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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί θ ςφγκριςθ των τεςςάρων πιο διαδεδομζνων 

μακθματικϊν μοντζλων οχθμάτων ωσ προσ τθν ακρίβειά τουσ. Τα μοντζλα που ςυγκρίνονται είναι ζνα 

μοντζλο τετάρτου οχιματοσ (quarter car model), δυο μοντζλα θμίςεωσ οχιματοσ (half car model), όπου το 

πρϊτο περιλαμβάνει τον εμπρόςκιο και οπίςκιο τροχό, ενϊ το δεφτερο τουσ τροχοφσ του ίδιου άξονα, και 

τζλοσ ζνα μοντζλο ολόκλθρου οχιματοσ (full car model). Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, υλοποιικθκαν 

προςομοιϊςεισ για διαφορετικά ςυςτιματα αναρτιςεων, πακθτικϊν με και χωρίσ τθ χριςθ 

αντιςτρεπτικισ ράβδου κακϊσ και θμι-ενεργθτικϊν. Ωσ διεγζρςεισ χρθςιμοποιικθκαν ζνα εγκάρςιο 

εμπόδιο (τετραγωνικό ςαμαράκι) και ζνα τυχαίο προφίλ δρόμου, το οποίο υλοποιικθκε με βάςθ τθν 

οδθγία ISO 8608. Τα αποτελζςματα των προςομοιϊςεων αυτϊν ςυγκρίκθκαν ωσ προσ τισ αποκρίςεισ των 

μοντζλων ςτο πεδίο του χρόνου, αλλά και τθσ ςυχνότθτασ, ενϊ ακόμθ ςυγκρίκθκαν δείκτεσ ςχετιηόμενοι 

με τθν μεταβατικι τουσ απόκριςθ, τθν άνεςθ των επιβατϊν, το ςφςτθμα τθσ ανάρτθςθσ και τζλοσ το 

κράτθμα και τον χειριςμό του οχιματοσ. 

Στο Κεφάλαιο 1, γίνεται μια ειςαγωγι ςτα βαςικά ςτοιχεία και ςτθ λειτουργία των διάφορων ςυςτθμάτων 

ανάρτθςθσ. 

Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθ μακθματικι προςζγγιςθ που ακολουκείται και αναλφονται 

διεξοδικά τα υπολογιςτικά μοντζλα που προςομοιϊνουν τισ κάκετεσ ταλαντϊςεισ των οχθμάτων. Θ 

ανάλυςθ όλων των διακζςιμων μοντζλων τθσ βιβλιογραφίασ ενιςχφεται με τθν παράκεςθ των εξιςϊςεων 

κίνθςθσ που τα διζπουν κακϊσ και με αντίςτοιχα ςχιματα. Επιπλζον, παρουςιάηονται οι απαραίτθτοι 

δείκτεσ χαρακτθριςμοφ των μοντζλων ωσ προσ τθν άνεςθ των επιβατϊν και το κράτθμα του οχιματοσ, 

όπωσ επίςθσ και οι δείκτεσ χαρακτθριςμοφ τθσ μεταβατικισ απόκριςθσ του ςυςτιματοσ. 

Στο Κεφάλαιο 3, παρακζτονται οι διεγζρςεισ που χρθςιμοποιικθκαν. Συγκεκριμζνα αναλφονται οι τρόποι 

υλοποίθςθσ ενόσ εγκάρςιου εμποδίου (τετραγωνικό ςαμαράκι) και τυχαίων προφίλ δρόμου, βαςιηόμενοι 

ςτθν οδθγία ISO 8608.  

Στο Κεφάλαιο 4, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που διενεργικθκε ςτα πλαίςια τθσ 

εργαςίασ αυτισ. Ραράλλθλα, γίνεται αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ απόκριςθσ και τθσ 

δυναμικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, για κάκε μοντζλο οχιματοσ, υπό τθν επίδραςθ διαφόρων 

διεγζρςεων. 

Τζλοσ ςτο Κεφάλαιο 5, παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και προτείνονται 

κατευκφνςεισ για μελλοντικι ζρευνα. 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν διπλωματικι αυτι εργαςία, κα ικελα να εκφράςω τθσ ευγνωμοςφνθ μου ςτα άτομα 

που ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Αρχικά, κα ικελα να 

ευχαριςτιςω  τον επιβλζποντα κακθγθτι μου, κ. Δθμιτριο Κουλοχζρθ, για τθν εμπιςτοςφνθ που μου 

ζδειξε ςτθν ανάλθψθ του κζματοσ, τθν κακοδιγθςθ και τισ ςυμβουλζσ που μου παρείχε  κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του. Επίςθσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τον υποψιφιο διδάκτορα Γιϊργο 

Ραπαϊωάννου, για τθ ςυνεχι κακοδιγθςθ, τισ πολφτιμζσ ςυμβουλζσ και διορκϊςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια 

αυτισ τθσ εργαςίασ. Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν οικογζνεια μου αλλά και τουσ φίλουσ  μου που 

μου ςτάκθκαν ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ φοίτθςθσ μου ςτθ ςχολι Μθχανολόγων Μθχανικϊν του Ε.Μ.Ρ. 

 





  Διπλωματικι Εργαςία 

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        iii 

 

A critical review of vehicle models’ simulation accuracy 

The aim of this diploma thesis is to conduct a critical review regarding the accuracy of the four most 

widespread vehicle models. The models to be compared are a quarter car model, two half car models, the 

first of which includes the front and rear wheels, and the former the wheels of the same axle, and finally a 

full car model. In order to extract conclusions, simulations were made for different suspension systems, 

passive suspension, with and without the use of an antiroll bar and also semi-active ones. These models are 

excited with two different road profiles, a road bump and a random road profile which was implemented 

based on the ISO 8608 directive. The results of these simulations are compared in terms of time and 

frequency domain, while metrics related to the transient response, the passenger comfort, the suspension 

system, and the vehicle holding and handling are also evaluated. 

In Chapter 1, an introduction to the suspension systems is presented. 

In Chapter 2, the followed mathematical approach is illustrated and the vehicle models studying the vertical 

vibration are described using appropriate figures and the governing equations of motion of each model. In 

addition, the performance metrics regarding passenger comfort, suspension system behavior and vehicle 

holding and handling are presented, as well as the metrics for characterizing the transient response of the 

system. 

In Chapter 3, the road excitations used in this thesis are displayed. Specifically, the methods of 

implementing a road bump and random road profiles, based on the ISO 8608 regulation, are analyzed. 

In Chapter 4 the results of the research conducted in this thesis are outlined.  

Finally, in Chapter 5, the conclusions of this work are presented and suggestions for future research are 

proposed. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΒΟΛΩΝ 

ST (mm) : Suspension Travel - Διαδρομι ανάρτθςθσ 

TD (mm) : Tire Deflection – Ραραμόρφωςθ ελαςτικοφ 

VST : Variance of Suspension Travel - Διακφμανςθ διαδρομισ ανάρτθςθσ 

VTD : Variance of Tire Deflection - Διακφμανςθ παραμόρφωςθσ ελαςτικοφ 

as (m/s) : Επιτάχυνςθ ανθρτθμζνθσ μάηασ 

xs (mm) : Μετατόπιςθ ανθρτθμζνθσ μάηασ 

x1, x2, x3, x4 (mm) : Μετατόπιςθ μθ ανθρτθμζνθσ μάηασ (1: εμπρόςκιοσ και δεξιόσ τροχόσ, 2: εμπρόςκιοσ 

και αριςτερόσ τροχόσ, 3: οπίςκιοσ και δεξιόσ τροχόσ, 4: οπίςκιοσ και αριςτερόσ τροχόσ) 

MDP : Mean Dissipated Power – Μζςθ ιςχφσ διάχυςθσ 

Α.. : Αντιςτρεπτικι άβδοσ 

Β.Ε. : Βακμόσ Ελευκερίασ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ δυναμικι του οχιματοσ και θ μελζτθ αυτισ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

αυτοκινθτοβιομθχανίασ. Θ παγκόςμια βιομθχανία οχθμάτων και θ δομι τθσ αγοράσ παρουςίαςαν μια 

πρωτοφανι κλίμακα αλλαγϊν ςτθ δεκαετία του 1990. Σθμειϊκθκε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τθν αςφάλεια 

των οχθμάτων, τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τον ευφυι ζλεγχο. Ζτςι, οι προθγμζνεσ τεχνολογίεσ 

όπωσ θ τεχνολογία υπολογιςτϊν, θ τεχνολογία εικονικισ πραγματικότθτασ και ο ευφυισ αλγόρικμοσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτθ βιομθχανία οχθμάτων. Θ πρϊιμθ ζρευνα τθσ δυναμικισ των οχθμάτων 

επικεντρϊκθκε ςτο μθχανιςμό διεφκυνςθσ, ςτο ςφςτθμα τθσ ανάρτθςθσ και ςτθ ςτακερότθτα τθσ 

οδιγθςθσ. Ερευνθτζσ μελζτθςαν, επίςθσ, τισ επιδράςεισ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (όπωσ τραχφτθτα 

τθσ επιφάνειασ του δρόμου, ροι αζρα, ελαςτικό και οδθγόσ) ςτθ δυναμικι του οχιματοσ και ςτθν 

ςυηευγμζνθ αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν. Τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, διερευνικθκε ευρζωσ θ άνεςθ 

των επιβατϊν κατά τθν διάρκεια τθσ  οδιγθςθσ κακϊσ και το κράτθμα του οχιματοσ, τα οποία αποτελοφν 

τισ δυο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ του.  

Θ ζρευνα αυτι ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα, με επίκεντρο τθ μελζτθ των κάκετων ταλαντϊςεων του 

οχιματοσ, που προκαλοφνται εξαιτίασ τθσ μετάδοςθσ των κραδαςμϊν από το οδόςτρωμα ςτο ςϊμα του 

οχιματοσ και τουσ επιβάτεσ, μζςω των ελαςτικϊν. Για το λόγο αυτό, ζχουν αναπτυχκεί διάφορα 

μακθματικά μοντζλα, τα οποία αναπαριςτοφν είτε ζνα τμιμα είτε ολόκλθρο το όχθμα με ςτόχο τθν 

διερεφνθςθ τθσ δυναμικισ του ςυμπεριφοράσ. Τα πιο διαδεδομζνα μοντζλα είναι αυτά που 

χρθςιμοποιοφν μάηεσ ςυςςωρευμζνων ιδιοτιτων με ςτόχο τθν αναπαράςταςθ των αναρτθμζνων και μθ 

μαηϊν του οχιματοσ ςυνδζοντασ αυτζσ με ελατιρια και αποςβεςτιρεσ. Ραραδείγματα τζτοιων  μοντζλα 

είναι το ενόσ τετάρτου (quarter car model), θμίςεωσ (half car model) και ολόκλθρου οχιματοσ (full car 

model) και χρθςιμοποιοφνται για διάφορεσ εφαρμογζσ υπολογίηοντασ διαφορετικοφσ βακμοί ελευκερίασ.  

