελ απφθξηζε ηνπ, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα επεκβαίλεη ζηνλ εκπξφο εμσηεξηθφ ηξνρφ, ψζηε λα κεηψζεη 

ηελ ππεξζηξνθή θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ην φρεκα. Ο ξπζκφο εθηξνπήο ηνπ 

νρήκαηνο πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επηζπκεηή ηηκή, ελψ ε γσλία 

πιαγηνπνξείαο ζπλερίδεη λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηελ επηζπκεηή.  

7.3.2.5. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 

7.3.2.3. 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ζα εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
4 , , ,WS r rK K   

   P  (7.42) 

 
4 , , ,WS B r pf dr dfK K

   P  (7.43) 

 
4 , , , , ,WS C r r r pf dr dfK K K K    

   P  (7.44) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 80, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 40. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,1WSP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

4WS λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS.  

4 ,1 , , , ,0 0 0 0WS r r r pf dr dfK K K K    
      P  
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Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 60 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

4WSP  ,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,
0,1

des
I
 

  
,10 U inI 

 , ,max10 U inI 
  L P  

1 -1,47 -1,09 -0,23 1,15 -190,0 -190,0 -381,64 

2 -1,47 -1,14 -1,52 0,66 -190,0 -205,0 -398,47 

3 -1,40 -1,11 -1,78 0,45 -190,0 -205,0 -398,84 

4 -1,45 -1,17 -1,86 0,48 -190,0 -205,0 -399,00 

5 -1,54 -1,08 -0,18 0,62 -205,0 -205,0 -412,17 

6 -1,55 -1,10 -0,44 0,57 -205,0 -205,0 -412,52 

7 -1,53 -1,07 -0,70 0,58 -205,0 -205,0 -412,72 

8 -1,54 -1,09 -0,75 0,55 -205,0 -205,0 -412,82 

Πηλ. 7.57 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

ηνλ Πηλ. 7.57, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα 

ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή ζε 20,50inU m s .  

ηνλ Πηλ. 7.58 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 -0,11 -0,49 0,00 0,00 

3 -0,12 -0,52 0,08 -0,02 

4 -0,09 -0,41 0,08 -0,02 

5 -0,07 -0,42 0,06 -0,02 

6 -0,14 -0,40 0,06 -0,02 

7 -0,30 -0,92 0,06 -0,02 

8 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 

Πηλ. 7.58 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 
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ηνλ Πηλ. 7.59 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,8WSP . 

4WSP  
inU

 
 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

8 19,00 18,27 14,74 7,85 2,57 1,15 0,12 

8 20,50 19,74 15,69 7,72 2,56 1,08 0,07 

Πηλ. 7.59 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS γηα ηελ ίδηα αξρηθή ηαρχηεηα 

19inU m s , εκθαλίδεη κηθξή κείσζε ηεο ηαρχηεηαο εμφδνπ απφ ηε δνθηκή 

89SU  , ελψ ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , έρεη κεησζεί ζεκαληηθά.  

ην ρ. 7.42, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 4WS γηα αξρηθή ηαρχηεηα 20,50inU m s
 

ζηε 

δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε γσλία δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ, αξρηθά 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φξν ,r   θαη έρεη θνξά αληίζεηε απφ ηνπο εκπξφζζηνπο 

ηξνρνχο, πξνθαιψληαο ππεξζηξνθή ηνπ νρήκαηνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

θπξηαξρεί ν φξνο ,r  , ζηξέθνληαο ηνπο ηξνρνχο κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο 

εκπξφο, κεηψλνληαο ηελ γσλία πιαγηνπνξείαο θαη ηελ ππεξζηξνθή ηνπ 

νρήκαηνο. Ο ξπζκφο εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο αθνινπζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ εθηξνπήο. Αληίζεηα ε γωλία πιαγηνπνξείαο 

ηνπ νρήκαηνο δελ αθνινπζεί ηελ επηζπκεηή ηηκή, αιιά έρεη ηελ ηάζε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί. Σν γεγνλόο απηό ππνδεηθλύεη όηη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο γωλίαο πιαγηνπνξείαο αξκόδεη πεξηζζόηεξν, ωο επηζπκεηή ηηκή ζην 

ζύζηεκα 4WS, από όηη ε επηζπκεηή ηηκή ηεο γωλίαο πιαγηνπνξείαο, 

πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ εμίζωζε (4.9). Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ε 

ηαιάλησζε ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ θαηά ηελ έμνδν απφ 

ηελ δνθηκή έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί. 
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ρ. 7.42 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS γηα αξρηθή ηαρύηεηα 

20,50inU m s
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7.3.2.6. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) ρωξίο 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν 

δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 7.3.2.3. 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.3.2.4 θαη 7.3.2.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

,1 , , ,54,78 3,56 0,30 0,25 5,90ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,0,32 0.86 0,04 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 85 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ESCP

4WSP  
,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,

0,1
des

I
 

  
,10 U inI 

 , ,max10 U inI 
  L P  

1 -1,09 -1,16 -0,71 0,37 -180,0 -180,0 -362,59 

2 -1,16 -1,20 -0,63 0,53 -180,0 -210,0 -392,45 

3 -1,10 -1,12 -0,43 0,79 -180,0 -215,0 -396,87 

4 -1,10 -1,17 -0,48 0,67 -180,0 -215,0 -397,09 

5 -1,09 -1,19 -0,45 0,53 -180,0 -215,0 -397,20 

6 -1,11 -1,19 -0,74 0,59 -180,0 -215,0 -397,44 

7 -1,12 -1,19 -0,74 0,56 -180,0 -215,0 -397,49 

8 -1,38 -1,10 -0,17 0,57 -215,0 -215,0 -432,09 

9 -1,37 -1,10 -0,20 0,55 -215,0 -215,0 -432,12 

10 -1,37 -1,10 -0,20 0,53 -215,0 -215,0 -432,14 

Πηλ. 7.60 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ESC 

θαη 4WS 
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ηνλ Πηλ. 7.60, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα 

ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή ζε 21,50inU m s .  

ηνλ Πηλ. 7.61 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.62 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 

4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,10ESCP
 

θαη
 4 ,10WSP . Παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS γηα ηελ ίδηα αξρηθή 

ηαρχηεηα 19inU m s , εκθαλίδεη κείσζε θαη ηεο ηαρχηεηαο εηζφδνπ ζηε δνθηκή 

40SU   θαη ηεο ηαρχηεηαο εμφδνπ απφ ηε δνθηκή 89SU  , ελψ ε κέγηζηε γσλία 

πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδεη ζεκαληηθή κείσζε.  

ESCP 4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

2 -0,32 -0,86 2,28 -0,16 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

3 -0,32 -0,86 3,05 -0,48 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

4 -0,51 -0,80 3,38 -0,43 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

5 -0,63 -1,19 3,10 -0,45 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

6 -0,68 -1,18 3,06 -0,43 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

7 -0,68 -1,18 3,06 -0,43 54,78 -3,56 0,30 0,71 6,93 

8 -0,68 -1,18 3,06 -0,43 54,78 -3,56 0,30 0,71 6,93 

9 -0,75 -1,72 3,23 -0,44 54,78 -3,56 0,30 0,71 6,93 

10 -0,75 -1,72 3,23 -0,44 53,74 -7,38 0,30 0,71 6,93 

Πηλ. 7.61 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 

P  
inU

 
 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

10 19,00 18,04 13,23 7,93 3,22 1,20 0,09 

10 21,50 20,34 14,00 8,11 3,68 1,09 0,02 

Πηλ. 7.62 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ  
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ρ. 7.43 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS γηα αξρηθή 

ηαρύηεηα 21,50inU m s
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ην ρ. 7.43, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 4WS γηα αξρηθή ηαρχηεηα 21,50inU m s
 

ζηε 

δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 

Παξαηεξνχκε φηη ζε αληίζεζε κε ηελ δνθηκή ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS 

αιιά ρσξίο ζχζηεκα ESC, ε ζπλεηζθνξά ησλ φξσλ ,r   θαη ,r   ζηε γσλία 

δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη θπξηαξρνχλ νη 

φξνη ,r pf  θαη
 ,r df , δειαδή ν ειεγθηήο αλνηρηνχ βξφγρνπ. Ο ξπζκφο εθηξνπήο 

ηνπ νρήκαηνο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ εθηξνπήο. Αληίζεηα 

θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ε γσλία πιαγηνπνξείαο ηνπ νρήκαηνο απέρεη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επηζπκεηή ηηκή θαη έρεη ηελ ηάζε λα ειαρηζηνπνηεζεί.  

7.3.2.7. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) κε ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ 

παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.2.3 θαη 

7.3.2.4, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.2.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.2.4.  

,1 , , ,54,78 3,56 0,30 0,25 5,90ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 104 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  
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ESCP

drP  
,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,

0,1
des

I   
,10 U inI 

 , ,max10 U inI 
  L P  

1 -1,22 -1,16 -0,16 0,72 -207,5 -207,5 -416,81 

2 -1,19 -1,08 -0,55 0,88 -207,5 -207,5 -416,94 

3 -1,19 -1,11 -0,21 0,81 -207,5 -210,0 -419,20 

4 -1,17 -1,07 -0,52 0,87 -207,5 -210,0 -419,39 

5 -1,16 -1,10 -0,40 0,81 -207,5 -210,0 -419,35 

6 -1,14 -1,09 -0,52 0,79 -207,5 -210,0 -419,47 

7 -1,12 -1,02 -0,37 0,99 -210,0 -210,0 -421,52 

8 -1,18 -1,06 -0,37 0,94 -210,0 -210,0 -421,67 

9 -1,19 -1,05 -0,37 0,92 -210,0 -210,0 -421,70 

Πηλ. 7.63 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC θαη κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.63, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα 

ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή ζε
 

21inU m s .  

ηνλ Πηλ. 7.64 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη ζηνλ Πηλ. 7.65 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

2 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

3 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

4 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

5 54,78 -3,56 0,30 0,25 5,90 

6 56,68 -1,17 0,30 0,15 4,37 

7 56,68 -1,17 0,30 0,15 4,37 

8 56,68 -1,17 0,30 0,15 4,37 

9 61,51 -9,15 0,30 0,15 4,37 

Πηλ. 7.64 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC  
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drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 260,69 0,99 71,59 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

2 309,56 1,11 79,99 0,53 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

3 280,23 1,39 96,95 0,74 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

4 302,09 1,19 87,59 0,53 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

5 296,81 1,19 90,59 0,53 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

6 296,81 1,19 90,59 0,53 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

7 296,81 1,19 90,59 0,53 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

8 295,7 1,15 86,72 0,52 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

9 295,7 1,15 86,72 0,52 [0.44 0.2 0.3 0.06] [0.15 0.36 0.24 0.25] 0,81 

Πηλ. 7.65 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.66 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ESC, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,9ESCP  θαη κνληέιν 

νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,9drP . 

Παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC γηα ηελ ίδηα αξρηθή ηαρχηεηα

19inU m s , εκθαλίδεη κεησκέλε ηαρχηεηα εηζφδνπ ζηελ δνθηκή 40SU  , ζε 

ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ESC θαη ζεκαληηθά κεησκέλε ηαρχηεηα εμφδνπ 89SU   

ελψ ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , έρεη κεησζεί.  

ESCP
 

drP  

inU
 

 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

9 19,00 17,87 10,98 7,84 4,95 1,20 0,20 

9 21,00 19,72 12,34 8,07 9,87 1,05 0,04 

Πηλ. 7.66 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα ρωξίο ζύζηεκα ESC 

ην ρ. 7.44, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ γηα 

αξρηθή ηαρχηεηα 21inU m s
 
ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο δελ έρεη αιιάμεη αηζζεηά απφ ηελ αληίζηνηρε 

δνθηκή ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ESC αιιά ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

νδεγνχ. 
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ρ. 7.44 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC θαη 

βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ γηα αξρηθή ηαρύηεηα 21inU m s
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7.3.2.8. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.2.3 θαη 

7.3.2.5, αληίζηνηρα.  

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ
 ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.2.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS
 4 ,1WSP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.2.5. 
 

4 ,1 , , , ,0,32 0.86 0,04 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 114 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.67, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα 

ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή ζε
 

20,75inU m s .  