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, κάκε τζτοιο μοντζλο είναι ςε κζςθ να υπολογίςει τθ απόκριςθ του 

οχιματοσ ανάλογα τθ διζγερςθ που του επιβάλλεται, αλλά και τα χαρακτθριςτικά του ωσ προσ τθν άνεςθ 

των επιβατϊν και το κράτθμά του. Επίςθσ, δίνει τθ δυνατότθτα ςφγκριςθσ τθσ επίδραςθσ του ςυςτιματοσ 

τθσ ανάρτθςθσ και άρα τθσ βελτιςτοποίθςισ του.  Ππωσ είναι κατανοθτό, όμωσ, όςο περιςςότερουσ 

βακμοφσ ελευκερίασ περιλαμβάνει ζνα μακθματικό μοντζλο, τόςο πιο πολλά φαινόμενα λαμβάνει 

υπόψθ, ενϊ ταυτόχρονα τόςο πιο πολφπλοκθ και χρονοβόρα γίνεται θ υπολογιςτικι επίλυςι του.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ποικιλία των μοντζλων, οι ερευνθτζσ ςτο πεδίο τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ 

βρίςκονται ςε ςφγχυςθ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα του εκάςτοτε μοντζλου για τθν κάκε εφαρμογι αλλά 

και για τθν απϊλεια πλθροφορίασ που κα υπάρξει με τθν λανκαςμζνθ επιλογι αυτοφ. Συνεπϊσ, ωσ 

επζκταςθ των παραπάνω, θ παροφςα διπλωματικι επικεντρϊνεται ςτθν ςφγκριςθ των βαςικϊν μοντζλων 

οχθμάτων ωσ προσ τθν ακρίβειά τουσ, μζςω προςομοιϊςεων για διαφορετικά ςυςτιματα αναρτιςεων, 

αλλά και διεγζρςεισ δρόμου, και τελικά ςτθν εκτίμθςθ του βζλτιςτου ςυμβιβαςμοφ μεταξφ υπολογιςτικοφ 

χρόνου και ακρίβειασ αποτελεςμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ειςαγωγι ςτο φςτθμα Ανάρτθςθσ 

1.1 Οριςμόσ και ςτοιχεία ανάρτθςθσ 

Θ ανάρτθςθ είναι ο μθχανιςμόσ που ςυνδζει τουσ τροχοφσ με το ςϊμα του οχιματοσ και επιτρζπει τθν 

ςχετικι τουσ κίνθςθ. Μζςω τθσ ανάρτθςθσ οι τροχοί μποροφν να μεταφζρουν δυνάμεισ ϊςτε το όχθμα να 

επιταχφνεται, να επιβραδφνεται και να αλλάηει κατεφκυνςθ. Επίςθσ, θ ανάρτθςθ επθρεάηει τθν οδθγικι 

ςυμπεριφορά του οχιματοσ και τθν άνεςθ των επιβατϊν. Οι τροχοί είναι θ μθ αναρτθμζνθ μάηα του 

οχιματοσ (unsprung mass) και θ ανάρτθςθ τουσ ςυνδζει με το πλαίςιο του οχιματοσ που αποτελεί τθν 

αναρτθμζνθ μάηα (sprung mass).  

 

χιμα 1.1 χθματικι απεικόνιςθ οχιματοσ με ζμφαςθ ςτο ςφςτθμα ανάρτθςθσ και τθσ ςυνδεςμολογίασ του 

Στθν πιο κλαςικι και ςυμβατικι διαμόρφωςι τθσ, περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

i. Ζνα ελαςτικό ςτοιχείο (ςυνικωσ είναι ζνα ελικοειδζσ ελατιριο), το οποίο αςκεί μια δφναμθ 

ανάλογθ και αντίκετθ τθσ επιμικυνςθσ του ελατθρίου. 

ii. Ζνα ςτοιχείο απόςβεςθσ (ςυνικωσ είναι ζνασ υδραυλικόσ αποςβεςτιρασ), ο οποίοσ αςκεί μια 

δφναμθ διάχυςθσ ανάλογθ και αντίκετθ τθσ ταχφτθτασ τθσ επιμικυνςθσ. Αυτό το ςτοιχείο αςκεί 

αμελθτζα δφναμθ ςε ςτακερι κατάςταςθ, αλλά διαδραματίηει κρίςιμο ρόλο ςτθ δυναμικι 

ςυμπεριφορά τθσ ανάρτθςθσ. 

iii. Ζνα ςφνολο μθχανικϊν ςτοιχείων (ςφαιρικϊν ςυνδζςμων και ελαςτικϊν ι ελαςτοπλαςτικϊν 

εξαρτθμάτων), τα οποία ςυνδζουν τθν αναρτθμζνθ και τθν μθ ανθρτθμζνθ μάηα. 

Από δυναμικισ απόψεωσ, το ελατιριο και ο αποςβεςτιρασ είναι τα δφο βαςικά ςτοιχεία, όπου το 

ελατιριο ςτθρίηει τθ μάηα του ςϊματοσ του οχιματοσ  αποκθκεφοντασ ενζργεια, ενϊ ο αποςβεςτιρασ 

καταναλϊνει αυτι τθν ενζργεια και αποςβζνει τισ ταλαντϊςεισ. Από τθν άλλθ μεριά, οι μθχανικζσ 

ςυνδζςεισ είναι κυρίωσ υπεφκυνεσ για τθν κινθματικι ανάρτθςθ.  Ωσ εκ τοφτου, κα αναλυκοφν ςτθ 

ςυνζχεια μόνο τα δυο «δυναμικά» ςτοιχεία τθσ ανάρτθςθσ. 
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χιμα 1.2 φςτθμα εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ με επεξιγθςθ των ςτοιχείων που τθν αποτελοφν 

 

χιμα 1.3 Πραγματικι ανάρτθςθ οχιματοσ και απεικόνιςθ τθσ μοντελοποίθςισ τθσ 

1.1.1 Είδη ελατηρίων 

Το ελατιριο αποτελεί κφριο ςτοιχείο μιασ ανάρτθςθσ και τοποκετείται μεταξφ των αξόνων των τροχϊν 

και του αμαξϊματοσ. Σε ζνα ελατιριο, όταν του αςκείται ςτατικό φορτίο, παραμορφϊνεται μζχρισ ότου θ 

ςυνιςταμζνθ των εςωτερικϊν τάςεων γίνει ίςθ με τθν εξωτερικι δφναμθ, οπότε και επζρχεται ιςορροπία. 

Εφόςον, οι εςωτερικζσ τάςεισ δεν υπερβαίνουν τα όρια τθσ αναλογίασ δυνάμεων και παραμορφϊςεων 

(Νόμοσ Hooke) ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, και εφόςον το εξωτερικό φορτίο παφει να αςκείται, το ελατιριο κα 

επανζλκει ςτο φυςικό του μικοσ χωρίσ να ζχει υποςτεί καμία μόνιμθ παραμόρφωςθ. 

Το ελατιριο είναι ζνα ςτοιχείο που κακϊσ ςυμπιζηεται και παραμορφϊνεται, αποκθκεφει μζςα του ζνα 

ποςό μθχανικισ ενζργειασ , το οποίο απελευκερϊνει αμζςωσ μόλισ επανζλκει ςτο αρχικό του ςχιμα. Κάκε 

ελατιριο χαρακτθρίηεται από τον ςυντελεςτι ςτιβαρότθτάσ του, ο οποίοσ εκφράηει το λόγο τθσ δφναμθσ 

που αςκείται ςτο ελατιριο, προσ το μζγεκοσ τθσ παραμόρφωςθσ που προκφπτει. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ 
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εξαρτάται από το μικοσ του ελατθρίου, το πάχοσ, το υλικό και τθ κερμοκραςία του υλικοφ του,  τθ 

διάμετρο των ςπειρϊν του και τθν απόςταςθ μεταξφ αυτϊν (βιμα ελατθρίου). 

Κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ, τα ελατιρια τθσ ανάρτθςθσ, ςτθρίηουν τθν μάηα του οχιματοσ, 

αποκθκεφοντασ ενζργεια, και ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ τθσ επαφισ των τροχϊν με το οδόςτρωμα, 

εξαςφαλίηοντασ κατ’ επζκταςθ καλφτερο κράτθμα ςτο όχθμα. Στα διάφορα ςυςτιματα ανάρτθςθσ 

χρθςιμοποιοφνται τρία είδθ ελατθρίων, τα θμιελλειπτικά ελατιρια (ςοφςτεσ), τα ελικοειδι ελατιρια, οι 

αντιςτρεπτικζσ ράβδοι και οριςμζνα πνευματικά ςυςτιματα. Τα ελικοειδι ελατιρια εκμεταλλεφονται τθν 

ελαςτικότθτα που παρζχεται από τθν ςτρζψθ των ςπειρϊν, ενϊ τα πνευματικά ςτθρίηονται ςτθν 

ςυμπιεςτότθτα των αερίων. Στα επιβατικά οχιματα, με τα οποία αςχολείται θ παροφςα διπλωματικι, 

γίνεται χριςθ ςυνικωσ των ελικοειδϊν ελατθρίων, τα οποία όμωσ, λόγω τθσ μειωμζνθσ ςκλθρότθτασ 

τουσ, χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με αντιςτρεπτικι ράβδο. 

1.1.1.1 Ελικοειδή Ελατήρια 

Τα ελικοειδι ελατιρια αποτελοφνται από κυκλικισ διατομισ χαλφβδινθ ράβδο, θ οποία ζχει περιελιχκεί 

ελικοειδϊσ. Τα ελατιρια αυτά, που από τθ φφςθ τουσ δζχονται μόνο κάκετα κλιπτικά φορτία και 

μετατοπίςεισ, χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα ανεξάρτθτθσ ανάρτθςθσ, τοποκετοφμενα μεταξφ του άνω 

ι κάτω βραχίονα και αμαξϊματοσ ςε κατάλλθλεσ υποδοχζσ. Το ελατιριο αυτό ςυμπεριφζρεται γραμμικά 

και διατθρεί τον ίδιο ςυντελεςτι ςκλθρότθτασ όςο κι αν ςυμπιεςτεί ι εκτακεί από τθν άςκθςθ κάποιου 

φορτίου. Το ελάχιςτο μικοσ που μπορεί να ζχει ζνα τζτοιο ελατιριο, ορίηεται από το ςθμείο όπου όλεσ οι 

ςπείρεσ του κα ακουμπιςουν θ μία πάνω ςτθν άλλθ ταυτόχρονα, το ςε ςυμπαγι μεταλλικό κφλινδρο 

Θ εξίςωςθ που περιγράφει τθ λειτουργία ενόσ ιδανικοφ γραμμικοφ ελατθρίου είναι: 

      ,     (1.1) 

όπου F είναι θ δφναμθ του ελατθρίου, k θ ςτακερά του και x θ παραμόρφωςι του. 

 

χιμα 1.4 Ελικοειδζσ ελατιριο 

1.1.1.2 Αντιςτρεπτική Ράβδοσ 

Θ χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου άρχιςε να γίνεται όλο και πιο ςυχνι, από τθ ςτιγμι που 

χρθςιμοποιοφνται «ανεξάρτθτεσ αναρτιςεισ», όπου ο δεξιόσ τροχόσ μπορεί να κινθκεί ανεξάρτθτα από 

τον αριςτερό. Τζτοιου είδουσ αναρτιςεισ, προκαλοφν ανεπικφμθτεσ κλίςεισ ςτο όχθμα, παρά τθν 
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αδιαμφιςβιτθτθ προςαρμοςτικότθτά τουσ ςτο οδόςτρωμα, τισ οποίεσ καλείται να αποςβζςει θ 

αντιςτρεπτικι ράβδοσ, ο μθχανιςμόσ τθσ οποίασ είναι αρκετά απλόσ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για μια 

ράβδο-ελατιριο, ςυνικωσ κυκλικισ διατομισ και ςχιματοσ Ρ, θ οποία ςτθρίηεται ςτο ςαςί με δφο ζδρανα 

κυλίςεωσ μζςω των οποίων μπορεί να περιςτρζφεται ελεφκερα, ενϊ κάκε άκρο τθσ ςυνδζεται με κάκε 

ανάρτθςθ, είτε απευκείασ είτε μζςω ενόσ βραχίονα ςτζρεα ςυνδεδεμζνο ςτο άκρο αυτό. Θ αντιςτρεπτικι 

ράβδοσ παρουςιάηει μια ιδιομορφία ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ελατιρια, κακϊσ αυτι δεν καταπονείται 

από ζνα φορτίο αλλά από μια ροπι, θ οποία δθμιουργείται από το ίδιο το φορτίο, το οποίο αςκείται ςτο 

άκρο του. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ ιδιομορφίασ είναι το γεγονόσ ότι θ παραμόρφωςθ ζχει πλζον τθ μορφι 

τθσ ςυςτροφισ των ινϊν τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου.  

Ουςιαςτικά, όταν το όχθμα βρίςκεται ςε ςτροφι, το ζνα άκρο τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου ανεβαίνει ενϊ  

το άλλο κατεβαίνει και άρα θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ αναγκάηεται να ςτραφεί γφρω από τον εαυτό τθσ, 

πράγμα ςτο οποίο φυςικά αντιςτζκεται. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ διάμετρόσ τθσ και όςο πιο κοντά είναι τα 

άκρα τθσ, τόςο πιο πολφ περιορίηει τθν κλίςθ του αμαξϊματοσ, λόγω μικρότερου μοχλοβραχίονα. Επίςθσ, 

αφξθςθ του ςυντελεςτι ςτιβαρότθτασ τθσ μπροςτινισ αντιςτρεπτικισ ράβδου κα οδθγιςει ςε 

υποςτροφικι ςυμπεριφορά του οχιματοσ, ενϊ αντίςτοιχα, θ αφξθςθ του ςυντελεςτι ςτιβαρότθτασ τθσ 

οπίςκιασ αντιςτρεπτικισ ράβδου κα προκαλζςει υπερςτροφικι ςυμπεριφορά. Γι’ αυτό το λόγο, 

χρθςιμοποιείται και ωσ μζςο βελτίωςθσ τθσ διεφκυνςθσ και τθσ ευςτάκειασ του οχιματοσ. Ραρ’ όλα αυτά, 

ςτισ εγκάρςιεσ ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ, όπου και οι δφο τροχοί μετατοπίηονται ςυγχρόνωσ, θ 

αντιςτρεπτικι ράβδοσ απλϊσ ακολουκεί αυτι τθν κίνθςθ, χωρίσ να επθρεάηει τθν ςκλθρότθτα τθσ 

ανάρτθςθσ. 

Θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ του οχιματοσ παριςτάνεται με ζνα ςτροφικό ελατιριο ςτακεράσ   , ενϊ θ ροπι 

που αςκεί ςυνικωσ κεωρείται ανάλογθ τθσ εκτροπισ του οχιματοσ και διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

         ,      (1.2) 

 

χιμα 1.5 Αναπαράςταςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου ςε άξονα οχιματοσ, ο ζνασ τροχόσ του οποίου 
διεγείρεται από τετραγωνικό εμπόδιο 
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χιμα 1.6 χθματικι αναπαράςταςθ του μθχανιςμοφ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου και των ςτοιχείων που τον αποτελοφν 

1.1.2 Είδη αποςβεςτήρων 

Θ αρχι λειτουργίασ του αποςβεςτιρα (αμορτιςζρ) βαςίηεται ςτο ότι με τθν κίνθςθ τθσ ανάρτθςθσ ζνα 

μικρό ζμβολο αναγκάηεται ςε παλινδρόμθςθ μζςα ςε ζναν κφλινδρο γεμάτο με υγρό. Το υγρό ςυμπιζηεται 

και αναγκάηεται να περάςει μζςα από κάποιεσ οπζσ. Επειδι κάτι τζτοιο δεν είναι εφκολο, ενεργοποιείται 

μια δφναμθ αντίδραςθσ από τθν κίνθςθ του πιςτονιοφ, άρα και από τθν κίνθςθ τθσ ανάρτθςθσ. Δθλαδι 

αυτό που κάνει το υδραυλικό αμορτιςζρ είναι να μετατρζπει τθν κινθτικι ενζργεια τθσ παλινδρομικισ 

κίνθςθσ του τροχοφ, ςε τριβι μεταξφ των μορίων του λαδιοφ και ςε κερμότθτα, θ οποία αποβάλλεται. 

Κατά βάςθ, υπάρχουν δφο ειδϊν αποςβεςτιρων· αυτοί που λειτουργοφν με τριβι και αυτοί που 

λειτουργοφν με το ιξϊδεσ του ρευςτοφ. Θ δφναμθ απόςβεςθσ ςτουσ αποςβεςτιρεσ με τριβι είναι μζγιςτθ 

όταν ξεκινάει θ κίνθςθ, ενϊ ςτθν ςυνζχεια μειϊνεται ςταδιακά μζχρι μία τελικι τιμι, θ οποία μζνει 

ςτακερι ανεξάρτθτα από τθν ταχφτθτα. Ζτςι, ςυνεπάγεται ότι θ απόςβεςθ είναι μεγάλθ ςε μικρζσ 

ταχφτθτεσ, ενϊ είναι μικρι ςε μεγάλεσ ταχφτθτεσ. 

Θ ιξϊδθσ απόςβεςθ άρχιςε να αναπτφςςεται το 1920, ενϊ άρχιςε να επικρατεί ςτθ δεκαετία του ‘40. 

Αυτοφ του είδουσ θ απόςβεςθ ζχει το πλεονζκτθμα ότι παράγει δφναμθ ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ. Τα δφο 

πιο κοινά είδθ αποςβεςτιρα τζτοιου τφπου είναι ο αποςβεςτιρασ μονοφ ςωλινα (Monotube Damper) και 

ο αποςβεςτιρασ διπλοφ ςωλινα (Twin-tube Damper), που παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 1.7. 

Ζνασ ιδανικόσ γραμμικόσ αποςβεςτιρασ περιγράφεται από τθν μακθματικι εξίςωςθ 1.3: 

      ̇ ,      (1.3) 

όπου F είναι θ δφναμθ απόςβεςθσ, c θ ςτακερά απόςβεςθσ και  ̇ θ ταχφτθτα κίνθςθσ του εμβόλου. Οι 

αποςβεςτιρεσ ςε ςυνδυαςμό με τα ελατιρια και τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ ανάρτθςθσ 

κακορίηουν τθν οδθγικι ςυμπεριφορά του οχιματοσ, και τθν άνεςθ που προςφζρει ςτουσ επιβάτεσ. 

Συνεπϊσ χρθςιμοποιείται για να μειϊνει τισ ταλαντϊςεισ του οχιματοσ και το πλάτοσ τουσ και ςε 
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μικρότερο βακμό για να αυξάνει τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτον τροχό, ϊςτε να βελτιϊνεται θ 

πρόςφυςθ. 

 

 

χιμα 1.7 χθματικι αναπαράςταςθ των αποςβεςτιρων μονοφ ςωλινα (αριςτερά) και διπλοφ ςωλινα (δεξιά)  

1.1.2.1 Αποςβεςτήρεσ Μονοφ ωλήνα 

Πςον αφορά τουσ αποςβεςτιρεσ μονοφ ςωλινα, αποτελοφνται από ζναν εξωτερικό ςωλινα. Στο 

εςωτερικό του αποςβεςτιρα υπάρχουν το λάδι και το αζριο άηωτο που χωρίηονται από ζνα ελεφκερο 

ζμβολο. Αυτοί οι αποςβεςτιρεσ ζχουν πολφ υψθλότερθ πίεςθ για το αζριο από ότι του διπλοφ ςωλινα για 

να υπάρχει ςτακερότθτα ςτο λάδι ςτισ ακραίεσ χριςεισ. Κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ, το ρευςτό 

προβάλει αντίςταςθ κατά τθν κίνθςθ του μζςα από τισ οπζσ ι τισ βαλβίδεσ μετατρζποντασ τθν κινθτικι 

ενζργεια ςε κερμικι. Οι ταλαντϊςεισ μποροφν να διακρικοφν ςε δφο κφκλουσ, αυτόν τθσ ςυμπίεςθσ και 

αυτόν τθσ επιμικυνςθσ. Κατά τθν διάρκεια του πρϊτου, το ζμβολο κινείται προσ τα κάτω αναγκάηοντασ το 

λάδι να μεταφερκεί από το κάλαμο πίεςθσ ςτο κάλαμο λειτουργίασ. Ενϊ κατά τον δεφτερο κφκλο γίνεται 

ακριβϊσ το αντίκετο, το ζμβολο κινείται προσ τα πάνω αναγκάηοντασ το λάδι να μεταφερκεί από το 

κάλαμο λειτουργίασ πάλι πίςω ςτο κάλαμο πίεςθσ. Θ απόςβεςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ πραγματοποιείται 

με τθ βοικεια ςυμπιεςμζνου αερίου, για τθν ακρίβεια αηϊτου το οποίο βρίςκεται ςε πίεςθ 20 με 30 bar 

και διαχωρίηεται από το κάλαμο πίεςθσ με ζνα ελεφκερο ζμβολο. 
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χιμα 1.8 Αποςβεςτιρασ μονοφ ςωλινα  

1.1.2.2 Αποςβεςτήρεσ Διπλοφ ωλήνα 

Οι διπλοφ ςωλινα αποςβεςτιρεσ διαχωρίηουν το λάδι από το αζριο μζςα ςτον αποςβεςτιρα. Ο 

μικρότεροσ εςωτερικόσ κφλινδροσ ςτεγάηει το ςφςτθμα άξονα-ζμβολο, τισ βαλβίδεσ βάςθσ και το υψθλισ 

πίεςθσ λάδι. Στον εξωτερικό αγωγό, περιζχονται το αζριο άηωτο και το χαμθλισ πίεςθσ λάδι. Ο χϊροσ 

λειτουργίασ είναι ο εςωτερικόσ κφλινδροσ, ενϊ ο χϊροσ μεταξφ των δυο κυλίνδρων είναι ο χϊροσ 

εξιςορρόπθςθσ για το λάδι που ςπρϊχνεται από το ζμβολο. Ο χϊροσ πίεςθσ βρίςκεται κάτω από το 

ζμβολο ςτον εςωτερικό κφλινδρο και ςυνεχϊσ αυξάνεται ι μειϊνεται ανάλογα με τθν κίνθςθ του 

εμβόλου, ομοίωσ μεταβάλλεται και ο κάλαμοσ λειτουργίασ. 

Τα πλεονεκτιματα του αποςβεςτιρα μονοφ ςωλινα είναι: 

 Μεγαλφτερα εςωτερικά μζρθ, οπότε και μεγαλφτερθ δφναμθ απόςβεςθσ. 

 Μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα για λάδι, που ζχει ωσ αποτζλεςμα ςυνεχι ςτακερι δφναμθ 

απόςβεςθσ. 

 Θ βαλβίδα του εμβόλου είναι μεγαλφτερθ και πιο πλατιά και επιτρζπει τθ δθμιουργία πολφ μικρισ 

δφναμθσ απόςβεςθσ με ακρίβεια. 

 Καλφτερθ ψφξθ 

 Μποροφν να ζχουν αντίςτροφθ λειτουργία για μείωςθ τθσ μθ αναρτθμζνθσ μάηασ. 

 Θ ςυμπίεςθ μειϊνει τθν ςπθλαίωςθ και τον κόρυβο. 

Τα μειονεκτιματα αυτοφ του είδουσ του αποςβεςτιρα είναι: 

 Ο κφλινδροσ είναι εκτεκειμζνοσ και μπορεί να υποςτεί ηθμιά. 

 Οι δφο βαλβίδεσ πρζπει να είναι εντόσ του πιςτονιοφ, που οδθγεί ςε λιγότερο ρυκμιηόμενθ 

απόςβεςθ. 

 Ζχει υψθλότερθ τριβι ςφράγιςθσ ςε ςφγκριςθ με μθ ι χαμθλισ πίεςθσ διπλό ςωλινα. 

 Θ παρουςία του αερίου αυξάνει τον «νεκρό» όγκο. 
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Αυτοί οι αποςβεςτιρεσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε οχιματα μεγαλφτερθσ απόδοςθσ, όπωσ 

ςυγκεκριμζνα οχιματα δρόμου, γερανοί και μπουλντόηεσ. 

 

χιμα 1.9 Αποςβεςτιρασ διπλοφ ςωλινα (αριςτερά: κφκλοσ εκτόνωςθσ, δεξιά: κφκλοσ ςυμπίεςθσ)  

Αυτόσ ο αποςβεςτιρασ λειτουργεί όπωσ και ο αποςβεςτιρασ μονοφ ςωλινα με τθν διαφορά ότι ςτθν 

ςυμπίεςθ το ζμβολο κινείται προσ τα κάτω αναγκάηοντασ το λάδι να μεταφερκεί από το κάλαμο πίεςθσ 

ςτουσ καλάμουσ λειτουργίασ και εξιςορρόπθςθσ. Στθν επιμικυνςθ γίνεται ακριβϊσ το αντίκετο, το ζμβολο 

κινείται προσ τα πάνω αναγκάηοντασ το λάδι να μεταφερκεί από τουσ καλάμουσ λειτουργίασ και 

εξιςορρόπθςθσ πάλι πίςω ςτο κάλαμο πίεςθσ. Ο αποςβεςτιρασ διπλοφ ςωλινα πρζπει να 

ςυναρμολογείται με το βάκτρο του εμβόλου προσ τα πάνω, με ςκοπό να μθν αναρροφθκεί από το κάλαμο 

εξιςορρόπθςθσ αζρασ γιατί αυτό κα αποτελοφςε αιτία για δθμιουργία αφροφ ςτο λάδι και καταςτροφι 

τθσ απόςβεςθσ, δθλαδι τθσ δυνατότθτασ του αμορτιςζρ να μειϊςει τθν ταλάντωςθ. Ο αζρασ που 

βρίςκεται ςτο κάλαμο εξιςορρόπθςθσ ζχει ατμοςφαιρικι πίεςθ, δθλαδι τθσ τάξθσ του 1 bar. 