4WSP

drP  
,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,

0,1
des

I   
,10 U inI 

 , ,max10 U inI 
  L P  

1 -1,54 -1,09 -0,75 0,55 -205,0 -205,0 -412,82 

2 -1,49 -1,01 -0,53 0,60 -205,0 -207,5 -414,92 

3 -1,53 -1,07 -0,65 0,56 -205,0 -207,5 -415,19 

4 -1,55 -1,07 -0,13 0,58 -207,5 -207,5 -417,17 

5 -1,56 -1,07 -0,30 0,57 -207,5 -207,5 -417,36 

Πηλ. 7.67 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) θαη κνληέινπ νδεγνύ 
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ηνλ Πηλ. 7.68 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.69 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 

2 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 

3 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 

4 -0,32 -0,86 0,04 -0,02 

5 -0,31 -0,85 0,01 -0,02 

Πηλ. 7.68 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 260,69 0,99 71,59 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

2 293,48 0,99 77,96 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

3 263,66 0,99 75,81 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

4 263,66 0,99 75,81 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

5 263,66 0,99 75,81 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

Πηλ. 7.69 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.70 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,5WSP  θαη κνληέιν 

νδεγνχ κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,5drP . 

4WSP
 

drP  

inU
 

 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

5 19,00 18,27 14,83 7,81 2,88 1,16 0,09 

5 20,75 19,98 15,89 7,73 2,61 1,06 0,02 

Πηλ. 7.70 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ  

Παξαηεξνχκε φηη ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS γηα ηελ ίδηα αξρηθή ηαρχηεηα

19inU m s , εκθαλίδεη κηθξή κείσζε ηεο ηαρχηεηαο εμφδνπ απφ ηε δνθηκή

89SU  , ελψ ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , έρεη κεησζεί ζεκαληηθά.  
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ρ. 7.45 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS θαη 

βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ γηα αξρηθή ηαρύηεηα 20,75inU m s
 

ην ρ. 7.42, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνχ γηα 

αξρηθή ηαρχηεηα 20,75inU m s
 
ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 
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Πέξα απφ ηελ κηθξή αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο γηα ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δνθηκή, δελ εκθαλίδεηαη αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS αιιά ρσξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ. 

7.3.2.9. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC), ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή 

επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) θαη ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.3.2.4 θαη 7.3.2.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

,1 , , ,53,74 0,86 0,30 0,71 6,93ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,0,75 1,72 3,23 0,44WS r r r pf dr dfK K K K    
         P  

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο
 

 L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.33), απαηηήζεθαλ 130 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.71, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. 
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P  ,0,1 U endI    margmean I   10 min margI   , ,
0,1

des
I
 

  
,10 U inI 

 , ,max10 U inI 
 
 L P  

1 -1,36 -1,09 -0,20 0,57 -215 -215 -432,09 

2 -1,38 -1,13 -0,21 0,57 -215 -215 -432,15 

3 -1,40 -1,12 -0,18 0,53 -215 -215 -432,16 

4 -1,40 -1,13 -0,19 0,54 -215 -215 -432,18 

Πηλ. 7.71 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηεκάηωλ ESC 

θαη 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο δελ επηηπγράλεη αχμεζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο

inU  γηα ηελ νπνία ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή, αιιά κφλν κηθξή κείσζε 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,75 -1,72 3,23 -0,44 53,74 -7,38 0,30 0,71 6,93 

2 -0,75 -1,72 3,23 -0,44 53,74 -7,38 0,30 0,71 6,93 

3 -0,75 -1,72 3,23 -0,44 53,74 -7,38 0,30 0,71 6,93 

4 -0,74 -1,77 3,20 -0,44 53,74 -7,38 0,30 0,71 6,93 

Πηλ. 7.72 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 260,69 0,99 71,59 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

2 258,91 0,99 70,18 0,27 [0.52 0.1 0.37 0.01] [0.01 0.35 0.42 0.22] 0,87 

3 258,91 0,99 70,18 0,27 [0.52 0.1 0.38 0] [0.01 0.34 0.41 0.24] 0,87 

4 258,91 0,99 70,18 0,27 [0.52 0.1 0.38 0] [0.01 0.34 0.41 0.24] 0,87 

Πηλ. 7.73 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.72 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.73 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 

P
 

inU
 

 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

1 19,00 18,29 15,13 8,00 8,41 1,09 0,02 

4 19,00 17,97 13,07 7,95 3,27 1,19 0,07 

4 21,50 20,33 14,23 8,12 3,44 1,11 0,02 

Πηλ. 7.74 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ  
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ηνλ Πηλ. 7.74 εκθαλίδεηαη κηα αλαιπηηθή ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 4 ,1WSP  θαη νρήκαηνο κε ζχζηεκα 4WS, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,8WSP . 

 

ρ. 7.46 - Γνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ νρήκαηνο ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS γηα αξρηθή 

ηαρύηεηα 21,50inU m s
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ην ρ. 7.46, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 4WS γηα αξρηθή ηαρχηεηα 21,50inU m s
 

ζηε 

δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. 

Ζ δνθηκή δελ εκθαλίδεη αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS αιιά ρσξίο 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. 

7.3.2.10. πκπεξάζκαηα δνθηκήο απνθπγήο εκπνδίνπ 

Ζ δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δνθηκή γηα ηε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ελφο νρήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ESC θαη 4WS 

βειηίσζαλ ηηο δπλακηθέο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο, δείρλνληαο ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

ηνλ Πηλ. 7.75 εκθαλίδνληαη νη βέιηηζηεο ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

 L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ ηελ απνηεινχλ, γηα θάζε κία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε. 

Ο ζπλδπαζκόο ηωλ δύν ζπζηεκάηωλ (ESC θαη 4WS) επηηπγράλεη ηε 

κεγαιύηεξε κείωζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, αθνινπζνύκελόο 

από ην ζύζηεκα ESC θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζύζηεκα 4WS. Ζ ίδηα ζεηξά 

θαηάηαμεο, παξαηεξείηαη θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ 

ηνπ κνληέινπ νδεγνύ αιιά ε κείωζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

είλαη κηθξή. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ 

δείθηε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο
 ,U inI , ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

ζπληζηψζα ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο.  

ηνλ Πηλ. 7.76 εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηελ δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ. Οη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη 

γηα θάζε πεξίπησζε, γηα αξρηθή ηαρχηεηα
 

19inU m s ,
 
ε νπνία είλαη θαη ε 

κέγηζηε ηηκή γηα ηελ νπνία ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ νινθιεξψλεη 

ηε δνθηκή, ψζηε λα κπνξεί γίλεη άκεζε ζχγθξηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο θαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο inU ,
 

γηα ηελ νπνία επηηπγράλεη θάζε ζπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη νδεγνχ 

λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή. 
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Όρεκα 
,0,1 U endI    margmean I  

 

10

min margI

 
 

, ,

0,1

des
I
 


 

,10 U inI 
 

, ,max

10

U inI

 

  
 L P  

Υωξίο ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ  

(7.3.2.3) 

-1,47 -1,09 -0,23 1,15 -190,0 -190,0 -381,64 

ESC ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.2.4) 

-1,22 -1,16 -0,16 0,72 -207,5 -207,5 -416,81 

4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.2.5) 

-1,54 -1,09 -0,75 0,55 -205,0 -205,0 -412,82 

ESC-4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ 

(7.3.2.6) 
-1,37 -1,10 -0,20 0,53 -215,0 -215,0 -432,14 

ESC κε 

 βειη. νδεγνύ 
(7.3.2.7) 

-1,19 -1,05 -0,37 0,92 -210,0 -210,0 -421,70 

4WS κε  

βειη. νδεγνύ 
(7.3.2.8) 

-1,56 -1,07 -0,30 0,57 -207,5 -207,5 -417,36 

ESC-4WS κε  

βειη. νδεγνύ 
(7.3.2.9) 

-1,40 -1,13 -0,19 0,54 -215,0 -215,0 -432,18 

Πηλ. 7.75 - Βέιηηζηε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε νρεκάηωλ ζε δνθηκή απνθπγήο 

εκπνδίνπ 

Γεληθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην ζχζηεκα ESC ελψ απμάλεη ην 

φξην ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο inU  γηα ηελ φπνηα ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε 

δνθηκή, ιφγσ ηεο επηβνιήο δηαθνξηθήο πέδεζεο ζηνπο ηξνρνχο, πξηλ αθφκε 

ην φρεκα εηζέιζεη ζηε δνθηκή, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα εηζφδνπ ζηε 

δνθηκή 40SU   θαη
 
ηελ ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηε δνθηκή 89SU  . Έηζη ηα νρήκαηα 

κε ESC ελψ εθθηλνχλ κε απμεκέλε αξρηθή ηαρχηεηα, εηζέξρνληαη ζηε δνθηκή 

κε κεησκέλε ηαρχηεηα.  

Αληίζεηα ην ζχζηεκα 4WS εκθαλίδεη κηθξφηεξε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο εηζφδνπ 

ζηε δνθηκή 40SU   θαη
 
ηεο ηαρχηεηαο εμφδνπ απφ ηε δνθηκή 89SU  . Σν φρεκα κε 

ζχζηεκα 4WS εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εμφδνπ απφ ηε δνθηκή 89SU   

θαη ηε κηθξφηεξε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max .  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ επηηπγράλεη ηε κεγαιχηεξε αξρηθή 

ηαρχηεηα inU  γηα ηελ φπνηα ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή θαη ηε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εηζφδνπ ζηε δνθηκή 40SU  .  
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Όρεκα inU
 

 m s  

40SU   
 m s

 

89SU 

 m s
 

,maxya

 2
m s  

max
 

   

 mean marg
 

 m  

 min marg
 

 m  

Υωξίο ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ  

(7.3.2.3) 

19,00 18,29 15,15 8,00 8,52 1,09 0,02 

       

ESC ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.2.4) 

19,00 17,82 11,41 7,92 4,56 1,19 0,17 

20,75 19,48 12,58 8,03 6,98 1,16 0,02 

4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ  

(7.3.2.5) 

19,00 18,27 14,74 7,85 2,57 1,15 0,12 

20,50 19,74 15,69 7,72 2,56 1,08 0,07 

ESC-4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ (7.3.2.6) 

19,00 18,04 13,23 7,93 3,22 1,20 0,09 

21,50 20,34 14,00 8,11 3,68 1,09 0,02 

ESC κε 

 βειη. νδεγνύ (7.3.2.7) 

19,00 17,87 10,98 7,84 4,95 1,20 0,20 

21,00 19,72 12,34 8,07 9,87 1,05 0,04 

4WS κε  

βειη. νδεγνύ (7.3.2.8) 

19,00 18,27 14,83 7,81 2,88 1,16 0,09 

20,75 19,98 15,89 7,73 2,61 1,06 0,02 

ESC-4WS κε  

βειη. νδεγνύ (7.3.2.9) 

19,00 17,97 13,07 7,95 3,27 1,19 0,07 

21,50 20,33 14,23 8,12 3,44 1,11 0,02 

Πηλ. 7.76 - πκπεξηθνξά νρεκάηωλ ζε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ 
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7.3.3. Πξαγκαηηθή δηαδξνκή (απηνθηλεηνδξόκην) 

7.3.3.1. Πεξηγξαθή δνθηκήο 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πξαγκαηνπνηήζακε δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ 

ζε ζηξνθέο ζηαζεξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο θαη ζηε ηππνπνηεκέλε δηαδξνκή 

απνθπγήο εκπνδίνπ. Οη δνθηκέο απηέο αλ θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο νρήκαηνο - νδεγνχ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ ζηξνθψλ, πνπ ζπλαληψληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε δνθηκή θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε κηα πξαγκαηηθή δηαδξνκή. 

 

ρ. 7.47 - Απηνθηλεηνδξόκην "Enzo e Dino Ferrari" - Imola 

Γηα ηε πξνζνκνίσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξαγκαηηθήο δηαδξνκήο, 

πξνηηκήζακε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ράξαμεο ελφο απηνθηλεηνδξνκίνπ, 

θαζψο ηα απηνθηλεηνδξφκηα, ζρεδηάδνληαη εηδηθά, ψζηε λα ζπλδπάζνπλ ζε φζν 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ζπλνιηθφ κήθνο δηαδξνκήο, επζείεο φπνπ 

αλαπηχζζνληαη κεγάιεο ηαρχηεηεο, αθνινπζνχκελεο απφ απαηηεηηθέο ζηξνθέο 
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δηαθφξσλ κνξθψλ, φπνπ δνθηκάδνληαη ηα φξηα νρεκάησλ θαη νδεγψλ. Ζ 

ράξαμε ηνπο δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ ράξαμε ηνπ δεκφζηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ αληηζηαζκίδεηαη 

ζπλήζσο απφ ην απμεκέλν πιάηνο ηεο δηαδξνκήο.  