Αυτοφ του τφπου οι αποςβεςτιρεσ είναι οι πιο ςυνθκιςμζνοι. Είναι πιο φτθνοί από τουσ προθγοφμενουσ 

όμωσ δεν ζχουν το ίδιο καλι απόδοςθ και το λάδι υπερκερμαίνεται και αποςτακεροποιείται ςε ακραίεσ 

καταςτάςεισ. 

1.2 Λειτουργία ανάρτθςθσ 

Κάκε όχθμα που κινείται ςε ζνα δρόμο με τυχαίο προφίλ, είναι εκτεκειμζνο ςε ταλαντϊςεισ οι οποίεσ 

είναι επιβλαβείσ τόςο για τουσ επιβάτεσ, από άποψθ άνεςθσ, όςο και για τθν αντοχι του ίδιου του 

οχιματοσ. Για αυτό το λόγο, ο κφριοσ ρόλοσ τθσ ανάρτθςθσ είναι να διαςφαλίςει τθν άνεςθ τθσ οδιγθςθσ 

και το κράτθμα του οχιματοσ, ςε οποιεςδιποτε ςυνκικεσ δρόμου και οδθγικϊν χειριςμϊν, γεγονόσ που 

εν ςυνεχεία κα ςυνειςφζρει και ςτθν οδθγικι αςφάλεια. Ουςιαςτικά, κα μποροφςε κανείσ να πει ότι θ 

ανάρτθςθ είναι ζνα μθχανικό χαμθλοπερατό φίλτρο (low pass filter), το οποίο αποςβζνει τισ επιδράςεισ 
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μιασ διαταραχισ, όπωσ για παράδειγμα ζνα ακανόνιςτο προφίλ δρόμου, ςε μια μεταβλθτι εξόδου. 

Συνικωσ αυτι θ μεταβλθτι είναι θ επιτάχυνςθ του ςϊματοσ του οχιματοσ, αν μελετάται θ άνεςθ των 

επιβατϊν, ι θ παραμόρφωςθ του ελαςτικοφ όταν ο ςχεδιαςτικόσ ςτόχοσ είναι το κράτθμα του οχιματοσ. 

Ο ρόλοσ τθσ ανάρτθςθσ είναι διττόσ. Από τθ μια μεριά, ςτθρίηει και διατθρεί το φψοσ του ςϊματοσ του 

οχιματοσ, απομονϊνοντάσ το από τισ διάφορεσ διαταραχζσ του εδάφουσ και τισ προκαλοφμενεσ 

ταλαντϊςεισ από τα ελατιρια. Ζτςι, μεγιςτοποιεί τθν άνεςθ των επιβατϊν και περιορίηει τθν καταπόνθςθ 

των μερϊν του οχιματοσ. Από τθν άλλθ μεριά, όμωσ, εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι επαφι των τροχϊν με το 

ζδαφοσ και τουσ αναγκάηει να ακολουκοφν το ανομοιόμορφο προφίλ του δρόμου χωρίσ κακυςτζρθςθ, 

επιτυγχάνοντασ, με αυτόν τον τρόπο, ςτακερό φορτίο ςτουσ τροχοφσ και άρα παρζχοντασ εξαιρετικό 

κράτθμα οχιματοσ. Ραράλλθλα, θ οδθγικι αςφάλεια εξαρτάται από αυτι τθν ποιότθτα επαφισ, και για 

αυτό το λόγο είναι πολφ ςθμαντικό οι τροχοί να παραμζνουν ςε επαφι με τθν επιφάνεια του ζδαφοσ όςο 

το δυνατόν πιο ςτακερά γίνεται. Θ μζγιςτθ άνεςθ εξαςφαλίηεται όταν ελαχιςτοποιοφνται οι κάκετεσ 

δυνάμεισ που μεταφζρονται μζςω τθσ ανάρτθςθσ από τουσ τροχοφσ ςτο ςϊμα του οχιματοσ, δθλαδι όταν 

ελαχιςτοποιείται θ κάκετθ επιτάχυνςθ του ςϊματοσ, και επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ «μαλακζσ» 

αναρτιςεισ. Αντίκετα, το όχθμα πρζπει να είναι ελζγξιμο από τον οδθγό για τθν επίτευξθ καλφτερου 

κρατιματοσ και αςφάλειασ και αυτό επιτυγχάνεται με χριςθ «ςκλθρϊν» αναρτιςεων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν του φορτίου, γεγονόσ, όμωσ, που μειϊνει τθν άνεςθ των επιβατϊν, αφοφ 

μεταφζρει αρκετό μζροσ τθσ διζγερςθσ του δρόμου ςτο ςϊμα του οχιματοσ. 

Ρρόκειται, λοιπόν, για μια ςφγκρουςθ μεταξφ αντικρουόμενων κριτθρίων για τθν άνεςθ οδιγθςθσ του 

οχιματοσ, τθν ποιότθτα του χειριςμοφ του και το κράτθμα του οχιματοσ. Φυςικά, ο ςυμβιβαςμόσ μεταξφ 

αυτϊν των ςτόχων, επιδεινϊνεται από το γεγονόσ ότι θ ανάρτθςθ ζχει περιοριςμζνθ διαδρομι. Για να 

ελαχιςτοποιθκεί θ επιβράδυνςθ κατά τθν διάρκεια τθσ πρόςκρουςθσ, τοποκετοφνται ςτοπ ακραίου 

τερματιςμοφ από καουτςοφκ ςτα άκρα τθσ διαδρομισ ανάρτθςθσ. Πταν θ ανάρτθςθ τα φτάςει, οι 

επιδόςεισ άνεςθσ όςο και το κράτθμα του οχιματοσ υποβακμίηονται δραματικά και θ εμφάνιςθ αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ πρζπει να αποφεφγεται προςεκτικά. Για αυτόν ακριβϊσ το λόγο οι ερευνθτζσ/ςχεδιαςτζσ ςτον 

τομζα των οχθμάτων αφιερϊνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτον ςχεδιαςμό τθσ ανάρτθςθσ. 

1.3 Είδθ αναρτιςεων 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το μεγαλφτερο μζροσ του προβλιματοσ ςχεδίαςθσ μιασ κλαςςικισ 

μθχανικισ ανάρτθςθσ ςυνίςταται ςτον οριςμό τθσ ςτιβαρότθτασ του ελατθρίου και του λόγου απόςβεςθσ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί ζνασ καλόσ ςυμβιβαςμόσ μεταξφ άνεςθσ και κρατιματοσ, με ζνα πρόςκετο 

όριο ςτθ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ. Τα χαρακτθριςτικά, όμωσ, τόςο του πακθτικοφ ελατθρίου όςο και του 

πακθτικοφ αποςβεςτιρα είναι αμετάβλθτα και δεν μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε οποιαδιποτε 

ςτιγμιαία κατάςταςθ λειτουργίασ του οχιματοσ, και άρα αυτό το ςφςτθμα ανάρτθςθσ υςτερεί τθσ 

ικανότθτασ απορρόφθςθσ τθσ αναγκαίασ ενζργειασ για τθν υποςτιριξθ του φορτίου ι τθσ διαταραχισ του 
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δρόμου που αςκείται ςτο όχθμα. Δεν προκαλεί ζκπλθξθ, λοιπόν, το γεγονόσ ότι οι ςχεδιαςτζσ αναρτιςεων 

άρχιςαν να αναηθτοφν άλλουσ πικανοφσ τρόπουσ για να μειϊςουν το πρόβλθμα αυτό και να επιτφχουν τθν 

επικυμθτι ςτακερότθτα. Θ ιδζα να υπάρχει ζνα τμιμα τθσ ανάρτθςθσ, το οποίο να μπορεί να αλλάηει 

τόςο δραματικά και εφκολα, άνοιξε το δρόμο για τθν θλεκτρονικά ελεγχόμενθ ανάρτθςθ. 

Το ενεργθτικό ςφςτθμα ανάρτθςθσ οχθμάτων, το οποίο ειςιχκθ για πρϊτθ φορά ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1950, χρθςιμοποίθςε θλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου που παρακολουκοφν τθ λειτουργία 

των ςτοιχείων ανάρτθςθσ. Με αυτόν τον τρόπο, μειϊνει τισ επιταχφνςεισ του αμαξϊματοσ του 

αυτοκινιτου επιτρζποντασ ςτθν ανάρτθςθ να απορροφά τισ επιταχφνςεισ του τροχοφ χρθςιμοποιϊντασ 

ζναν επενεργθτι. 

Το θμι-ενεργθτικό ςφςτθμα ανάρτθςθσ χρθςιμοποιεί ζνα μεταβλθτό αποςβεςτιρα ι άλλο ςτοιχείο 

μεταβλθτισ διάχυςθσ ςτο ςφςτθμα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι ο 

αποςβεςτιρασ διπλοφ ςωλινα. 

 

χιμα 1.10 Μοντζλα τετάρτου οχιματοσ: a) πακθτικι ανάρτθςθ, b) ενεργθτικι ανάρτθςθ και c) θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ 

Οι αναρτιςεισ, επομζνωσ, κατθγοριοποιοφνται ςτισ εξισ κλάςεισ· πακθτικζσ, θμι-ενεργθτικζσ και 

ενεργθτικζσ αναρτιςεισ. Θ παροφςα διπλωματικι, κα αςχολθκεί μόνο με τισ δυο πρϊτεσ κατθγορίεσ, οι 

οποίεσ και κα αναλυκοφν ςτα επόμενα υποκεφάλαια. 

1.3.1 Παθητική ανάρτηςη 

Θ πακθτικι ανάρτθςθ περιλαμβάνει μόνο πακθτικά ςτοιχεία, όπωσ τα ελατιρια, οι αποςβεςτιρεσ και οι 

μάηεσ, τα οποία μπορεί να αποτελοφν μεταλλικά, πνευματικά ι υδραυλικά ςυςτιματα. Τα ςτοιχεία αυτά 

ονομάηονται πακθτικά αφοφ καμία πθγι ενζργειασ δεν είναι απαραίτθτθ, δθλαδι αυτά είναι ικανά να 

αποκθκεφουν ι να καταναλϊνουν μόνο τθν ενζργεια που ςυνδζεται με τθν ταλάντωςθ. 

Το ελατιριο και ο αποςβεςτιρασ μπορεί να ζχουν είτε γραμμικά είτε μθ γραμμικά χαρακτθριςτικά. Τα 

χαρακτθριςτικά αυτά είναι αμετάβλθτα και δεν μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε οποιαδιποτε ςτιγμιαία 

κατάςταςθ λειτουργίασ του οχιματοσ. Εξαιτίασ αυτοφ, θ απόδοςθ του οχιματοσ είναι περιοριςμζνθ και 
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οποιαδιποτε βελτίωςθ μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςω τθσ βελτιςτοποίθςθσ των χαρακτθριςτικϊν του 

ελατθρίου και του αποςβεςτιρα.  

Αυτοφ του είδουσ οι αναρτιςεισ αποτελοφν ζναν ςυμβιβαςμό μεταξφ άνεςθσ και επίδοςθσ ςτα 

περιςςότερα οχιματα. Επιλζγονται, λοιπόν, τζτοια ελατιρια και τζτοιοι αποςβεςτιρεσ ϊςτε να 

αποτελοφν τον βζλτιςτο ςυμβιβαςμό μεταξφ άνεςθσ και επίδοςθσ οχιματοσ, ςφμφωνα με το ςκοπό του 

οχιματοσ και τθν εφαρμογι για τθν οποία ςχεδιάηεται. Για παράδειγμα, αν ζνα όχθμα ζχει μεγάλο 

ςυντελεςτι απόςβεςθσ τότε οι ταλαντϊςεισ που οφείλονται ςτο δρόμο δεν μεταφζρονται ςτουσ επιβάτεσ 

και ζχει ωσ αποτζλεςμα να είναι άνετο. Πμωσ, υςτερεί ςτο κράτθμα του οχιματοσ, δθλαδι δεν είναι τόςο 

ςτακερό ςτισ ςτροφζσ ι ςτουσ ελιγμοφσ. Αντίκετα, ζνα όχθμα με μικρό ςυντελεςτι απόςβεςθσ ζχει καλι 

επίδοςθ ςτο κράτθμα και τθν αςφάλεια αλλά υςτερεί ςτθν άνεςθ. Ζτςι, ςε ζνα οδόςτρωμα κακισ 

ποιότθτασ, θ ανάρτθςθ αυτι μεταφζρει μεγάλο μζροσ των ταλαντϊςεων ςτουσ επιβάτεσ και κάνει 

επίπονθ τθ χριςθ του. 

  

χιμα 1.11 Διαγράμματα άνεςθσ επιβατών-κρατιματοσ οχιματοσ, ανάλογα τθν απόςβεςθ 

Εκτόσ από τον ςυντελεςτι απόςβεςθσ, ορίηεται και ο λόγοσ απόςβεςθσ, ο οποίοσ εκφράηει πόςο 

γριγορα γίνεται θ απόςβεςθ. Αν ζνα όχθμα ζχει μεγάλο ςυντελεςτι απόςβεςθσ τότε ζχει μικρό λόγο 

απόςβεςθσ αφοφ χρειάηεται λίγο χρόνο για τθν απόςβεςθ των ταλαντϊςεων και ζτςι είναι άνετο για τουσ 

επιβάτεσ, αλλά το όχθμα υςτερεί ςτθν αςφάλεια. Ζνα όχθμα με μικρό ςυντελεςτι απόςβεςθσ ζχει μεγάλο 

λόγο απόςβεςθσ και χρειάηεται αρκετό χρόνο για τθν απόςβεςθ των ταλαντϊςεων και ζτςι είναι καλό ωσ 

προσ το κράτθμα του, όμωσ δεν είναι άνετο. Συνεπϊσ, για οχιματα με πακθτικζσ αναρτιςεισ, ςυνικωσ, 

επιλζγεται ο βζλτιςτοσ ςυμβιβαςμόσ μεταξφ των δφο αντικρουόμενων ςτόχων όπωσ παρουςιάηεται και 

ςτο Σχιμα 1.11. Ωςτόςο, εξαιρζςεισ αποτελοφν τα αγωνιςτικά οχιματα που οι αναρτιςεισ ςτοχεφουν ςτο 

βζλτιςτο κράτθμα του οχιματοσ, ς’ αντίκεςθ με τα επιβατικά οχιματα ςτα οποία δίνεται προτεραιότθτα 

ςτθν άνεςθ των επιβατϊν. 

Ραρόλο που αυτοφ του είδουσ οι αναρτιςεισ δεν εκπλθρϊνουν τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τθν άνεςθ και 

τθν αςφάλεια τθσ οδιγθςθσ, όπωσ αναλφκθκε παραπάνω, χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ, κυρίωσ, εξαιτίασ του 

μειωμζνου κόςτουσ ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα είδθ αναρτιςεων. 
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1.3.2 Ημι-ενεργητική ανάρτηςη 

Θ θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ μπορεί να μεταβάλει τα χαρακτθριςτικά τθσ για να επιτφχει μεγαλφτερθ 

άνεςθ ι καλφτερθ απόδοςθ του οχιματοσ. Επειδι, όμωσ, θ μεταβολι των χαρακτθριςτικϊν των 

ελατθρίων είναι δφςκολθ, προτιμάται θ μεταβολι των χαρακτθριςτικϊν των αποςβεςτιρων με τθν χριςθ 

αιςκθτιρων και επενεργθτϊν. Σε μια θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ, θ μεταβολι τθσ απόςβεςθσ μπορεί να 

επιτευχκεί είτε με τθ χριςθ ρυκμιηόμενων μθχανιςμϊν, όπωσ είναι οι ςωλθνοειδισ βαλβίδεσ 

(θλεκτροχδραυλικά ςυςτιματα) είτε με χριςθ ρευςτϊν τα οποία είναι ικανά να μεταβάλλουν το ιξϊδεσ 

τουσ αν βρεκοφν ςτο κατάλλθλο πεδίο (μανθτοροϊκά ι θλεκτροροϊκά ςυςτιματα). 

Στα επόμενα υποκεφάλαια, κα αναλυκοφν εκτενϊσ οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ θμι-

ενεργθτικζσ αναρτιςεισ, τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των αναρτιςεων αυτϊν κακϊσ και θ 

χριςθ τουσ ςτα οχιματα. 

   

(a) Θλεκτροροϊκό ςφςτθμα (b) Μαγνθτοροϊκό ςφςτθμα (c) Θλεκτροχδραυλικό ςφςτθμα 

χιμα 1.12 υςτιματα θμι-ενεργθτικών αναρτιςεων 

 

1.3.2.1 Σεχνολογίεσ Αποςβεςτήρων Ημι-ενεργητικήσ Ανάρτηςησ 

Σιμερα, ςε ζνα θμι-ενεργθτικό αποςβεςτιρα υπάρχουν τρεισ κφριεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ, οι οποίεσ 

επιτρζπουν μια θλεκτρονικά ελεγχόμενθ τροποποίθςθ τθσ απόςβεςθσ του αποςβεςτιρα. 

Καταρχιν, τα θλεκτροχδραυλικά ςυςτιματα (electrohydraulic EH), τα οποία λειτουργοφν με αλλαγι τθσ 

γεωμετρίασ βαςιςμζνα ςε ςωλθνοειδισ βαλβίδεσ που βρίςκονται μζςα ι ζξω από το κφριο ςϊμα του 

αποςβεςτιρα μποροφν να αλλάξουν τον ςυντελεςτι απόςβεςθσ, τροποποιϊντασ το μζγεκοσ των ςτομίων. 

Θ βαςικι τουσ διαφορά ςε ςχζςθ με τουσ πακθτικοφσ αποςβεςτιρεσ είναι ότι ζχουν θλεκτρονικζσ 

βαλβίδεσ αντί για πακθτικζσ. 

Οι μαγνθτοροϊκοί αποςβεςτιρεσ (magnetorheological MR) χρθςιμοποιοφνται τα τελευταία χρόνια ςτισ 

θμι-ενεργθτικζσ αναρτιςεισ, ςε ακριβά αυτοκίνθτα δρόμου και ςε ςτρατιωτικά οχιματα. Εκμεταλλεφονται 

τισ ιδιότθτεσ των μαγνθτοροϊκϊν ρευςτϊν, τα οποία αποτελοφνται από ζνα μείγμα λαδιοφ (ςυνικωσ 
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ςιλικονοφχου) και από μικρο-ςωματίδια που είναι ευαίςκθτα ςτο μαγνθτικό πεδίο (π.χ. ςωματίδια 

ςιδιρου).  

 

χιμα 1.13 χθματικι αναπαράςταςθ θλεκτροχδραυλικοφ αποςβεςτιρα 

Τα ρευςτά αυτά ςυμπεριφζρονται ωσ υγρά όταν δεν υπάρχει μαγνθτικό πεδίο, όμωσ όταν βρεκοφν ςε 

τζτοιο πεδίο, λόγω των μαγνθτιηόμενων ςωματιδίων που περιζχουν, το ιξϊδεσ τουσ αλλάηει. Το μαγνθτικό 

πεδίο αυτό δθμιουργείται με τοποκζτθςθ θλεκτρομαγνιτθ μζςα ςτον αποςβεςτιρα και πιο ςυγκεκριμζνα 

το ζμβολο περιζχει ςτοιχεία που μποροφν να προκαλζςουν μαγνθτικό πεδίο και ζτςι γίνεται δυνατόσ ο 

ζλεγχοσ του ιξϊδουσ οπότε και θ απόςβεςθ τθσ ανάρτθςθσ. Θ απόςβεςθ είναι το αποτζλεςμα τθσ τριβισ 

του ρευςτοφ με τα ςτόμια. 

Ομοίωσ με τουσ μανθτοροϊκοφσ αποςβεςτιρεσ, οι θλεκτροροϊκοί αποςβεςτιρεσ είναι ικανοί να 

μεταβάλλουν τθν απόςβεςθ, εκμεταλλευόμενοι τθ φυςικι ιδιότθτα του ρευςτοφ αυτοφ που ρζει μζςα 

ςτον αποςβεςτιρα. Τα θλεκτροροϊκά ρευςτά (electrorheological ER) όταν βρεκοφν ςε θλεκτρικά πεδία 

μεταβάλλουν το ιξϊδεσ τουσ και μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μίξθ λαδιοφ και μικρϊν ςωματιδίων που είναι 

ευαίςκθτα ςτο θλεκτρικό πεδίο. Πταν δεν υπάρχει θλεκτρικό πεδίο, το ρευςτό ρζει ελεφκερα μζςα ςτον 

αποςβεςτιρα και ςτα ςτόμια. Μόλισ, όμωσ, αναπτυχκεί θλεκτρικό πεδίο, ςχθματίηονται αλυςίδεσ από τα 

ςωματίδια και θ ροι γίνεται ιξϊδθσ. Ππωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 1.15 το εξωτερικό του μζροσ 

κεωρείται ωσ θ άνοδοσ, και το ζμβολο ωσ θ κάκοδοσ. Ζτςι, το θλεκτρικό πεδίο εμφανίηεται ανάμεςα ςτο 

ζμβολο και ςτο ςϊμα του αποςβεςτιρα. Για τθν ανάπτυξθ των δυνάμεων απαιτείται μεγάλθ επιφάνεια 

για το ζμβολο, το οποίο δθμιουργεί το μειονζκτθμα ότι θ ελάχιςτθ δυνατι απόςβεςθ του ςυγκεκριμζνου 
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αποςβεςτιρα είναι μεγαλφτερθ από του μαγνθτοροϊκοφ. Το πλεονζκτθμά του είναι ότι το αποτζλεςμα τθσ 

τριβισ είναι λιγότερο επιβλαβζσ. 