πγθεθξηκέλα, ζηε δνθηκή απηή, επηιέμακε ην απηνθηλεηνδξφκην "Enzo e Dino 

Ferrari", ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηε πφιε Imola ηεο Ηηαιίαο θαη ζην νπνίν 

κέρξη πξφζθαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ έλαο απφ ηνπο αγψλεο ηνπ παγθνζκίνπ 

πξσηαζιήκαηνο F1. Ζ δηαδξνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο δνθηκέο 

πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ ράξαμε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ην 

1995 γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη έρεη κήθνο 4.910 κέηξα. 

 

ρ. 7.48 - Γηαθύκαλζε αθηίλαο θακππιόηεηαο ράξαμεο απηνθηλεηνδξνκίνπ Imola 

ην ρ. 7.47 απεηθνλίδεηαη ε ςεθηνπνηεκέλε ράξαμε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ 

ζε ππέξζεζε πάλσ ζε δνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ (πεγή: Google Earth). 

Όπσο παξαηεξνχκε ε ράξαμε ζπλδπάδεη ζηγκνεηδείο θακπχιεο (ζηξνθέο 1, 3, 

7 θαη 10), κηα παξαηεηακέλε αξγή ζηξνθή κε κηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο 

(ζηξνθή 4), κηα ζηξνθή κε αιιαγή θαηεχζπλζεο 90 κνηξψλ (ζηξνθή 5), δχν 
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δηαδνρηθέο ζηξνθέο κε ζπλνιηθή αιιαγή θαηεχζπλζεο 180 κνηξψλ (ζηξνθή 9) 

θαη ζηξνθέο κε κεγάιε αθηίλα θακππιφηεηα (ζηξνθέο 2 θαη 8). ην ρ. 7.48 

απεηθνλίδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο αθηίλαο θακππιφηεηαο ηεο δηαδξνκήο θαη 

θαίλνληαη ηα ζεκεία ησλ ζηξνθψλ. Οη ζηξνθέο ζπλδένληαη κε επζείεο ηθαλνχ 

κήθνπο, ψζηε ην φρεκα λα αλαπηχμεη κεγάιεο ηηκέο δηακήθνπο ηαρχηεηαο. Σν 

πιάηνο ηνπ δξφκνπ νξίδεηαη γηα φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ίζν κε 8 κέηξα.  

Σν φρεκα εθθηλεί ηελ δνθηκή κε αξρηθή δηακήθε ηαρχηεηα ίζε κε 100 ρικ/ψξα 

(27,77 m/s). Ζ δηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο, θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, 

ειέγρεηαη δπλακηθά απφ ην κνληέιν νδεγνχ κε βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζην 

θεθάιαην 3.3.  

Ζ δνθηκή δηαθφπηεηαη αλ εθπιεξσζεί, νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλζήθεο, πνπ 

έρνπλ νξηζζεί ζην θεθάιαην 5.1.3, δειαδή αλ ην φρεκα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ 

δξφκνπ, αλ αλαπηχμεη πνιχ κεγάιε γσλία πιαγηνπνξείαο ή αλ απνθηήζεη 

κεδεληθή ή αξλεηηθή δηακήθε ηαρχηεηα. 

7.3.3.2. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ νδεγνύ - ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απαηηείηαη ν νξηζκφο κηαο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ δεηθηψλ 

βειηηζηνπνίεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε (7.45). 

       , , ,max10 2 max 0,5 100 100t dev dev des Su SuL I mean I I I I I           P

 (7.45) 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο tI , devI  θαη , ,desI  , έρνπλ νξηζηεί ζην θεθάιαην 

5.1.1. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν δείθηεο απφθιηζεο devI  αθνξά κφλν ηελ 

απφθιηζε πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο. Ζ απφθιηζε πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο 

ζηξνθήο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην 5.1.1 δελ θαλεξψλεη 

αδπλακία ηνπ νρήκαηνο λα αθνινπζήζεη ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ νδεγφ ηξνρηά 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νδεγφ ψζηε λα κεησζεί ε θακππιφηεηα ηεο 

ηξνρηάο πνπ αθνινπζεί ην φρεκα, αξθεί θπζηθά ην φρεκα λα παξακέλεη κέζα 

ζηα φξηα ηνπ δξφκνπ. 
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Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζα ππνινγίδεηαη γηα ηνλ βέιηηζην ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο. Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο US , ζα απμάλεηαη δηαδνρηθά θαηά 

0,01, κέρξη λα παξαηεξεζεί απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο. 

Ο δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο SuI  ηζνχηαη κε ην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο 

δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε θαη ν δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο ,maxSuI  ηζνχηαη κε ην κέγηζην 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ,maxUS  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή. 

 Su UI S  (7.46) 

 ,max ,maxSu UI S  (7.47) 

Μεηά απφ θάζε βήκα βειηηζηνπνίεζεο ε αξρηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US , ζα 

απμάλεηαη φηαλ ζηε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US  γηα ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε 

λέα ρακειφηεξε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.77, θαίλεηαη ε πνζφζησζε ησλ δεηθηψλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, γηα ηε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 

θεθάιαην 7.3.3.3.  

 tI  
 

10

dev
mean I




  2 max

dev
I  , ,

0,5
des

I   100
Su

I 
 ,max

100
Su

I 
 
 L P  

 I P  171,56 0,12 1,89 1,38 -107 -112 -44,04 

 

 

I

I

P

P
 43,55% 0,03% 0,48% 0,35% 27,16% 28,43%  

Πηλ. 7.77 - Πνζόζηωζε δεηθηώλ βειηηζηνπνίεζεο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

δνθηκώλ ζε πξαγκαηηθή δηαδξνκή 

Οη δείθηεο βειηηζηνπνίεζεο SuI  θαη ,maxSuI , επηιέρηεθαλ λα έρνπλ αζξνηζηηθά 

πνζφζησζε 55% ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, θαζψο ζηε δνθηκή 

πξαγκαηηθήο δηαδξνκήο, επηδηψθνπκε θπξίσο ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , γηα ηνλ νπνίν ην φρεκα 
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νινθιεξψλεη ηε δηαδξνκή κε επηηπρία. Δπίζεο ζε απηή ηε δνθηκή ν δείθηεο tI , 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο, έρεη απμεκέλε 

πνζφζησζε ίζε κε 43%, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κείσζε ή έζησ λα απνηξαπεί ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο.  

Οη ππφινηπνη δείθηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ απφθιηζε ηεο πξαγκαηηθήο απφ ηελ 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο, παξά ηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ απφ 

ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ βεκάησλ ηεο βειηηζηνπνίεζεο, επεξεάδνπλ ηελ 

ηειηθή επηινγή ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ αθνχ πξψηα επηηεπρζνχλ νη 

βέιηηζηεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο κε ηε κεγαιχηεξε πνζφζησζε. 

7.3.3.3. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ θαη 

απνηειέζκαηα δνθηκώλ νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα παξαθάησ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ:  

  
22

, , , , , 11dr all P D d P d D d pNN
K K K K W W T   

      
P  (7.48) 

 
, , , , ,dr K P D d P d DK K K K 

   P  (7.49) 

  
22

, 11dr W d NN
W W 

      
P  (7.50) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ην 

δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr allP  νξίδεηαη ζε 84, γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ 

,dr KP  νξίδεηαη ζε 42 θαη γηα ην δηάλπζκα παξακέηξσλ ,dr WP  νξίδεηαη ζε 28.  

Δπηπιένλ γηα ην ρξφλν πξνεπηζθφπεζεο pT , ζα ππνινγίδεηαη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε γηα ηηκέο , 0,25pT    έσο , 0,25pT    κε βήκα 0,01 θαη ζα επηιέγεηαη 

ε βέιηηζηε ηηκή. Δπηιέγνπκε ηηο παξαθάησ αξρηθέο ηηκέο γηα ην δηάλπζκα 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. 

, 150PK 
 , 0DK 

 , 50d PK 
 , 1d DK 

 

 
21

0,25 0,25 0,25 0,25
N

W 
     

   
21

0,25 0,25 0,25 0,25d N
W




 

1,25pT s
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Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 89 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.78, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

drP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 

 L P  

1 171,56 0,12 1,89 1,38 -107 -112 -44,04 

2 170,35 0,20 3,26 1,65 -111 -115 -50,54 

3 169,69 0,63 3,66 1,46 -111 -114 -49,56 

4 169,79 0,24 3,35 1,57 -112 -115 -52,06 

5 169,74 0,47 4,48 1,68 -114 -116 -53,63 

6 169,48 0,52 4,45 1,63 -114 -116 -53,92 

7 169,18 0,51 4,38 1,65 -114 -116 -54,28 

8 169,13 0,53 4,32 1,65 -114 -116 -54,37 

9 169,04 0,47 4,26 1,65 -114 -116 -54,57 

10 168,96 0,45 4,23 1,67 -114 -116 -54,69 

Πηλ. 7.78 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

γηα όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 

επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,12 ζε 1,16, δειαδή ην φρεκα επηηπγράλεη λα 

νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κέρξη θαη 116% ηεο 

κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε θηλεκαηηθή 

ζρέζε ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, πνπ έρεη 

πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.3.  Δπίζεο επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο. Ζ κέζε θαη ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ 

επηζπκεηή ηξνρηά απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 

αιιά απηφ είλαη αλακελφκελν, θαζψο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο US . Όκσο 

φπσο παξαηεξνχκε φηαλ ν ζπληειεζηήο US  παξακέλεη ζηαζεξφο (κεηά ην 5ν 

βήκα), ηφηε επηηπγράλεηαη κείσζε θαη ηεο κέζεο θαη κέγηζηεο απφθιηζεο. 

ηνλ Πηλ. 7.79 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
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drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 150,00 0,00 50,00 0,00 [0,25 0,25 0,25 0,25] [0,25 0,25 0,25 0,25] 1,25 

2 205,67 0,09 54,38 0,21 [0,24 0,23 0,26 0,27] [0,1 0,21 0,43 0,26] 1,32 

3 318,86 0,13 14,40 0,22 [0,24 0,32 0,16 0,28] [0,28 0,45 0,21 0,06] 1,12 

4 284,69 0,86 20,61 0,63 [0,24 0,2 0,47 0,09] [0,15 0,38 0,24 0,23] 1,32 

5 363,20 0,92 13,09 0,69 [0,24 0,2 0,42 0,14] [0,07 0,38 0,39 0,16] 1,18 

6 342,58 0,93 10,70 0,72 [0,24 0,22 0,42 0,12] [0,36 0,12 0,24 0,28] 1,17 

7 342,58 0,93 10,70 0,72 [0,23 0,05 0,71 0,01] [0,37 0,04 0,5 0,09] 1,17 

8 342,58 0,93 10,70 0,72 [0,16 0,19 0,62 0,03] [0,35 0,16 0,42 0,07] 1,17 

9 342,58 0,93 10,70 0,72 [0,12 0,25 0,61 0,02] [0,39 0,06 0,44 0,11] 1,17 

10 342,58 0,93 10,70 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

Πηλ. 7.79 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο κνληέινπ νδεγνύ γηα όρεκα 

ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην ρ. 7.49 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην κνληέιν 

νδεγνχ κε ην αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1drP  θαη ζην κνληέιν νδεγνχ κε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,10drP . 

 

ρ. 7.49 - ύγθξηζε αξρηθνύ θαη βειηηζηνπνηεκέλνπ δηαλύζκαηνο παξακέηξωλ γηα 

όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
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Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt , παξνπζηάδεη 

αξρηθά κείσζε φζν απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο US , κέρξη λα θηάζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή, πέξαλ ηεο νπνίαο εκθαλίδεη αχμεζε, κέρξη θαη ηελ 

απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο. Ζ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδξνκήο, θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ απφηνκε αχμεζε ηεο κέγηζηεο 

απφθιηζεο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά  max dev , πνπ ηειηθά νδεγεί θαη ζηελ 

απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ επηηπγράλεη κέζσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο νδήγεζεο, 

λα επηηπγράλεη ρακειφηεξν ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο γηα κεγαιχηεξν 

ζπληειεζηή US . Δπίζεο επηηπγράλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο κέγηζηεο πιεπξηθήο 

επηηάρπλζεο ,maxya  θαη απνηξέπεη ηελ εκθάληζε κεγάισλ ηηκψλ κέγηζηεο 

γσλίαο πιαγηνπνξείαο max , φπσο ζπκβαίλεη γηα ην αξρηθφ δηάλπζκα 

παξακέηξσλ.  

ην ρ. 7.50, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,14US  , ζηε 

ζηξνθή 4. Παξαηεξνχκε φηη ζε απηή ηελ παξαηεηακέλε ζηξνθή κε κηθξή 

αθηίλα θακππιφηεηαο, ην φρεκα, θαηά ηελ είζνδν ζηε ζηξνθή, πξνζεγγίδεη ην 

εζσηεξηθφ ηεο ζηξνθήο, ελψ ζηελ έμνδν απνθιίλεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο 

ζηξνθήο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απηή είλαη ε ζηξνθή πνπ εκθαλίδεηαη ε 

κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά θαη ζηελ νπνία ζπλήζσο ην 

φρεκα ππεξβαίλεη ην πιάηνο ηεο δηαδξνκήο, θαζψο απμάλνπκε ην 

ζπληειεζηή US . Ο φξνο  , πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ απφθιηζε ηεο 

γσλίαο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, έρεη ηελ 

ζπληξηπηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο γσλίαο δηεπζχλζεσο ησλ 

εκπξφζζησλ ηξνρψλ.  

ην ρ. 7.51, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ, κε ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ 

θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,14US  , ζηε 

ζηξνθή 7. ε απηή ηελ ζηγκνεηδή θακπχιε, ην φρεκα πξνζεγγίδεη θαη ηηο δχν 

εζσηεξηθέο θνξπθέο ηεο ζηξνθήο. 
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ρ. 7.50 - Γνθηκή νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηε ζηξνθή 4 κε 

ζπληειεζηή 1,14US   
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ρ. 7.51 - Γνθηκή νρήκαηνο ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηε ζηξνθή 7 κε 

ζπληειεζηή 1,14US 
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7.3.3.4. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν 

νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην 

θεθάιαην 7.3.3.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC ζα εθαξκφζνπκε ηελ 

εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
, , ,ESP ESC ESCK K 

   P  (7.51) 

 
, ,ESP ESC yS D D 

   P  (7.52) 

 
, , , ,ESP C ESC ESC ESC yK K S D D   

   P  (7.53) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 24, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 12. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ ,1ESCP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα ESC 

λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

,1 , , ,0 0 0,75 1 1ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
       P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 41 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.80, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,16 ζε 1,25, δειαδή ην φρεκα 

επηηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δνθηκή γηα επηζπκεηή δηακήθε ηαρχηεηα κέρξη 

θαη 125% ηεο κέγηζηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε 

θηλεκαηηθή ζρέζε ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, 
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πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.3. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο 

απμάλεηαη, ιφγσ ηεο πέδεζεο πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ESC.  

ESCP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 

 L P  

1 168,96 0,45 4,23 1,67 -114 -116 -54,69 

2 168,67 0,63 4,35 1,84 -119 -121 -64,52 

3 168,51 0,60 4,27 1,88 -119 -121 -64,73 

4 173,43 0,50 4,20 1,33 -122 -123 -65,53 

5 173,61 0,66 5,46 1,34 -123 -124 -65,93 

6 172,58 0,61 5,29 1,49 -124 -124 -68,04 

7 170,62 0,91 5,67 1,61 -124 -124 -69,19 

8 170,54 0,90 5,64 1,63 -124 -124 -69,30 

9 171,29 0,74 5,06 1,65 -124 -125 -70,26 

10 171,13 0,74 5,01 1,69 -124 -125 -70,43 

11 170,59 0,82 5,19 1,70 -124 -125 -70,70 

Πηλ. 7.80 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

ηνλ Πηλ. 7.81 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 

2 13,87 -5,20 0,90 0,02 1,58 

3 25,05 -2,18 0,90 0,02 1,58 

4 17,69 -8,74 0,53 0,23 2,28 

5 61,83 -28,72 0,53 0,23 2,28 

6 61,83 -28,72 0,61 0,10 1,82 

7 61,83 -28,72 0,79 0,03 1,30 

8 65,99 -28,81 0,79 0,03 1,30 

9 35,73 -53,48 0,71 0,11 10,61 

10 82,78 -33,34 0,71 0,11 10,61 

11 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

Πηλ. 7.81 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

ην ρ. 7.52 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα ESC θαη ζην φρεκα κε ζχζηεκα ESC, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ,11ESCP ,. 
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ρ. 7.52 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο κε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, 

εκθαλίδεηαη ζηαζεξά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζχζηεκα ESC. 

Ζ κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά  max dev , παξνπζηάδεη 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, δειαδή απμάλεηαη απφηνκα, φηαλ ην φρεκα 

μεπεξάζεη κηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US , αιιά ε ηηκή απηή είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξε γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα ESC, ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο 

ζχζηεκα ESC. H κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  θαη ε κέγηζηε γσλία 

πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδνπλ απμεκέλεο ηηκέο θαη έληνλεο απμνκεηψζεηο 

θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US .  

ην ρ. 7.53, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,24US  , ζηε ζηξνθή 4. 
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ρ. 7.53 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC ζηε ζηξνθή 4 κε ζπληειεζηή 1,24US   
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ρ. 7.54 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC ζηε ζηξνθή 7 κε ζπληειεζηή 1,24US   

Παξαηεξνχκε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο ρσξίο 

ζχζηεκα ESC απαηηήζεθε κηθξφηεξε γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ 

γηα λα νινθιεξψζεη ην φρεκα ηελ ζηξνθή. Σν ζχζηεκα ESC επεκβαίλεη 

θπξίσο ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ, πξνθαιψληαο ππεξζηξνθή.  

ην ρ. 7.54, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,24US  , ζηε ζηξνθή 7.  
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Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ξπζκφο εθηξνπήο ηνπ νρήκαηνο πξνζεγγίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηζπκεηή ηηκή, γηα φζν δηάζηεκα επεκβαίλεη ην 

ζχζηεκα ESC. Ζ γσλία πιαγηνπνξείαο απνθιίλεη απφ ηελ επηζπκεηή ηηκή, 

αιιά ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ζην φρεκα λα εθηξαπεί, κε ηηο θαηάιιειεο 

επεκβάζεηο.  

7.3.3.5. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

ρωξίο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 

7.3.3.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) ζα εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα 3 νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

 
4 , , ,WS r rK K   

   P  (7.54) 

 
4 , , ,WS B r pf dr dfK K

   P  (7.55) 

 
4 , , , , ,WS C r r r pf dr dfK K K K    

   P  (7.56) 

Ο αξηζκφο απνγφλσλ ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηχπνπ  1 ES  , γηα ηηο 

νκάδεο Α θαη Β, νξίδεηαη ζε 24, ελψ γηα ηελ νκάδα C, ζε 12. 

Σν αξρηθφ δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,1WSP , επηιέγεηαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

4WS λα κελ επεκβαίλεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κε ην 

φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS.  

4 ,1 , , , ,0 0 0 0WS r r r pf dr dfK K K K    
      P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 38 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.82, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  
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4WSP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 168,96 0,45 4,23 1,67 -114 -116 -54,69 

2 168,77 0,77 4,60 2,03 -118 -118 -59,84 

3 168,18 0,88 5,45 2,58 -120 -120 -62,91 

4 168,45 1,09 6,24 2,78 -121 -121 -63,44 

5 168,82 1,06 6,03 2,36 -121 -121 -63,73 

6 168,71 1,04 6,10 2,27 -121 -121 -63,88 

Πηλ. 7.82 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 

επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,16 ζε 1,21. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο 

κεηψλεηαη νξηαθά.  

ηνλ Πηλ. 7.83 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 -1,35 33,21 0,62 -0,25 

3 -1,02 49,26 0,62 -0,25 

4 -1,02 49,26 0,66 -0,23 

5 -0,28 33,23 0,40 -0,02 

6 -0,28 35,79 0,40 -0,02 

Πηλ. 7.83 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο 4WS 

ην ρ. 7.55 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα 

ρσξίο ζχζηεκα 4WS θαη ζην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ 4 ,6WSP .  

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο κε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, 

εκθαλίδεηαη αξρηθά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζχζηεκα 4WS 

αιιά γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή US , γηα ηηο νπνίεο ην φρεκα ρσξίο 

ζχζηεκα 4WS απνηπγράλεη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή, ν ρξφλνο απηφο 
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κεηψλεηαη νξηαθά. Ζ κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά  max dev , 

εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαη αξρίδεη θαη απμάλεηαη απφηνκα, γηα κεγαιχηεξεο 

ηηκέο ζπληειεζηή US . H κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  θαη ε κέγηζηε 

γσλία πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδνπλ γεληθά απμεκέλεο ηηκέο θαη θάπνηεο 

απμνκεηψζεηο θαζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US .  

 

ρ. 7.55 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ην ρ. 7.56, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,21US  , ζηε ζηξνθή 4.  

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηεο ζηξνθήο, ζηε γσλία 

δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ, ζπλεηζθέξνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νη φξνη 

ηνπ ειεγθηή αλνηρηνχ βξφγρνπ ,r pf  θαη ,r df , ελψ ζην ελδηάκεζν ζπλεηζθέξνπλ 

θπξίσο νη φξνη ηνπ ειεγθηή θιεηζηνχ βξφγρνπ ,r   θαη ,r  . Ηδηαίηεξα ν φξνο 

,r  , αξρηθά ζηξέθεη γηα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα ηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο κε 

αληίζεηε θνξά απφ ηνπο εκπξφζζηνπο, πξνθαιψληαο έληνλε αχμεζε ηνπ 
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ξπζκνχ εθηξνπήο θαη ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα 

πεξηνξίδεη ζηξέθνληαο ηνπο ηξνρνχο κε ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο εκπξφζζηνπο. 

 

ρ. 7.56 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS ζηε ζηξνθή 4 κε ζπληειεζηή 1,21US   
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ην ρ. 7.57, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,21US  , ζηε ζηξνθή 7. 

ηε ζηξνθή απηή ζηε γσλία δηεχζπλζεο ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ, ζπλεηζθέξνπλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νη φξνη ηνπ ειεγθηή αλνηρηνχ βξφγρνπ ,r pf  θαη ,r df . 

Ο ξπζκφο εθηξνπήο θαη ε γσλίαο πιαγηνπνξείαο δελ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο. 

 

ρ. 7.57 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS ζηε ζηξνθή 7 κε ζπληειεζηή 1,21US 
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7.3.3.6. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) ρωξίο 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν νδεγνχ, ην βειηηζηνπνηεκέλν 

δηάλπζκα παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζζεθε ζην θεθάιαην 7.3.3.3.  

Γηα ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζα 

εθαξκφζνπκε ηελ εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή δηαδνρηθά γηα ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νκάδεο παξακέηξσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζηα θεθάιαηα 

7.3.3.4 θαη 7.3.3.5, κε ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο απνγφλσλ. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP , ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ.  

,1 , , ,82,42 33,60 0,72 0,19 10,57ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P  

4 ,1 , , , ,0,28 35,79 0,40 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 34 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.84, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

ESCP

4WSP  
tI   10 devmean I   2 max devI  

, ,
0,5

des
I
 

  100
Su

I 
 ,max

100
Su

I 
  L P  

1 170,79 0,60 4,54 1,64 -123 -125 -70,43 

2 170,53 0,72 4,40 1,46 -124 -125 -71,89 

3 170,46 0,63 4,40 1,47 -124 -125 -72,05 

4 170,90 0,76 5,25 1,71 -125 -126 -72,38 

5 170,65 0,98 6,00 1,54 -126 -126 -72,84 

6 170,56 0,88 5,89 1,52 -126 -126 -73,15 

Πηλ. 7.84 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 
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Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη νξηαθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 

επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,25 ζε 1,26 θαη κηθξή κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο, ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS.  