  

                                    (α)  (β) 

χιμα 1.14 (α) χθματικι αναπαράςταςθ μαγνθτοροϊκοφ αποςβεςτιρα, (β) Αναπαράςταςθ ςυμπεριφοράσ ενόσ 
μαγνθτοροϊκοφ αποςβεςτιρα με και χωρίσ μαγνθτικό πεδίο Β (Case 2 και Case 1 αντίςτοιχα) 

 

χιμα 1.15 χθματικι αναπαράςταςθ ςυμπεριφοράσ ενόσ θλεκτροροϊκοφ αποςβεςτιρα με και χωρίσ θλεκτρικό πεδίο Ε (Case 
2 και Case 1 αντίςτοιχα) 

1.3.2.2 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 

Οι θμι-ενεργθτικζσ αναρτιςεισ ζχουν το πλεονζκτθμα, ότι μποροφν να ρυκμίςουν τθν ςυμπεριφορά του 

οχιματοσ, ϊςτε να είναι πιο κοντά ςτισ απαιτιςεισ του οδθγοφ, και να ζχει καλφτερεσ επιδόςεισ όχι μόνο 

ωσ προσ τθν άνεςθ αλλά και ωσ προσ τθν οδθγικι του ςυμπεριφορά. Πςον αφορά το κόςτοσ τουσ, οι θμι-

ενεργθτικζσ αναρτιςεισ είναι πιο ακριβζσ τόςο ςτθν καταςκευι και ςτθν εξζλιξι τουσ όςο και ςτθν 

λειτουργία τουσ ςε ςχζςθ με τισ πακθτικζσ, αφοφ καταναλϊνεται ενζργεια για τθν αλλαγι του ςυντελεςτι 

απόςβεςθσ. Ωςτόςο, ζχουν χαμθλότερο κόςτοσ από τισ ενεργθτικζσ, ειδικά αν θ παραγωγι τουσ είναι 

μαηικι. Επίςθσ, και πάλι ςυγκρινόμενεσ με τισ ενεργθτικζσ αναρτιςεισ, οι θμι-ενεργθτικζσ ζχουν 

χαμθλότερθ απαίτθςθ ενζργειασ, θ οποία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μόλισ μερικά Watt για τθν 

μεταβολι του μεγζκουσ των υδραυλικϊν ςτομίων ι του ιξϊδουσ του ρευςτοφ. Τζλοσ, ζνα ςθμαντικό 

μειονζκτθμα των θμι-ενεργθτικϊν αναρτιςεων είναι θ ταχφτθτα αλλαγισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ απόςβεςθσ. 
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1.3.2.3 Εφαρμογζσ Ημι-ενεργητικήσ Ανάρτηςησ 

Θ χριςθ των θμι-ενεργθτικϊν αναρτιςεων επεκτείνεται ςυνεχϊσ τα τελευταία χρόνια, χάρθ ςτον 

αποδοτικό τουσ ςυνδυαςμό του κόςτουσ και τθσ απόδοςθσ. Χρειάηονται λιγότερθ ενζργεια και ζχουν 

μικρότερο κόςτοσ από τισ ενεργθτικζσ, και ταυτόχρονα ζχουν καλφτερθ απόδοςθ ςτθν αςφάλεια και τθν 

άνεςθ από τισ πακθτικζσ αναρτιςεισ. Ζτςι, θ χριςθ τουσ αυξάνεται όλο και περιςςότερο, κακϊσ και θ 

μελζτθ για τθν βελτίωςθ τουσ. Συγκεκριμζνα, θμι-ενεργθτικζσ αναρτιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 

 Στισ αναρτιςεισ που ςυνδζουν τουσ τροχοφσ με το πλαίςιο του οχιματοσ ςε αρκετά αυτοκίνθτα 

που κυκλοφοροφν. 

 Στθν ςφνδεςθ του πλαιςίου με τθν καμπίνα των επιβατϊν ςε μεγάλα οχιματα που θ καμπίνα είναι 

χωριςτά από το πλαίςιο. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι τα μεγάλα αγροτικά μθχανιματα, τα 

φορτθγά και μεγάλα καταςκευαςτικά οχιματα όπωσ γερανοί και μπουλντόηεσ. 

 Στθν ςφνδεςθ του κακίςματοσ του οδθγοφ με τθν καμπίνα ςε οχιματα ανωμάλου δρόμου. Σε 

τζτοια οχιματα χρθςιμοποιοφνται για να μειϊνουν τθν καταπόνθςθ του οδθγοφ όταν το όχθμα κινείται ςε 

ανϊμαλο δρόμο για πολλζσ ϊρεσ. 

 

χιμα 1.16 Παραδείγματα εφαρμογών θμι-ενεργθτικών αναρτιςεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μοντελοποίθςθ Οχθμάτων 

2.1 Γενικά 

Θ κεντρικι ιδζα που κυριαρχεί ςτθ μελζτθ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ πραγματικϊν ςυςτθμάτων είναι 

αυτι τθσ μοντελοποίθςθσ του ςυςτιματοσ. Τα μοντζλα αυτά αποτελοφν απλοποιθμζνθ και αφαιρετικι 

αναπαράςταςθ των ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. Το χαρακτθριςτικό 

τουσ γνϊριςμα είναι ότι κάποια από τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, αλλά όχι όλα, περιγράφονται ςτα 

μοντζλα. Ταυτόχρονα, για τθν μελζτθ των ςυςτθμάτων, είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ ενόσ μακθματικοφ 

μοντζλου, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνων αποκρίςεων ςε ειςόδουσ ςτο 

ςφςτθμα. 

Θ απόκριςθ ενόσ οχιματοσ ςε μια διζγερςθ ςυνικωσ αναλφεται μζςω δφο προςεγγίςεων. Θ πρϊτθ 

προςζγγιςθ γίνεται μζςω διακριτισ μοντελοποίθςθσ, ςτθν οποία το όχθμα αναλφεται ςε ςυςτιματα 

αποτελοφμενα από μάηεσ, ελατιρια και αποςβεςτιρεσ, που αναπαριςτοφν τθν μεταφορικι και 

περιςτροφικι κίνθςθ. Είναι θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ ανάλυςθσ οχθμάτων ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, 

εξαιτίασ τθσ απλότθτασ τθσ κακϊσ και τθσ ακρίβειασ των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με το απαιτοφμενο 

υπολογιςτικό κόςτοσ. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ είναι γνωςτι ςτθ δυναμικι οχθμάτων ωσ ςυνεχισ 

μοντελοποίθςθ. Κατά τθν προςζγγιςθ αυτι, λαμβάνεται υπόψθ ολόκλθρθ θ γεωμετρία του οχιματοσ και 

ςυνικωσ υλοποιείται με τθν μζκοδο πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Θ μζκοδοσ αυτι ζχει αρχίςει να γίνεται 

δθμοφιλισ ςτθν βιομθχανία, όμωσ το κφριο μειονζκτθμα τθσ είναι το μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι κα ακολουκθκεί θ πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ μοντελοποίθςθσ των οχθμάτων. 

Τα μοντζλα, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, πρζπει να είναι μια απλοποιθμζνθ απεικόνιςθ τθσ 

πραγματικότθτασ. Ζνα περίπλοκο και λεπτομερζσ μοντζλο μπορεί να περιζχει πολλζσ παραμζτρουσ, οι 

οποίεσ είναι αδφνατο να εκτιμθκοφν ι να αναλυκοφν, ενϊ ακόμα, αν μποροφν να αναλυκοφν μπορεί να 

επιςκιάςουν ςθμαντικά αποτελζςματα. Από τθν άλλθ μεριά, ζνα υπεραπλουςτευμζνο μοντζλο μπορεί να 

μθν είναι ικανό να φανερϊςει ςθμαντικζσ επιδράςεισ ςτθν απόκριςθ του ςυςτιματοσ. Για το λόγο αυτό 

είναι πολφ ςθμαντικι θ κατανόθςθ του ότι κανζνα μοντζλο δεν περιγράφει επακριβϊσ το ςφςτθμα και ότι 

κάκε ερευνθτισ πρζπει να ςχεδιάηει ζνα μοντζλο ζτςι ϊςτε να είναι αρκετά απλό αλλά παράλλθλα να 

είναι ικανό να απαντιςει ςτα ερωτιματα τθσ μελζτθσ. 

Για τθ μελζτθ, λοιπόν, τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ των οχθμάτων, ζχουν κακιερωκεί, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, ςυγκεκριμζνα μοντζλα προςομοίωςθσ διακριτισ μοντελοποίθςθσ, τα οποία ουςιαςτικά 

αποτελοφν μακθματικζσ εξιςϊςεισ τθσ κάκετθσ κίνθςθσ των οχθμάτων. Τα οχιματα είναι ςυνδεδεμζνα 

δυναμικά ςυςτιματα πολλϊν ςωμάτων και για αυτό το λόγο τα μοντζλα οχθμάτων ζχουν πολλαπλοφσ 

βακμοφσ ελευκερίασ, ο αρικμόσ των οποίων ποικίλλει ανάλογα με το μοντζλο. 

Επιπλζον, ζνα πολφ ςθμαντικό τμιμα ςτθν καταςκευι του μοντζλου του οχιματοσ,  αποτελεί θ απόφαςθ 

χριςθσ γραμμικϊν ι μθ γραμμικϊν ςτοιχείων των αναρτιςεων που το αποτελοφν. 
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2.2 Μακθματικι προςζγγιςθ των μοντζλων προςομοίωςθσ 

2.2.1 Μοντελοποίηςη δυναμικών ςυςτημάτων 

Θ γενικι μορφι ενόσ μοντζλου προςομοίωςθσ φαίνεται ςχθματικά ςτο Σχιμα 2.1. Το ςφςτθμα S 

χαρακτθρίηεται από ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν X που επθρεάηονται από ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν ειςόδου U, 

οι οποίεσ αναπαριςτοφν τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ του ςυςτιματοσ ι οι οποίεσ εξαρτϊνται από 

ζνα ςφςτθμα ελζγχου. Ζχοντασ ωσ δεδομζνο τισ ειςόδουσ U του ςυςτιματοσ, τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν 

κατάςταςθσ X ςτο παρόν και φυςικά το μοντζλο S, είναι δυνατόν να προβλεφκεί θ απόκριςθ Y. 

Υποκζτοντασ ότι το μοντζλο του ςυςτιματοσ είναι μια ακριβισ αναπαράςταςθ του πραγματικοφ 

ςυςτιματοσ, τότε θ ανάλυςθ αυτι επιτρζπει τθν πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

όμωσ, όπωσ κα φανεί ςτο επόμενο κεφάλαιο, θ ανάλυςθ υποδεικνφει τθν ανάγκθ χριςθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ ελζγχου ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ επικυμθτι απόκριςθ ςυςτιματοσ. 

 

χιμα 2.1 Γενικι μορφι μοντζλου προςομοίωςθσ 

Στα επόμενα υποκεφάλαια κα αναλυκοφν εκτενϊσ τα προαναφερκζντα μακθματικά μοντζλα 

προςομοίωςθσ οχθμάτων και κα δοκοφν οι αντίςτοιχεσ εξιςϊςεισ κίνθςθσ που διζπουν τθν κίνθςθ του 

οχιματοσ, όπωσ αυτζσ καταςτρϊκθκαν μετά από εφαρμογι τόςο του δεφτερου νόμου του Νεφτωνα όςο 

και τθσ ενεργειακισ αρχισ Lagrange.  

2.2.2 Γενική μορφή εξιςώςεων κίνηςησ 

Για τθ μελζτθ των δυναμικϊν ςυςτθμάτων χρειάηεται θ μακθματικι περιγραφι τθσ κίνθςισ τουσ, ι 

ιςοδφναμα, θ καταγραφι των εξιςϊςεων κίνθςθσ (εξιςϊςεισ ιςορροπίασ δυνάμεων). Θ εξίςωςθ κίνθςθσ 

ενόσ ςυςτιματοσ διατυπϊνεται με μια γραμμικι διαφορικι εξίςωςθ δευτζρασ τάξεωσ: 

  ̈    ̇          ,     (2.1) 

Για τθν κατάςτρωςθ, λοιπόν, των εξιςϊςεων κίνθςθσ, είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί ο δεφτεροσ νόμοσ 

του Νεφτωνα ςε κάκε µία από τισ μάηεσ του ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, ςε πολυβάκμια δυναμικά ςυςτιματα, 

αυτι είναι µία διαδικαςία αρκετά επίπονθ και δφςκολθ. Αντί, λοιπόν, τθσ Νευτϊνειασ προςζγγιςθσ, 

προτιμάται τθν ενεργειακι προςζγγιςθ κατά Lagrange.  

Εκτόσ από τθν κατάςτρωςθ των εξιςϊςεων κίνθςθσ, ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ δίνει θ ιδιοανυςματικι 

ανάλυςθ. 
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2.2.3 Δεφτεροσ Νόμοσ Κίνηςησ του Νεφτωνα 

Ο δεφτεροσ νόμοσ κίνθςθσ του Νεφτωνα διατυπϊνεται ωσ εξισ: Εάν θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που δρα 

πάνω ςε ζνα ςωματίδιο δεν είναι μθδενικι, το ςωματίδιο κα ζχει επιτάχυνςθ ανάλογθ με το μζγεκοσ τθσ 

ςυνιςταμζνθσ και κατεφκυνςθ ίδια με αυτι τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ. 