ηνλ Πηλ. 7.85 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ γηα ηα 

νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,28 35,79 0,40 -0,02 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

2 -0,28 35,79 0,40 -0,02 85,12 -37,56 0,72 0,19 10,57 

3 -0,28 35,79 0,40 -0,02 88,62 -46,98 0,72 0,19 10,57 

4 -0,28 35,79 0,40 -0,02 90,43 -55,22 0,72 0,19 10,57 

5 -0,28 35,79 0,40 -0,02 95,36 -63,45 0,72 0,19 10,57 

6 -0,28 35,79 0,40 -0,02 108,71 -130,90 0,72 0,19 10,57 

Πηλ. 7.85 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 

 

ρ. 7.58 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS κε όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
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ην ρ. 7.58 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ θξίζηκσλ 

κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα, κε 

ζπζηήκαηα ESC - 4WS, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αξρηθά δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP  θαη ζην φρεκα κε ζπζηήκαηα ESC - 4WS, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,6ESCP  θαη 4 ,6WSP  

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο, ε 

κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  θαη ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , 

γηα ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,6ESCP  θαη 4 ,6WSP , δελ 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ ,1ESCP  θαη 4 ,1WSP . Δπίζεο ε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή 

ηξνρηά  max dev , παξνπζηάδεη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, δειαδή απμάλεηαη 

απφηνκα, φηαλ ην φρεκα μεπεξάζεη ηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 1,22US  .  

ην ρ. 7.59, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,26US  , ζηε ζηξνθή 4.  

Παξαηεξνχκε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ησλ νρεκάησλ κε 

ESC ή 4WS απαηηήζεθε κηθξφηεξε γσλία δηεχζπλζεο ησλ εκπξφο ηξνρψλ γηα 

λα νινθιεξψζεη ην φρεκα ηελ ζηξνθή. Ζ επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 

είλαη πην νκαιή θαη ε θνξά ησλ νπίζζησλ ηξνρψλ είλαη ίδηα κε ηνπο 

εκπξφζζηνπο θαη νθείιεηαη ζηνπο φξνπο ,r pf  θαη ,r  , κε ζθνπφ ηελ κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο θαη ηεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο. Αληίζεηα ην ζχζηεκα 

ESC επεκβαίλεη θπξίσο ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ πξνθαιψληαο 

ππεξζηξνθή θαη απμάλνληαο ην ξπζκφ εθηξνπήο θαη ηε γσλία πιαγηνπνξείαο. 

ην ρ. 7.60, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 1,26US  , ζηε ζηξνθή 7.  

Παξαηεξνχκε φηη κε ηελ επέκβαζε ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS ν ξπζκφο 

εθηξνπήο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ επηζπκεηφ.  
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ρ. 7.59 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS ζηε ζηξνθή 4 κε 

ζπληειεζηή 1,26US   
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ρ. 7.60 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS ζηε ζηξνθή 7 κε 

ζπληειεζηή 1,26US   
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7.3.3.7. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) κε ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ 

παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο 

εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC).  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.3.3 θαη 

7.3.3.4, αληίζηνηρα.  

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.3.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.3.4. 
 

,1 , , ,84,42 33,60 0,72 0,19 10,57ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P

 

ESCP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 

 L P  

1 170,59 0,82 5,19 1,70 -124 -125 -70,70 

2 170,50 0,43 4,77 1,80 -125 -126 -73,50 

3 170,09 0,54 4,82 1,85 -125 -126 -73,69 

4 170,23 0,48 4,65 1,85 -125 -126 -73,79 

5 170,11 0,54 4,72 1,78 -125 -126 -73,84 

6 170,69 0,72 5,41 1,90 -126 -127 -74,27 

7 170,78 0,60 5,24 1,90 -126 -127 -74,47 

8 170,63 0,67 5,23 1,93 -126 -127 -74,54 

9 170,48 0,73 5,25 1,91 -126 -127 -74,63 

Πηλ. 7.86 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη κνληέινπ νδεγνύ 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 119 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.80, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 
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ηελ απνηεινχλ. Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,25 ζε 1,27.  

ηνλ Πηλ. 7.87 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη ζηνλ Πηλ. 7.88 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

ESCP  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

2 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

3 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

4 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

5 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

6 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

7 82,42 -33,60 0,72 0,19 10,57 

8 78,32 -19,52 0,72 0,19 10,57 

9 78,32 -19,52 0,73 0,24 10,57 

Πηλ. 7.87 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ειεθηξνληθνύ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο ESC 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 342,58 0,93 10,7 0,72 [0.1 0.26 0.64 0] [0.39 0.06 0.42 0.13] 1,17 

2 332,25 0,96 17,24 0,53 [0.07 0.28 0.54 0.11] [0.13 0.01 0.24 0.62] 1,13 

3 334,69 0,99 18,55 0,51 [0.03 0.29 0.53 0.15] [0.05 0.23 0.19 0.53] 1,11 

4 339,69 1 18,06 0,5 [0.03 0.29 0.53 0.15] [0.05 0.23 0.19 0.53] 1,11 

5 339,69 1 18,06 0,5 [0.03 0.27 0.59 0.11] [0.12 0.21 0.16 0.51] 1,11 

6 372,61 1 14,67 0,5 [0.03 0.27 0.59 0.11] [0.12 0.21 0.16 0.51] 1,11 

7 372,61 1 14,67 0,5 [0.01 0.29 0.6 0.1] [0.11 0.23 0.14 0.52] 1,11 

8 372,61 1 14,67 0,5 [0.01 0.29 0.6 0.1] [0.11 0.23 0.14 0.52] 1,11 

9 372,61 1 14,67 0,5 [0.01 0.29 0.6 0.1] [0.11 0.23 0.14 0.52] 1,11 

Πηλ. 7.88 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ην ρ. 7.61 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα 

κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP
 
θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ ,1drP  θαη ζην φρεκα κε ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ ,9ESCP , θαη ,9drP . 
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ρ. 7.61 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλα δηαλύζκαηα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο ESC θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα κε αξρηθά δηαλύζκαηα παξακέηξωλ 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο κε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,9ESCP
 
θαη 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,9drP , εκθαλίδεηαη ειαθξά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 

φρεκα κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ.  

ην ρ. 7.62, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

1,26US  , ζηε ζηξνθή 4. Παξαηεξνχκε φηη έρεη κεησζεί ε επέκβαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ESC ζηνλ εκπξφο εμσηεξηθφ ηξνρφ θαη ην ζχζηεκα ESC 

επεκβαίλεη θπξίσο ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ ηξνρφ, πξνθαιψληαο ππεξζηξνθή.  

ην ρ. 7.63, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

1,24US  , ζηε ζηξνθή 7. Όπσο θαη ζηε πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

παξαηεξνχκε φηη δελ εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ 
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αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ESC αιιά ρσξίο βειηηζηνπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ.  

 

ρ. 7.62 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ 

ζηε ζηξνθή 4 κε ζπληειεζηή 1,26US   
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ρ. 7.63 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα ESC θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ 

ζηε ζηξνθή 7 κε ζπληειεζηή 1,24US   
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7.3.3.8. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 7.3.3.4 θαη 

7.3.3.5, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.1.3. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 4 ,1WSP , επηιέγνπκε 

ην βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.3.5. 
 

4 ,1 , , , ,0,28 35,79 0,40 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 124 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.89, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

ESCP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 168,71 1,04 6,10 2,27 -121 -121 -63,88 

2 168,47 1,15 6,04 2,26 -121 -121 -64,08 

3 168,65 1,10 5,79 2,12 -121 -121 -64,34 

4 168,39 1,10 6,04 2,04 -121 -121 -64,44 

5 168,03 1,15 5,99 2,07 -121 -121 -64,75 

Πηλ. 7.89 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) θαη κνληέινπ νδεγνύ 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο δελ επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 
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επηηπρία ε δνθηκή. Δπηηπγράλεηαη κηθξή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο 

ηεο δηαδξνκήο.  

ηνλ Πηλ. 7.90 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.91 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 

4WSP  ,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  

1 -0,28 35,79 0,40 -0,02 

2 -0,28 35,79 0,40 -0,02 

3 -0,50 34,75 0,38 0,01 

4 -0,43 34,98 0,38 0,01 

5 -0,34 33,93 0,32 0,03 

Πηλ. 7.90 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ ζπζηήκαηνο 

ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 342,58 0,93 10,7 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

2 330,66 0,93 8,52 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

3 330,66 0,93 8,52 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

4 330,66 0,93 8,52 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

5 330,66 0,93 8,52 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

Πηλ. 7.91 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ην ρ. 7.64 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα 

κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS 4 ,1WSP
 
θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ ,1drP  θαη ζην φρεκα κε ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ 4 ,5WSP , θαη ,5drP . 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο κε 

ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ 4 ,5WSP , θαη ,5drP , εκθαλίδεηαη 

αξρηθά ίδηνο κε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο ηνπ νρήκαηνο κε ηα 

αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ, αιιά θαζψο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο US , 
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εκθαλίδεη κηα κηθξή κείσζε. Ζ κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

 max dev , παξνπζηάδεη γεληθά παξφκνηα ζπκπεξηθνξά αιιά εκθαλίδεηαη 

αξρηθά ειαθξψο απμεκέλε θαη αξρίδεη θαη απμάλεηαη απφηνκα, γηα ειαθξψο 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US . H κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  θαη 

ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδνπλ παξφκνηα ηάζε, αλ 

εμαηξέζνπκε θάπνηεο έληνλεο απμνκεηψζεηο.  

 

ρ. 7.64 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλα δηαλύζκαηα παξακέηξωλ 

ζπζηήκαηνο 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα κε αξρηθά δηαλύζκαηα παξακέηξωλ 

ην ρ. 7.65, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

1,21US  , ζηε ζηξνθή 4 θαη ζην ρ. 7.66, ζηε ζηξνθή 7.  

Παξαηεξνχκε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε δνθηκή ηνπ νρήκαηνο κε 

ζχζηεκα 4WS, ρσξίο φκσο βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ππάξρνπλ 

αλεπαίζζεηεο δηαθνξέο, θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο ηηκέο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ.  
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ρ. 7.65 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ 

ζηε ζηξνθή 4 κε ζπληειεζηή 1,21US   
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ρ. 7.66 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζύζηεκα 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν νδεγνύ 

ζηε ζηξνθή 7 κε ζπληειεζηή 1,21US   
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7.3.3.9. Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

επζηάζεηαο (ESC) θαη ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) κε 

ηαπηόρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνύ 

ηε δνθηκή απηή, ζα βειηηζηνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC), ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS) θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δπλακηθή 

επίδνζε νρήκαηνο εμνπιηζκέλνπ κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) θαη ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS). 

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, έρεη πεξηγξαθεί ζηα θεθάιαηα 

7.3.3.3 θαη 7.3.3.6, αληίζηνηρα. 

Ωο αξρηθφ δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP , επηιέγνπκε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 7.3.3.3. 

Ωο αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ,1ESCP  θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο 4WS 4 ,1WSP , επηιέγνπκε ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην θεθάιαην 7.3.3.6. 
 

,1 , , ,108,70 130,90 0,72 0,19 10,55ESC ESC ESC ESC yK K S D D   
        P

 

4 ,1 , , , ,0,28 35,79 0,40 0,02WS r r r pf dr dfK K K K    
        P

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , φπσο απηή 

νξίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7.45), απαηηήζεθαλ 129 βήκαηα, κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  

ηνλ Πηλ. 7.92, παξνπζηάδνληαη ηα επηηπρή βήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ 

ηελ απνηεινχλ.  

Ζ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο επηηπγράλεη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US  γηα ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη κε 

επηηπρία ε δνθηκή, απφ 1,26 ζε 1,29. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο 

απμάλεηαη.  
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ESCP  tI   10 devmean I   2 max devI  , ,
0,5

des
I   100 SuI 

 ,max100 SuI 
 
 L P  

1 170,56 0,88 5,89 1,52 -126 -126 -73,15 

2 172,17 0,57 4,50 1,57 -126 -127 -74,20 

3 172,24 0,46 3,77 1,58 -126 -128 -75,95 

4 172,29 0,58 4,84 1,75 -127 -129 -76,54 

5 172,63 0,66 5,68 2,03 -129 -129 -77,00 

6 172,52 0,73 5,59 2,05 -129 -129 -77,11 

Πηλ. 7.92 - Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ 

ηνλ Πηλ. 7.93 εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη ζηνλ Πηλ. 7.94 ηα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ γηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ νη ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. 

ESCP

4WSP  
,rK   ,rK   ,r pfK  ,dr dfK  ,ESCK   ,ESCK   ,ESC yS  D  D  

1 -0,28 35,79 0,40 -0,02 108,70 -130,90 0,72 0,19 10,57 

2 -1,29 33,29 0,83 0,02 108,22 -131,23 0,64 0,10 10,65 

3 -1,54 35,02 1,08 0,02 108,90 -131,47 0,61 0,10 10,55 

4 -1,54 35,02 1,08 0,02 108,90 -131,47 0,61 0,10 10,55 

5 -1,54 35,02 1,08 0,02 108,90 -131,47 0,61 0,10 10,55 

6 -1,54 35,02 1,08 0,02 108,90 -131,47 0,61 0,10 10,55 

Πηλ. 7.93 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS 

drP  ,PK  ,DK  ,d PK  ,d DK  
21 N

W 
     

21d N
W


 ( )pT s  

1 342,58 0,93 10,7 0,72 [0,1 0,26 0,64 0] [0,39 0,06 0,42 0,13] 1,17 

2 361,29 0,94 8,2 0,77 [0,08 0,25 0,66 0,01] [0,28 0,02 0,59 0,11] 1,17 

3 352,65 0,91 9,91 0,82 [0,07 0,26 0,65 0,02] [0,3 0,11 0,35 0,24] 1,16 

4 350,09 0,91 14,07 0,82 [0,08 0,26 0,65 0,01] [0,05 0,01 0,42 0,52] 1,16 

5 363,04 0,93 12,75 0,84 [0,08 0,26 0,65 0,01] [0,05 0,01 0,42 0,52] 1,16 

6 363,34 0,93 12,92 0,84 [0,08 0,26 0,65 0,01] [0,05 0,01 0,42 0,52] 1,16 

Πηλ. 7.94 - Γηαλύζκαηα παξακέηξωλ βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξωλ κνληέινπ νδεγνύ 

ην ρ. 7.67 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζην φρεκα 

κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC ,1ESCP  θαη 4WS 
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4 ,1WSP
 
θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ ,1drP  θαη ζην φρεκα κε ηα βειηηζηνπνηεκέλα 

δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,6ESCP , 4 ,6WSP , θαη ,6drP . 

 

ρ. 7.67 - ύγθξηζε νρήκαηνο κε βειηηζηνπνηεκέλα δηαλύζκαηα παξακέηξωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC - 4WS θαη κνληέινπ νδεγνύ κε όρεκα κε αξρηθά δηαλύζκαηα 

παξακέηξωλ 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt  ηνπ νρήκαηνο κε 

ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ,6ESCP , 4 ,6WSP , θαη ,6drP , 

εκθαλίδεηαη ζηαζεξά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην φρεκα κε ηα αξρηθά 

δηαλχζκαηα παξακέηξσλ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε 

επέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή ,ESC yS . 

Ζ κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά  max dev , παξνπζηάδεη 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κέρξη πεξίπνπ ηε ηηκή 

1,20US  , αιιά ζηε ζπλέρεηα ην φρεκα κε ηα βειηηζηνπνηεκέλα δηαλχζκαηα 

παξακέηξσλ, παξνπζηάδεη κηα κείσζε, πξηλ ε απφθιηζε αξρίζεη λα απμάλεηαη 

απφηνκα, αιιά γηα κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή US . H κέγηζηε πιεπξηθή 

επηηάρπλζε ,maxya  θαη ε κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδνπλ 

παξφκνηεο ηηκέο.  
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ρ. 7.68 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν 

νδεγνύ ζηε ζηξνθή 4 κε ζπληειεζηή 1,29US 
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ρ. 7.69 - Γνθηκή νρήκαηνο κε ζπζηήκαηα ESC θαη 4WS θαη βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν 

νδεγνύ ζηε ζηξνθή 7 κε ζπληειεζηή 1,29US 
 

ην ρ. 7.68, απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο κε ην 

βειηηζηνπνηεκέλν δηάλπζκα παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS θαη 

ηνπ κνληέινπ νδεγνχ θαη ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

1,29US  , ζηε ζηξνθή 4 θαη ζην ρ. 7.69, ζηε ζηξνθή 7. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηε ζηξνθή 4, ην ζχζηεκα 4WS επεκβαίλεη γηα κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα, αθφκε θαη κεηά ηελ έμνδν απφ ηε ζηξνθή, ζε αληίζεζε κε ην φρεκα 
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κε ηα αξρηθά δηαλχζκαηα παξακέηξσλ ζηελ αληίζηνηρε ζηξνθή κε 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή απφθιηζε ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο θαη ηεο γσλίαο 

πιαγηνπνξείαο απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο.  

7.3.4. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ ζε πξαγκαηηθή δηαδξνκή 

(απηνθηλεηνδξόκην) 

Ζ δνθηκή θιεηζηνχ βξφγρνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγνχ - νρήκαηνο, ζε 

πξαγκαηηθή δηαδξνκή, απνηειεί ηελ ηειεπηαία δνθηκή, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ζηε παξνχζα δηαηξηβή. Ζ πξαγκαηηθή δηαδξνκή δνθίκαζε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηνπ κνληέινπ νδεγνχ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ζηξνθέο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, θακππιφηεηα θαη 

δηάξθεηα, κε ην ίδην δηάλπζκα παξακέηξσλ. Αλ θαη παξαηεξήζεθαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία πην πεξίπινθσλ 

αιγνξίζκσλ ειέγρνπ ζηε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο 4WS, 

ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο πέηπρε ηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

δηαλπζκάησλ παξακέηξσλ, πνπ επέηξεςαλ ζηα νρήκαηα λα νινθιεξψζνπλ 

ηε δηαδξνκή, πεηπραίλνληαο παξάιιεια ζεκαληηθή αχμεζε ησλ νξίσλ 

αζθαιείαο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην κέγηζην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο 

ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , γηα ηνλ νπνίν ην φρεκα επηηπγράλεη λα 

νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή. 

ηνλ Πηλ. 7.95 εκθαλίδνληαη νη βέιηηζηεο ηηκέο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

 L P , θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ I , πνπ ηελ απνηεινχλ, γηα θάζε κία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Όπωο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο δνθηκέο θιεηζηνύ βξόγρνπ, ν ζπλδπαζκόο 

ηωλ δύν ζπζηεκάηωλ (ESC θαη 4WS) επηηπγράλεη ηε κεγαιύηεξε κείωζε 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, αθνινπζνύκελόο από ην ζύζηεκα ESC 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζύζηεκα 4WS. Ζ ίδηα ζεηξά θαηάηαμεο, παξαηεξείηαη 

θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ νδεγνύ. Ζ 

ζεηξά θαηάηαμεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ 

ζπληειεζηή US , ν νπνίνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζπληζηψζα ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Σα νρήκαηα κε ζχζηεκα ESC θαη ζπλδπαζκφ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα κείσζεο ηεο 
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αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ελψ γηα ην φρεκα κε ζχζηεκα 4WS επηηπγράλεηαη νξηαθή 

κείσζε. 

Όρεκα 
tI  

 

10

devmean I




 

 

2

max devI




 

, ,

0,5

des
I
 




 

100

SuI

 

  
,max

100

SuI

 

  
 L P  

Υωξίο 
ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ (7.3.3.3) 
168,96 0,45 4,23 1,67 -114 -116 -54,69 

ESC ρωξίο βειη. 
νδεγνύ (7.3.3.4) 

170,59 0,82 5,19 1,70 -124 -125 -70,70 

4WS ρωξίο βειη. 
νδεγνύ (7.3.3.5) 

168,71 1,04 6,10 2,27 -121 -121 -63,88 

ESC-4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ 

(7.3.3.6) 
170,56 0,88 5,89 1,52 -126 -126 -73,15 

ESC κε βειη. 
νδεγνύ (7.3.3.7) 

170,48 0,73 5,25 1,91 -126 -127 -74,63 

4WS κε βειη. 
νδεγνύ (7.3.3.8) 

168,03 1,15 5,99 2,07 -121 -121 -64,75 

ESC-4WS κε 
βειη. νδεγνύ 

(7.3.3.9) 
172,52 0,73 5,59 2,05 -129 -129 -77,11 

Πηλ. 7.95 - Βέιηηζηε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε νρεκάηωλ ζε δνθηκέο ζε πξαγκαηηθή 

δηαδξνκή (απηνθηλεηνδξόκην) 

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην ζχζηεκα ESC απμάλεη 9%, ην φξην ηνπ 

ζπληειεζηή US , απφ 1,16 ζε 1,25, γηα ηνλ νπνίν ην φρεκα κπνξεί λα 

νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή, ελψ ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS 

αληίζηνηρα επηηπγράλεη αχμεζε 11%, απφ 1,16 ζε 1,26, ρσξίο αιιαγή ζηηο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ νδεγνχ. Μεηά απφ ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, ην ζχζηεκα ESC επηηπγράλεη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή US , απφ 1,25 ζε 1,27 θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ESC 

θαη 4WS, απφ 1,26 ζε 1,29. Όκσο ε αξρή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, 

δειαδή ε επηβνιή δηαθνξηθήο πέδεζεο ζηνπο ηξνρνχο κεηψλεη ηηο επηδφζεηο 

ηνπ νρήκαηνο, δειαδή απμάλεη ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο endt . 

Αληίζεηα ην ζχζηεκα 4WS απμάλεη ιηγφηεξν ην φξην ηνπ ζπληειεζηή US , θαηά 

5%, αιιά παξάιιεια βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο θαη κεηψλεη ην 

ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δνθηκήο endt  ζε ζρέζε κε ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ.  
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ην ρ. 7.70 εκθαλίδεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ κεγεζψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο US , αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 

ρ. 7.70 - ύγθξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαβιεηώλ νρεκάηωλ ζε πξαγκαηηθή δηαδξνκή 

Παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο endt , εκθαλίδεηαη 

ζηαζεξά απμεκέλνο γηα ηα νρήκαηα εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα ESC θαη 

ζπλδπαζκφ ESC - 4WS, ελψ ηα νρήκαηα κε ζχζηεκα 4WS, επηηπγράλνπλ 

ηνπο κηθξφηεξνπο ρξφλνπο νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο, γηα ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή US , ζηηο νπνίεο ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνηπγράλεη 

λα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή. 

ην δηάγξακκά γηα ηε κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά  max dev , 

είλαη εκθαλήο ε αχμεζε απφ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο νξηαθήο ηηκήο ηνπ 

ζπληειεζηή US , πέξαλ ηεο νπνίαο θάζε φρεκα παξνπζηάδεη απφηνκε αχμεζε 

ηεο απφθιηζεο. Σα νρήκαηα κε ζχζηεκα ESC θαη ζπλδπαζκφ ESC - 4WS 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε, ελψ ηα νρήκαηα κφλν κε ζχζηεκα 

4WS, βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην ελδηάκεζν κε ην ζχζηεκα ρσξίο ζπζηήκαηα 
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ειέγρνπ. H κέγηζηε πιεπξηθή επηηάρπλζε ,maxya  εκθαλίδεηαη ειαθξψο 

απμεκέλε γηα φια ηα νρήκαηα κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην φρεκα 

ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Ζ κέγηζηε γσλία πιαγηνπνξείαο max , εκθαλίδεη 

παξφκνηεο ηηκέο γηα ηα νρήκαηα κε ζχζηεκα ESC θαη ζπλδπαζκφ ESC - 4WS, 

ελψ εκθαλίδεηαη απμεκέλε γηα ηα νρήκαηα κφλν κε ζχζηεκα 4WS. Δπίζεο ζηε 

πεξίπησζε ησλ νρεκάησλ κε ζχζηεκα 4WS, εκθαλίδνληαη πςειέο ηηκέο ηεο 

γσλίαο πιαγηνπνξείαο γηα νξηζκέλεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή US .  

 



 

8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

8.1. ύγθξηζε επηδόζεωλ ζπζηεκάηωλ ειέγρνπ 

ηα πιαίζηα ηεο ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ειέγρνπ επζηάζεηαο (ESC) θαη ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS), πξαγκαηνπνηήζακε 

πξνζνκνηψζεηο δηάθνξσλ δνθηκψλ, αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ βξφγρνπ, κε ην ίδην 

ηππηθφ κηθξνκεζαίν φρεκα. Όιεο νη δνθηκέο δηελεξγήζεθαλ κε ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα απνδψζνπκε κε ζρεηηθά αζθάιεηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νρήκαηνο, ζηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ηα νπνία δηέζεηε ζε θάζε δνθηκή ή ζηηο αιιαγέο ζην κνληέιν νδεγνχ, 

ζε φπνηεο δνθηκέο ζπλέβε απηφ. 