Πταν ζνα ςωματίδιο μάηασ δζχεται τθν επίδραςθ μιασ δφναμθσ  ⃗, θ δφναμθ  ⃗ και θ επιτάχυνςθ  ⃗ του 

ςωματιδίου πρζπει τότε να ικανοποιοφν τθ ςχζςθ: 

 ⃗    ⃗      (2.2) 

Θ ςχζςθ αυτι εκφράηει αφ’ ενόσ ότι τα μεγζκθ των  ⃗ και  ⃗ είναι ανάλογα και αφ’ ετζρου, αφοφ θ μάηα 

  είναι ζνα κετικό βακμωτό μζγεκοσ, ότι τα διανφςματα  ⃗ και  ⃗ ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ. Ρρζπει, 

επίςθσ, να τονιςκεί ότι θ εξίςωςθ 2.2 ςυνεχίηει να ιςχφει όταν το  ⃗ δεν είναι ςτακερό αλλά μεταβάλλεται 

με τον χρόνο ςε μζγεκοσ ι κατεφκυνςθ. Τα μεγζκθ των  ⃗ και  ⃗ παραμζνουν ςε αναλογία και τα δφο 

διανφςματα ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ ςε οποιαδιποτε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Πταν ζνα ςωματίδιο υπόκειται ταυτόχρονα ςε πολλζσ δυνάμεισ, θ εξίςωςθ 2.2 κα πρζπει να 

αντικαταςτακεί με: 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗ ,     (2.3) 

όπου το   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  παριςτάνει το άκροιςμα, ι τθ ςυνιςταμζνθ, όλων των δυνάμεων που δρουν πάνω ςτο 

ςωματίδιο. 

2.2.4 Ενεργειακή Αρχή Lagrange 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, το μοντζλο του δυναμικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να επιτευχκεί 

χρθςιμοποιϊντασ είτε εξιςϊςεισ ιςορροπίασ δυνάμεων είτε τθν ενεργειακι αρχι Lagrange. Το όφελοσ από 

αυτιν τθν 2θ προςζγγιςθ κακίςταται φανερό όταν το δυναμικό ςφςτθμα εμπλζκει πολλοφσ βακμοφσ 

ελευκερίασ και θ εφαρμογι των εξιςϊςεων ιςορροπίασ δυνάμεων είναι αδφνατθ. 

Θ μακθματικι ζκφραςθ τθσ Ενεργειακισ Αρχισ Lagrange είναι: 

 

  
(
  

  ̇
)  

  

  
 

   

  ̇
 

   

  ̇
 ,    (2.4) 

όπου   είναι ανεξάρτθτθ κινθματικι μεταβλθτι (Βακμόσ Ελευκερίασ) του ςυςτιματοσ, ωσ    ςυμβολίηεται 

θ ενζργεια, θ οποία διαχζεται λόγω τθσ απόςβεςθσ του ςυςτιματοσ, ωσ    ςυμβολίηεται θ ιςχφσ που 

προςφζρεται ςτο ςφςτθμα από τισ εξωτερικζσ δυνάμεισ και ωσ   ςυμβολίηεται θ αποκαλοφμενθ 

«ενεργειακι μεταβλθτι Lagrange». Ο πρϊτοσ όροσ τθσ εξίςωςθσ 2.4 είναι ο όροσ αδράνειασ που 

αντιςτοιχεί ςε δυνάμεισ αδράνειασ   , ο δεφτεροσ όροσ εκφράηει τθν ελαςτικότθτα που αντιςτοιχεί ςε 

δυνάμεισ ελατθρίου   , ο τρίτοσ όροσ είναι ο όροσ διάχυςθσ ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςε δυνάμεισ απόςβεςθσ 

   ενϊ ο τελευταίοσ όροσ είναι ο όροσ διζγερςθσ που αντιςτοιχεί ςε εξωτερικζσ δυνάμεισ  . 

Εξ’ οριςμοφ, για τθν ενεργειακι μεταβλθτι Lagrange ιςχφει:  

      ,     (2.5) 
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όπου ωσ   ςυμβολίηεται θ κινθτικι ενζργεια του ςυςτιματοσ, θ οποία ςυςςωρεφεται ςτισ μάηεσ του 

ςυςτιματοσ, ενϊ ωσ   ςυμβολίηεται θ δυναμικι ενζργεια, θ οποία ςυςςωρεφεται ςτα ελατιρια του 

ςυςτιματοσ. Θ Εξίςωςθ 2.4 γράφεται τόςεσ φορζσ, όςεσ είναι οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ   που διακζτει 

το ςφςτθμα ι ιςοδφναμα όςοι είναι οι Βακμοί Ελευκερίασ του εξεταηόμενου ςυςτιματοσ.  

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι εξιςϊςεισ των ενεργειϊν που εμπλζκονται ςτθν Ενεργειακι Αρχι 

Lagrange: 

Κινθτικι ενζργεια που ςυςςωρεφεται ςτθ μάηα: 

  
 

 
  ̇  ,     (2.6) 

Δυναμικι ενζργεια που ςυςςωρεφεται ςτο ελατιριο: 

  
 

 
    ,     (2.7) 

Ενζργεια που διαχζεται ςτον αποςβεςτιρα: 

   
 

 
  ̇  ,     (2.8) 

Ενζργεια που προςφζρεται ςτο ςφςτθμα από εξωτερικι δφναμθ: 

     ̇ ,     (2.9) 

Θ μζκοδοσ Lagrange ζχει τρία ςθμαντικά πλεονεκτιματα: 

i. Αποτελεί τθν πλζον γενικι ενεργειακι διατφπωςθ, ςτθν οποία εμπλζκονται όλεσ οι μορφζσ 

ενζργειασ και ιςχφοσ που εμφανίηονται ςτα δυναμικά ςυςτιματα (δυναμικι ενζργεια, κινθτικι 

ενζργεια, διάχυςθ ιςχφοσ και εξωτερικι ιςχφσ του ςυςτιματοσ). Συνεπϊσ, εφαρμόηεται ςε όλεσ, 

ανεξαιρζτωσ, τισ περιπτϊςεισ, όπωσ ςε γραμμικά και µθ γραμμικά μθχανικά ςυςτιματα, ςε 

υδραυλικά ςυςτιματα, ςε θλεκτρικά ςυςτιματα κακϊσ και ςε ςυνδυαςμοφσ αυτϊν (ςυηευγμζνα 

ςυςτιματα). 

ii. Εμπλζκει µόνο ενεργειακζσ ποςότθτεσ, οι οποίεσ αποτελοφν βακμωτά μεγζκθ. Θ ςυνολικι 

ενζργεια του ςυςτιματοσ δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλι πρόςκεςθ αυτϊν των βακμωτϊν 

μεγεκϊν. Αντικζτωσ, οι δυνάμεισ, ωσ διανυςματικά μεγζκθ, απαιτοφν διανυςματικζσ μεταξφ 

τουσ πράξεισ, οι οποίεσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (π.χ. εφκαμπτοσ ρομποτικόσ βραχίονασ) είναι, 

ςαφϊσ, πιο ςφνκετεσ. 

iii. Οι ενεργειακζσ ποςότθτεσ ςχετίηονται µε μακθματικζσ εκφράςεισ τετραγωνικισ μορφισ, 

ςυνεπϊσ το τελικό ενεργειακό αποτζλεςμα δεν επθρεάηεται από τθ ςειρά µε τθν οποία 

αναγράφονται οι μετατοπίςεισ ςε µία μεταβολι (αυτό κα καταςτεί πιο κατανοθτό ςε επόμενθ 

παράγραφο). Αντικζτωσ, θ διαχείριςθ δυνάμεων απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 

προςιμανςθ τουσ.  

Διευκρινίηεται, ότι µε τθν Ενεργειακι Αρχι Lagrange καταλιγουμε ςτισ ίδιεσ εξιςϊςεισ που προκφπτουν 

από τον δεφτερο νόμο του Νεφτωνα. 
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2.2.5 Παράςταςη ςτον χώρο κατάςταςησ 

Στθν ανάλυςθ των ςυςτθμάτων με τθ μεκοδολογία του χϊρου κατάςταςθσ (state space), το ςφςτθμα 

χαρακτθρίηεται από ζνα ςφνολο διαφορικϊν εξιςϊςεων πρϊτθσ τάξθσ, που περιγράφουν τισ μεταβλθτζσ 

«κατάςταςθσ». Θ ανάλυςθ και ο ςχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων επιτυγχάνεται με τθν επίλυςθ ενόσ ςυνόλου 

εξιςϊςεων πρϊτθσ τάξθσ αντί μιασ εξίςωςθσ υψθλισ τάξθσ. Θ προςπζλαςθ αυτι του προβλιματοσ τθσ 

μοντελοποίθςθσ ζχει πολλά πλεονεκτιματα όταν χρθςιμοποιοφνται ψθφιακοί υπολογιςτζσ για τθν 

επίλυςθ. 

Σφςτθμα που προςδιορίηεται από τθν Κατάςταςθ, λζγεται το μοντζλο του ςυςτιματοσ ςτο οποίο: 

i. θ μακθματικι περιγραφι του ςυςτιματοσ, 

ii. ο προςδιοριςμόσ n μεταβλθτϊν του ςυςτιματοσ ςε χρόνο t=0 (αρχικζσ ςυνκικεσ), 

iii. ο κακοριςμόσ των ειςόδων για κάκε t>=0, 

είναι αναγκαία και ικανά για να προςδιοριςτοφν μοναδικά οι ζξοδοι για κάκε t>=0 

Μεταβλθτζσ κατάςταςθσ (state variables) ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ είναι το μικρότερο δυνατό ςφνολο 

των μεταβλθτϊν που κακορίηουν τθν κατάςταςθ του δυναμικοφ ςυςτιματοσ. Οι μεταβλθτζσ κατάςταςθσ 

δεν είναι υποχρεωτικά ποςότθτεσ που μποροφν να μετρθκοφν ι να παρατθρθκοφν ι να ελεγχκοφν με 

τεχνικά μζςα. Στθν πράξθ όμωσ, χρειάηεται να επιλζγονται ωσ μεταβλθτζσ κατάςταςθσ μεγζκθ, τα οποία 

μποροφν εφκολα να μετρθκοφν, επειδι οι διατάξεισ των ςυςτθμάτων βζλτιςτου ελζγχου απαιτοφν γενικά 

ανατροφοδότθςθ όλων των μεταβλθτϊν κατάςταςθσ με κατάλλθλουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. 

Πταν αναφερόμαςτε ςε γραμμικά ςυςτιματα, οι εξιςϊςεισ κατάςταςθσ που τα διζπουν μποροφν να 

διατυπωκοφν και υπό μθτρωικι μορφι, ωσ εξισ: 

 ̇        ,     (2.10) 

όπου X είναι το διάνυςμα των μεταβλθτϊν κατάςταςθσ, 

  

[
 
 
 
 
  

  

 
 
  ]

 
 
 
 

  , 

και U είναι το διάνυςμα των ειςόδων, 

  

[
 
 
 
 
  

  

 
 
  ]

 
 
 
 

  , 

Το μθτρϊο Α (n×n) ςυντίκεται από τουσ ςυντελεςτζσ    , δθλαδι 

  

[
 
 
 
 
           

         

     
     

           ]
 
 
 
 

 , 

και το μθτρϊο Β (n×r) περιζχει τουσ ςυντελεςτζσ    , με 
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[
 
 
 
 
           

         

     
     

           ]
 
 
 
 

  . 

Αντίςτοιχθ εξίςωςθ διατυπϊνεται και για τθν απόκριςθ του ςυςτιματοσ: 

        ,     (2.11) 

όπου Y είναι το διάνυςμα τθσ απόκριςθσ, 

  

[
 
 
 
 
  

  

 
 
  ]

 
 
 
 

  , 

Και C, D είναι μθτρϊα παραμζτρων διαςτάςεων k×n και k×r αντίςτοιχα.   

Κάποια από τα πλεονεκτιματα τθσ παράςταςθσ και των μεκόδων του χϊρου κατάςταςθσ είναι: 

i. Θ χριςθ του ςυμβολιςμοφ διανυςμάτων-μθτρϊν, ωσ ανωτζρω, απλοποιεί ςθμαντικά τθ 

μακθματικι παράςταςθ των ςυςτθμάτων εξιςϊςεων. Θ αφξθςθ του αρικμοφ των μεταβλθτϊν 

κατάςταςθσ και του αρικμοφ των ειςόδων ι εξόδων δεν ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

πολυπλοκότθτασ των εξιςϊςεων.  

ii. Από υπολογιςτικι άποψθ, οι μζκοδοι του χϊρου κατάςταςθσ είναι ιδιαίτερα κατάλλθλεσ για τον 

προγραμματιςμό ςε ψθφιακό υπολογιςτι, δεδομζνου ότι αναφζρονται ςτο πεδίο του χρόνου. 