8.1.1. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ αλνηρηνύ βξόγρνπ 

Οη δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ, δειαδή νη δνθηκέο ρσξίο έιεγρν ηνπ νρήκαηνο 

απφ ην κνληέιν νδεγνχ, αιιά κε ηππνπνηεκέλεο δηεγέξζεηο ηεο γσλίαο 

δηεπζχλζεσο ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, καο παξείραλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ζηε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ 

νρήκαηνο, ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηεγέξζεηο. ηηο δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ, 

δνθηκάζακε 4 πεξηπηψζεηο νρεκάησλ: 

1. Όρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

2. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) 

3. Όρεκα κε ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) 

4. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) θαη κε ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) 

Οη παξάκεηξνη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ βειηηζηνπνηήζεθαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε, κε ηελ ρξήζε ηεο γελεηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ θαηάιιειε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαηά πεξίπησζε. 

ηε πεξίπησζε ηεο δηέγεξζεο βαζκίδνο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ 

παξνπζίαζαλ αμηφινγε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο 

ψζηε απηφ λα πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επηζπκεηή ηξνρηά, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ην απινπνηεκέλν κνληέιν δχν βαζκψλ ειεπζεξίαο, ην νπνίν 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη αληηπξνζσπεχεη έλα ηδαληθφ φρεκα. Σα 
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ζπζηήκαηα ειέγρνπ φκσο βειηηψλνπλ ηελ απφθξηζε ηνπ νρήκαηνο ζηε 

δηέγεξζε βαζκίδνο, κεηψλνληαο ηελ ππεξαθφληηζε θαη ηελ ηαιαλησηηθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, δειαδή ηεο εγθάξζηαο επηηάρπλζεο 

θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο.  

ηε πεξίπησζε ηεο εκηηνλνεηδνχο δηέγεξζεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θαηφξζσζαλ λα ειέγμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ηξνρηά ηνπ νρήκαηνο, 

ψζηε απηφ λα πξνζεγγίδεη ζρεδφλ απφιπηα ηελ επηζπκεηή ηξνρηά. Παξάιιεια 

κεηψζεθαλ θαη νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο ησλ εκηπεξηφδσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο, δειαδή ηεο 

εγθάξζηαο επηηάρπλζεο θαη ηνπ ξπζκνχ εθηξνπήο. 

Όρεκα 
Γηέγεξζε βαζκίδνο 

 L P  

Ζκηηνλνεηδήο δηέγεξζε 

 L P  

Υωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ 14,08 22,88 

ESC 10,03 3,94 

4WS 8,95 2,12 

ESC-4WS 8,19 1,73 

Πηλ. 8.1 - Σηκέο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο δνθηκώλ αλνηρηνύ βξόγρνπ 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην Πηλ. 8.1. ε θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ, κε βάζε ηε ηηκή 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο αμηνιφγεζεο, απφ ην ρεηξφηεξν πξνο ην 

θαιχηεξν είλαη θαη γηα ηηο δχν δνθηκέο, ην φρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ην 

φρεκα κε ζχζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ην φρεκα κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηέινο ην φρεκα κε ζπλδπαζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνύκε όηη ζηηο δνθηκέο αλνηρηνύ βξόγρνπ, ην 

ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS), ππεξηεξεί ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ελώ ν ζπλδπαζκόο ηωλ δύν 

ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS, εκθαλίδεη αθόκε θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ππεξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο 4WS έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο ESC ζηηο δνθηκέο 

αλνηρηνχ βξφγρνπ, κπνξεί λα απνδνζεί, ζηελ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ, κε ην ζχζηεκα ESC λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηζπκία 

ηνπ νδεγνχ, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην θαζνξηζκφ ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο 

ησλ εκπξφζζησλ ηξνρψλ, γηα λα θαζνξίζεη ηηο αλαγθαίεο επεκβάζεηο γηα ηνλ 
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έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Αληίζεηα ην ζχζηεκα 4WS, φπσο έρεη πινπνηεζεί ζηε 

παξνχζα δηαηξηβή, πεξηιακβάλεη θαη κηα ζπληζηψζα αλνηρηνχ βξφγρνπ. 

8.1.2. πκπεξάζκαηα δνθηκώλ θιεηζηνύ βξόγρνπ 

ηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, θαζνξίδνπκε κηα επηζπκεηή δηαδξνκή, ηελ 

φπνηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην φρεκα, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνληέινπ 

νδεγνχ. Ο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο απφ ην κνληέιν νδεγνχ, πξνζνκνηψλεη 

πνιχ θαιχηεξα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο, αιιά εηζάγεη έλαλ 

επηπιένλ παξάγνληα κεηαβιεηφηεηαο ζην ζχζηεκα πξνο αμηνιφγεζε. Έηζη 

θαζίζηαηαη πην δχζθνιν λα απνδψζνπκε κε αθξίβεηα ηελ αηηία ησλ κεηαβνιψλ 

ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο.  

Γηα απηφ ην ιφγν, ζηηο δνθηκέο θιεηζηνχ βξφγρνπ, πξαγκαηνπνηήζακε 7 

πεξηπηψζεηο βειηηζηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο νρεκάησλ: 

1. Όρεκα ρσξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

κνληέινπ νδεγνχ  

2. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) κε ρξήζε ησλ 

παξακέηξσλ κνληέινπ νδεγνχ πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηε 1ε πεξίπησζε 

3. Όρεκα κε ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) κε ρξήζε ησλ παξακέηξσλ 

κνληέινπ νδεγνχ πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηε 1ε πεξίπησζε 

4. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) θαη κε ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) κε ρξήζε ησλ παξακέηξσλ κνληέινπ νδεγνχ 

πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηε 1ε πεξίπησζε 

5. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) κε ηαπηφρξνλε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ κνληέινπ νδεγνχ  

6. Όρεκα κε ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) κε ηαπηφρξνλε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ κνληέινπ νδεγνχ 

7. Όρεκα κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) θαη κε ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) κε ηαπηφρξνλε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

παξακέηξσλ κνληέινπ νδεγνχ 

ηε πεξίπησζε ησλ ζηξνθψλ κε ζηαζεξή αθηίλα θακππιφηεηαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο δηαδξνκήο (απηνθηλεηνδξφκην), ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πέηπραλ 

ηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο ηνπ νρήκαηνο, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ κέγηζην ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο 
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ηαρχηεηαο ,maxUS , γηα ηνλ νπνίν ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πηλ. 8.2. Αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο 

επηηεχρζεθε θαη ζηε δνθηκή απνθπγήο εκπνδίνπ, κε ηελ αχμεζε ηεο αξρηθήο 

ηαρχηεηαο inU , γηα ηελ φπνηα ην φρεκα νινθιεξψλεη ηε δνθηκή.  

Όρεκα 

ηξνθέο κε ζηαζεξή 
αθηίλα 

θακππιόηεηαο 

Γνθηκή 
απνθπγήο 
εκπνδίνπ 

Πξαγκαηηθή δηαδξνκή 
(απηνθηλεηνδξόκην) 

,maxUS
 

 L P  
inU

 m s  
 L P  ,maxUS

 
 L P  

Υωξίο 
ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ 
0,98 -192,51 19,00 -381,64 1,16 -54,69 

ESC ρωξίο 
βειη. νδεγνύ 

1,03 -202,55 20,75 -416,81 1,25 -70,70 

4WS ρωξίο 
βειη. νδεγνύ 

1,02 -198,09 20,50 -412,82 1,21 -63,88 

ESC-4WS 
ρωξίο βειη. 

νδεγνύ 
1,04 -205,05 21,50 -432,14 1,26 -73,15 

ESC κε βειη. 
νδεγνύ 

1,05 -206,40 21,00 -421,70 1,27 -74,63 

4WS κε βειη. 
νδεγνύ 

1,04 -202,50 20,75 -417,36 1,21 -64,75 

ESC-4WS κε 
βειη. νδεγνύ 

1,07 -210,35 21,50 -432,18 1,29 -77,11 

Πηλ. 8.2 - Σηκέο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ κεηαβιεηώλ δνθηκώλ 

θιεηζηνύ βξόγρνπ 

Όπωο παξαηεξνύκε ζηνλ Πηλ. 8.2 ε θαηάηαμε ηωλ νρεκάηωλ, κε βάζε 

ηε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο αμηνιόγεζεο, από ην ρεηξόηεξν 

πξνο ην θαιύηεξν είλαη, ην όρεκα ρωξίο ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ην όρεκα 

κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS), ην όρεκα κε ζύζηεκα ειέγρνπ 

ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC) θαη ηέινο ην όρεκα κε ζπλδπαζκό ηωλ 

ζπζηεκάηωλ ESC θαη 4WS. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ νδεγνχ, κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

θαη απμάλεη ην ζπληειεζηή ,maxUS  θαη ηελ αξρηθή ηαρχηεηα inU , ελψ δηαηεξείηαη 

ε ίδηα ζεηξά θαηάηαμεο. ε ζρέζε κε ηηο δνθηκέο αλνηρηνχ βξφγρνπ, έρνπκε 

δειαδή κηα αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο φζνλ αθνξά ην φρεκα κε 

ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ην φρεκα κε ζχζηεκα ειέγρνπ 
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ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ελψ παξακέλεη θαιχηεξν ην φρεκα κε 

ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ESC θαη 4WS. 

8.2. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα - κειινληηθή έξεπλα 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε, κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ην 

ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο (4WS) απέδωζε θαιύηεξα ζηηο δνθηκέο 

αλνηρηνύ βξόγρνπ, ελώ ην ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο 

(ESC), ζηηο δνθηκέο θιεηζηνύ βξόγρνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ην 

όρεκα ην όπνην ήηαλ εμνπιηζκέλν θαη κε ζύζηεκα ηεηξαδηεύζπλζεο 

(4WS) θαη κε ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), ππεξείρε 

ηωλ νρεκάηωλ ηα νπνία ήηαλ εμνπιηζκέλα, κόλν κε έλα από ηα δύν 

ζπζηήκαηα. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ, ζπκπίπηεη θαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί ζην ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, φπνπ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο 

(ESC) έρεη επηθξαηήζεη θαζνιηθά θαη ζχληνκα ζα απνηειεί βαζηθφ εμνπιηζκφ 

θάζε θαηλνχξηνπ απηνθηλήηνπ. ε απηφ βνεζά θαη ε απινχζηεξε θαηαζθεπή θαη 

ην κηθξφηεξν θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, ζε ζρέζε κε έλα ζχζηεκα 4WS.  

Όπσο, φκσο θάλεθε απφ ηηο δνθηκέο καο, ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο 

(4WS), αλ θαη δελ θηάλεη ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, πξνζθέξεη 

αμηφινγε αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο, ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη κε ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο επέκβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ESC, φπσο είλαη ε 

επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο, ιφγσ ηεο επηβνιήο πέδεζεο. Έηζη ην ζχζηεκα 

ηεηξαδηεχζπλζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

νρήκαηα πςειψλ επηδφζεσλ, φπνπ ην θφζηνο ελζσκάησζεο ηνπ είλαη πην 

εχθνια αλεθηφ. 

Δπίζεο, έγηλε εκθαλέο φηη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ππεξέρεη 

θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα, φηαλ απηά ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα.  

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεηξαδηεχζπλζεο (4WS) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ειεθηξνληθήο επζηάζεηαο (ESC), θαη πηζαλψο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν κειινληηθήο έξεπλαο, ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί, αλ ην ζχζηεκα ηεηξαδηεχζπλζεο απνηειεί κηα αμηφπηζηε θαη 

απνδνηηθή ιχζε, πνπ ζα απμήζεη πεξαηηέξσ ηεο αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  
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Μειινληηθά ε δηάδνζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη ε πηζαλή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θιαζζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηζρχνο θαη κεηάδνζεο ηεο 

θίλεζεο (Μ.Δ.Κ. - κεησηήξαο ζηξνθψλ - δηαθνξηθφ - άμνλεο), απφ 

αλεμάξηεηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο θαη ειεθηξνληθφ δηαθνξηθφ, ζα απμήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ησλ δπλάκεσλ έιμεο θαη πέδεζεο, ζε θάζε ηξνρφ. 

Παξφκνηα, ν έιεγρνο ηεο γσλίαο δηεχζπλζεο θάζε ηξνρνχ, απφ κηθξνχο 

ειεθηξνθηλεηήξεο, αληί γηα ηα θιαζζηθά κεραληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ, κπνξεί 

λα θαηαζηήζεη ηε ηεηξαδηεχζπλζε πην πξνζηηή θαη απινχζηεξε ζηελ 

πινπνίεζε ηεο. 

Σέινο ε αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ησλ ειεθηξνληθψλ, ζα θαηαζηήζεη 

επθνιφηεξε ηελ ελζσκάησζε πην πεξίπινθσλ αιγνξίζκσλ θαη ηελ επίιπζε 

ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απφ ην ίδην ην φρεκα, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο 

ν βέιηηζηνο έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο, κε βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ νδεγνχ. 

 

 



 

9. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

9.1. πκβνιηζκνί 

 Μνληέιν Ορήκαηνο 

Ο0ΥΤΕ Γεψδεην ζχζηεκα αλαθνξάο 

Οxyz Ορεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

U  Γηακήθεο ηαρχηεηα νρήκαηνο 

V  Δγθάξζηα ηαρχηεηα νρήκαηνο 

W  Καηαθφξπθε ηαρχηεηα νρήκαηνο 

/ p  Ρπζκφο θχιηζεο νρήκαηνο 

/ q  Ρπζκφο θαιπαζκνχ νρήκαηνο 

/ r  Ρπζκφο εθηξνπήο νρήκαηνο 

θ Γσλία θπιίζεσο 

φ Γσλία θαιπαζκνχ 

ψ Γσλία εθηξνπήο  

m  Μάδα νρήκαηνο 

I  Ρνπή αδξαλείαο νρήκαηνο 

g  Δπηηάρπλζε βαξχηεηαο 

zG  Βάξνο νρήκαηνο 

a  Απφζηαζε θέληξνπ βάξνπο νρήκαηνο απφ εκπξφζζην άμνλα 

b  Απφζηαζε θέληξνπ βάξνπο νρήκαηνο απφ νπίζζην άμνλα 

2 c  Δκπξφζζην κεηαηξφρην 

2 d  Οπίζζην κεηαηξφρην 

h  Ύςνο θέληξνπ βάξνπο νρήκαηνο 

iK  ηαζεξά ειαηεξίσλ αλάξηεζεο 

iD  ηαζεξά απνζβεζηήξσλ αλάξηεζεο 

i roll bar
K  ηαζεξά αληηζηξεπηηθήο ξάβδνπ 

  Ππθλφηεηα Αέξα 

SCF πληειεζηήο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο 

 Μνληέιν Διαζηηθνύ 

i  Γηακήθεο νιίζζεζε ηξνρνχ 
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i  Γσλία πιαγηνπνξείαο ηξνρνχ 

i  Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηξνρνχ 

i  Απφζηαζε θαηαθφξπθεο παξακφξθσζεο ειαζηηθνχ 

i  Γσλία camber ηξνρνχ 

xF  Γηακήθεο δχλακε ηξνρνχ 

yF  Δγθάξζηα δχλακε ηξνρνχ 

zF  Κάζεηε δχλακε ηξνρνχ 

xM  Ρνπή αλαηξνπήο ηξνρνχ 

yM  Αληίζηαζε θχιηζεο ηξνρνχ 

zM  Ρνπή επζπγξάκκηζεο ηξνρνχ 

wO xyz  Σξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

,x iV
 Γηακήθεο ηαρχηεηα ηξνρνχ ζην νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

,y iV
 Δγθάξζηα ηαρχηεηα ηξνρνχ ζην νρεκαηνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

 x i
V

 Γηακήθεο ηαρχηεηα ηξνρνχ ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

 y i
V

 Δγθάξζηα ηαρχηεηα ηξνρνχ ζην ηξνρνπαγέο ζχζηεκα αμφλσλ 

i  Γσλία δηεπζχλζεσο ηξνρνχ 

cxV  Απφιπηε ηαρχηεηα θέληξνπ ηξνρνχ  

sxV  Γηακήθεο ηαρχηεηα νιίζζεζεο ηξνρνχ 

syV  Δγθάξζηα ηαρχηεηα νιίζζεζεο ηξνρνχ 

wI  Ρνπή αδξαλείαο ηξνρνχ 

zoF  Ολνκαζηηθφ θνξηίν ηξνρνχ 

0R  Ολνκαζηηθή αθηίλα ηξνρνχ 

lR  Αθηίλα εκθφξηνπ ηξνρνχ 

eR
 Αθηίλαο θπιίζεσο 

dM
 Κηλεηήξηνο ξνπή ηξνρνχ 

bM
 Ρνπή πέδεζεο ηξνρνχ 
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FzC
 Καηαθφξπθε ζηηβαξφηεο ηξνρνχ 

p, q, r, s Αδηάζηαηεο παξάκεηξνη εμηζψζεσλ Magic Formula 

reffD reffB

reffF
 

Αδηάζηαηεο παξάκεηξνη εμηζψζεσλ Magic Formula 

λ πληειεζηέο θιίκαθνο εμηζψζεσλ Magic Formula 

ζ πληειεζηέο νιίζζεζεο ζηξνθήο 

  Γηακήθεο κήθνο ραιαξψζεσο ειαζηηθνχ 

a  Δγθάξζην κήθνο ραιαξψζεσο ειαζηηθνχ 


 

Μεηαβαηηθή δηακήθεο νιίζζεζε ηξνρνχ  

a
 

Μεηαβαηηθή γσλία πιαγηνπνξείαο ηξνρνχ 

 Μνληέιν θηλεηεξίνπ ζπζηήκαηνο 

Pε Ηζρχο θηλεηήξα 


 Ρπζκφο πεξηζηξνθήο θηλεηήξα 

Με Ρνπή θηλεηήξα 

maxP
 Μέγηζηε ηζρχο θηλεηήξα 

max
 Ρπζκφο πεξηζηξνθήο ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε κέγηζηε ηζρχο 

,g in
 ρέζε κεηάδνζεο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

fn
 

Σειηθή ζρέζε κεηάδνζεο δηαθνξηθνχ 

t  
Δπηζπκεηή νιίζζεζε (ABS/ASR) 

 Μνληέιν Οδεγνύ 

s  Γηαλπζείζα απφζηαζε θαηά κήθνο ηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο 

tk  Κακππιφηεηα επηζπκεηήο δηαδξνκήο 

t  Γσλία δηεχζπλζεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο 

tx , ty  
πληεηαγκέλεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο ζην γεψδεην ζχζηεκα 

αλαθνξάο 

x , y  πληειεζηέο πξφζθπζεο  

x , y  
πληεηαγκέλεο θέληξνπ βάξνο νρήκαηνο ζην γεψδεην ζχζηεκα 

αλαθνξάο 

  Γσλία δηεχζπλζεο νρήκαηνο  
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1C , 2C  ηξνθηθή ζηηβαξφηεο εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ ηξνρψλ 

K πληειεζηήο επζηάζεηαο 

pT  Υξφλνο πξνεπηζθφπεζεο 

,maxxa  Μέγηζηε επηβξάδπλζε πέδεζεο 

,maxya  Μέγηζηε εγθάξζηα επηηάρπλζε 

bS  πληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο απφζηαζεο πέδεζεο 

US  πληειεζηήο πξνζαξκνγήο ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

UK  Κέξδνο ειέγρνπ ηεο δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

21 N
W 
    Πίλαθαο ζηάζκηζεο απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

 
21d N

W


 Πίλαθαο ζηάζκηζεο απφθιηζεο ζέζεο 

,PK  Αλαινγηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

,DK  Γηαθνξηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο δηεχζπλζεο 

,d PK  Αλαινγηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο ζέζεο 

,d DK  Γηαθνξηθφ θέξδνο θαηεπζπληή απφθιηζεο ζέζεο 

,p ls  Απφζηαζε πξνεπηζθφπεζεο γηα έιεγρν δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

Ue  Μεηαβιεηή ειέγρνπ δηακήθνπο ηαρχηεηαο 

,p ss  Απφζηαζε πξνεπηζθφπεζεο γηα έιεγρν εγθάξζηαο ζέζεο  

e  θάικα ειέγρνπ γσλίαο δηεχζπλζεο 

  
Γσλία δηεχζπλζεο εκπξφζζησλ ηξνρψλ κε βάζε ηελ απφθιηζε ηεο 

γσλίαο δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

de  θάικα ειέγρνπ ζέζεο 

d  
Γσλία δηεχζπλζεο εκπξφζζησλ ηξνρψλ κε βάζε ηελ εγθάξζηα 

απφθιηζε ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή ηξνρηά 

rdK  πληειεζηήο πξνζαξκνγήο παξακέηξσλ 

  Γσλία δηεχζπλζεο εκπξφζζησλ ηξνρψλ 

 πζηήκαηα Διέγρνπ 

i  Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηξνρψλ 
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f  Γσλία δηεπζχλζεσο εκπξφο ηξνρψλ 

r  Ρπζκφο εθηξνπήο νρήκαηνο 

y  Δγθάξζηα επηηάρπλζε νρήκαηνο 

x  Γηακήθεο επηηάρπλζε νρήκαηνο 

U  Γηακήθεο ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

V  Δγθάξζηα ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

  Γσλία πιαγηνπνξείαο 

,x y  πληειεζηήο πξφζθπζεο ειαζηηθψλ - δξφκνπ 

des
 Δπηζπκεηφο ξπζκφο εθηξνπήο 

des
 Δπηζπκεηή γσλία πιαγηνπνξείαο 

K πληειεζηήο επζηάζεηαο 

,ESCK   Κέξδνο ειεγθηή ESC γηα ην ξπζκφ εθηξνπήο 

,ESCK   Κέξδνο ειεγθηή ESC γηα ηε γσλία πιαγηνπνξείαο 

ESCC
 Μεηαβιεηή ειέγρνπ ζπζηήκαηνο ESC 

,ESC yS
 πληειεζηήο πξνζαξκνγή νξίνπ επέκβαζεο ζπζηήκαηνο ESC 

D  Οπδέηεξε δψλε απφθιηζεο ξπζκνχ εθηξνπήο 

D  Οπδέηεξε δψλε απφθιηζεο γσλίαο πιαγηνπνξείαο 

r  
Γσλία δηεχζπλζεο νπίζζησλ ηξνρψλ 

,r c
 

πληζηψζα θιεηζηνχ βξφγρνπ δηεχζπλζεο νπίζζησλ ηξνρψλ 

,r o
 

πληζηψζα αλνηρηνχ βξφγρνπ δηεχζπλζεο νπίζζησλ ηξνρψλ 

,rK   
Κέξδνο ειέγρνπ ξπζκνχ εθηξνπήο ζπζηήκαηνο 4WS 

,rK   
Κέξδνο ειέγρνπ γσλίαο πιαγηνπνξείαο ζπζηήκαηνο 4WS 

,r pfK  

Αλαινγηθφ θέξδνο γσλίαο δηεχζπλζεο εκπξφζζησλ ηξνρψλ 

ζπζηήκαηνο 4WS 

,dr dfK
 

Γηαθνξηθφ θέξδνο γσλίαο δηεχζπλζεο εκπξφζζησλ ηξνρψλ 

ζπζηήκαηνο 4WS 

 Βειηηζηνπνίεζε παξακέηξωλ 

P
 

Γηάλπζκα παξακέηξσλ νρήκαηνο - νδεγνχ 
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L
 

Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

  Γείθηεο Βειηηζηνπνίεζεο 

g
 πλάξηεζε αληζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

λ πληειεζηέο βαξχηεηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

tI  
Γείθηεο Βειηηζηνπνίεζεο - Υξφλνο νινθιήξσζεο δηαδξνκήο 

,dev m
I

 
Γείθηεο Βειηηζηνπνίεζεο - Μέζε απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή 
δηαδξνκή 

spI
 Γείθηεο Βειηηζηνπνίεζεο - Σαρχηεηα νρήκαηνο 

, ,r des
I  Γείθηεο Βειηηζηνπνίεζεο - Απφθιηζε ξπζκνχ εθηξνπήο θαη γσλίαο 

πιαγηνπνξείαο απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο  

sg
 Αληζνηηθφο Πεξηνξηζκφο - Οινθιήξσζε επηζπκεηήο δηαδξνκήο  

tg  Αληζνηηθφο Πεξηνξηζκφο - Τπέξβαζε επηζπκεηνχ ρξφλνπ 
νινθιήξσζεο ηεο δηαδξνκήο  

t  Πιάηνο δξφκνπ 

 lim lim,x y  πληεηαγκέλεο νξίσλ δηαδξνκήο 

0  Παξάκεηξνο κεηάιιαμεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο 
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