Συνεπϊσ, απαλλάςςει από τον φόρτο επίπονων υπολογιςμϊν. 

iii. Με τθ μζκοδο αυτι λαμβάνονται άμεςα υπόψθ οι αρχικζσ ςυνκικεσ ςτθν ανάλυςθ των 

ςυςτθμάτων ελζγχου, πράγμα που είναι δφςκολο με τισ κλαςςικζσ τεχνικζσ.  

2.2.6 Ιδιοανυςματική ανάλυςη 

Για τθν ιδιοανυςματικι ανάλυςθ κεωρείται θ περίπτωςθ ςυςτιματοσ θ οποία εκτελεί  ελεφκερθ 

ταλάντωςθ με μθδενικι απόςβεςθ. Ρροφανϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εξίςωςθ κίνθςθσ του 

ςυςτιματοσ γράφεται: 

  ̈             (2.12) 

Για κάκε εξίςωςθ του ςυςτιματοσ υποκζτεται μια λφςθ τθσ μορφισ: 

                ,     (2.13) 

όπου       είναι θ απόκριςθ τθσ μάηασ   ,    είναι το πλάτοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόκριςθσ και   θ 

ςυχνότθτα ταλάντωςθσ του ςυςτιματοσ. Διευκρινίηεται ότι γίνεται θ υπόκεςθ τθσ ίδιασ ςυχνότθτασ ςε 

όλεσ τισ αποκρίςεισ. 

Συνεπϊσ, για όλο το ςφςτθμα κα είναι: 

              ,     (2.14) 



  Διπλωματικι Εργαςία 

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        39 

 

όπου      είναι το διάνυςμα των αποκρίςεων του ςυςτιματοσ,   είναι το διάνυςμα των πλατϊν των 

αποκρίςεων και   είναι θ φυςικι ςυχνότθτα, ι ιςοδφναμα θ ιδιοςυχνότθτα, του ςυςτιματοσ. 

Ειςάγοντασ τθν εξίςωςθ 2.14 ςτθν εξίςωςθ 2.12 προκφπτει τελικά: 

                       (2.15) 

Επειδι όμωσ θ εξίςωςθ 2.15 πρζπει να ιςχφει για κάκε χρονικι ςτιγμι  , ζπεται ότι το χρονικά ςτακερό 

τμιμα τθσ εξίςωςθσ 2.15 πρζπει να είναι μθδενικό, δθλαδι πρζπει να ιςχφει: 

                     (2.16) 

Θ εξίςωςθ 2.16 περιγράφει ζνα ομογενζσ ςφςτθμα γραμμικϊν εξιςϊςεων. Από τθ κεωρία τθσ Γραμμικισ 

Άλγεβρασ, είναι γνωςτό ότι αν οι εν λόγω εξιςϊςεισ είναι γραμμικϊσ εξθρτθμζνεσ μεταξφ τουσ τότε 

υπάρχει μθ-μθδενικι λφςθ και θ ορίηουςα του ςυςτιματοσ είναι μθδενικι: 

                   (2.17) 

Για ευκολία πράξεων ορίηεται θ ιδιοτιμι   ωσ εξισ: 

          (2.18) 

Ο ςυνδυαςμόσ των εξιςϊςεων 2.17 και 2.18 δίνει: 

                   (2.19) 

Εκτελϊντασ τισ πράξεισ προκφπτει το λεγόμενο «χαρακτθριςτικό πολυϊνυμο». Τονίηεται ότι ο αρικμόσ 

ιδιοτιμϊν είναι ίςοσ με τον αρικμό των βακμϊν ελευκερίασ του ςυςτιματοσ. Οι ιδιοτιμζσ μπορεί να είναι 

είτε πραγματικζσ είτε ηεφγθ μιγαδικϊν ςυηυγϊν. Αν κάποια ιδιοτιμι ζχει κετικό πραγματικό μζροσ τότε το 

αντίςτοιχο ςφςτθμα είναι αςτακζσ, ενϊ αν όλεσ οι ιδιοτιμζσ ζχουν αρνθτικό πραγματικό μζροσ τότε το 

ςφςτθμα είναι ευςτακζσ. 

Γενικεφοντασ, θ απαίτθςθ για εφρεςθ µθ- μθδενικϊν (μθ-τετριμμζνων) λφςεων τθσ εξίςωςθσ 2.16 οδθγεί 

ςτθν απαίτθςθ για μθδενιςμό τθσ ορίηουςασ του αντιςτοίχου ςυςτιματοσ εξιςϊςεων (εξίςωςθ 2.19). Ωσ 

εκ τοφτου, ζνα δυναμικό ςφςτθμα µε N Βακμοφσ Ελευκερίασ κα ζχει N ιδιοτιμζσ   , άρα κα διακζτει N 

ιδιοςυχνότθτεσ   , οι οποίεσ εάν αντικαταςτακοφν ςτθν εξίςωςθ 2.16, κα δϊςουν N μθ-τετριμμζνεσ 

λφςεισ   . Ιςοδφναμα, κάκε ιδιοτιμι   ,          αντιςτοιχεί ςε µία ιδιοςυχνότθτα    , θ οποία, µζςω 

τθσ εξίςωςθσ 2.16, καταλιγει ςτθ μθ-τετριμμζνθ λφςθ   . Θ ποςότθτα    καλείται ιδιοάνυςμα (ι 

ιδιοδιάνυςμα) και αφορά ςτον φυςικό τρόποσ ταλάντωςθσ του ςυςτιματοσ.  

Ζνα ιδιοάνυςμα δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ τιμι (δεν αποτελεί ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα). Αντικζτωσ, 

ςυγκεκριμζνθ είναι θ αναλογία που εμφανίηουν μεταξφ τουσ οι ςυνιςτϊςεσ του ιδιοανφςματοσ. Εν γζνει, 

ςτθν ελεφκερθ ταλάντωςθ ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ N Βακμϊν Ελευκερίασ, θ απόκριςθ που 

αντιςτοιχεί ςε κάκε βακμό ελευκερίασ περιζχει όλεσ τισ φυςικζσ ςυχνότθτεσ του ςυςτιματοσ (δθλαδι 

περιζχει και τισ N ιδιοςυχνότθτεσ). Ο τρόποσ ταλάντωςθσ ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ περιγράφεται ωσ 

ςυνδυαςμόσ κάκε μιασ ιδιοςυχνότθτασ του ςυςτιματοσ και του αντιςτοίχου ιδιοανφςματοσ. 

Θ απόκριςθ των ελεφκερων ςυςτθμάτων είναι ο πυρινασ για όλεσ τισ άλλεσ αντιδράςεισ του 

δονοφμενου ςυςτιματοσ. Πταν υπάρχει κάποια απόςβεςθ, τότε θ απόκριςθ του ςυςτιματοσ περιορίηεται 

από τθν ελεφκερθ μθ-αποςβενφμενθ λφςθ. Πταν υπάρχει εξωτερικι διζγερςθ, οι φυςικζσ ςυχνότθτεσ τθσ 
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ελεφκερθσ απόκριςθσ υποδεικνφουν τισ ηϊνεσ ςυντονιςμοφ ςτισ οποίεσ το πλάτοσ τθσ απόκριςθσ μπορεί 

να φτάςει ςτο άπειρο αν ταιριάηει ςε μια ςυχνότθτα διζγερςθσ. 

2.3 Μοντζλα προςομοίωςθσ οχθμάτων 

Τα μοντζλα οχθμάτων, τα οποία ουςιαςτικά αποτελοφν μακθματικζσ εξιςϊςεισ τθσ κάκετθσ κίνθςθσ 

αυτϊν, μποροφν να προςομοιϊςουν είτε ολόκλθρο το όχθμα είτε ζνα μζροσ του, ανάλογα με τθν ακρίβεια 

που επιδιϊκεται και τον ςτόχο τθσ μελζτθσ. Τα ςυνικθ χρθςιμοποιοφμενα μοντζλα είναι εκείνα του ¼ 

(quarter car model), του ½ (half car model) και ολόκλθρου του οχιματοσ (full car model). Το πιο απλό, 

αλλά αρκετά αξιόπιςτο, μοντζλο είναι το quarter car, ενϊ θ καλφτερθ δυνατι προςομοίωςθ ενόσ 

οχιματοσ γίνεται με το μοντζλο full car. Το μειονζκτθμα όμωσ του τελευταίου είναι θ πολυπλοκότθτα των 

εξιςϊςεων προσ επίλυςθ και άρα ο αυξθμζνοσ υπολογιςτικόσ χρόνοσ που απαιτείται. Στθν περίπτωςθ που 

θ μελζτθ επικεντρϊνεται ςτα φαινόμενα εκτροπισ ι καλπαςμοφ του οχιματοσ, χρθςιμοποιείται το 

μοντζλο half car, κατά τον εγκάρςιο ι διαμικθ άξονα, αντίςτοιχα. 

Σε κάκε μοντζλο, το ςφςτθμα ανάρτθςθσ κεωρείται πακθτικό, αποτελοφμενο μόνο από γραμμικά 

ςτοιχεία, δθλαδι ελατιρια και αποςβεςτιρεσ, οι δυνάμεισ των οποίων είναι κετικζσ όταν αυτά βρίςκονται 

ςε ςυμπίεςθ. Θ ανάλυςθ που αφορά τθν μθ γραμμικότθτα των ςτοιχείων αυτϊν και άλλεσ παραλλαγζσ 

ςχετικζσ με τα ςυςτιματα αναρτιςεων κα ακολουκιςουν ςε επόμενθ ενότθτα. Οι βαςικζσ παραδοχζσ που 

γίνονται για τθν εφαρμογι αυτϊν των μοντζλων είναι: 

i. Οι τροχοί του οχιματοσ βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με το ζδαφοσ, γεγονόσ που ιςχφει ςτισ 

χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, όχι όμωσ και ςτισ υψθλζσ.  

ii. Οι αεροδυναμικζσ δυνάμεισ κακϊσ και θ αντίςταςθ κφλιςθσ των ελαςτικϊν επιςϊτρων 

αμελείται.  

iii. Το κζντρο μάηασ του οχιματοσ βρίςκεται πάνω από τα κζντρα εκτροπισ και καλπαςμοφ. 

iv.  Οι προβολζσ των μετατοπίςεων εξαιτίασ αυτϊν των φαινομζνων ςτα αντίςτοιχα επίπεδα είναι 

αρκετά μικρζσ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται θ προςεγγιςτικι κεωρία για τισ μικρζσ γωνίεσ. 

2.3.1 Quarter Car Model 

2.3.1.1 Περιγραφή μοντζλου 

Το μοντζλο quarter car είναι ζνα γραμμικό μοντζλο δυο βακμϊν ελευκερίασ, το οποίο χρθςιμοποιείται 

ευρζωσ ςτθν μοντελοποίθςθ οχθμάτων, κακϊσ παρόλο που είναι αρκετά απλό, παρζχει αρκετά ακριβι 

αποτελζςματα όςον αφορά τθ μελζτθ τθσ κατακόρυφθσ ταλάντωςθσ του οχιματοσ. Ρεριλαμβάνει μια 

ςωςτι αναπαράςταςθ του προβλιματοσ των μεταβολϊν του φορτίου του τροχοφ και του φορτίου που 

αςκείται μεταξφ του τροχοφ και του ςϊματοσ του οχιματοσ, εξαιτίασ τθσ ανάρτθςθσ.  

Το μοντζλο quarter car παρζχει τα μζςα για μια απλι αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν αναρτιςεων που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα όχθμα, μζςω τθσ μελζτθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ,  
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τθσ διαδρομισ τθσ ανάρτθςθσ και τθσ δφναμθσ που δζχεται το ελαςτικό. Το τελευταίο μζγεκοσ μελετάται 

επειδι παρζχει μια εκτίμθςθ του κρατιματοσ ςτο δρόμο και εν μζρει του κατά πόςο το όχθμα είναι φιλικό 

προσ το δρόμο όςον αφορά τθν καταπόνθςθ που του προκαλεί. Τζλοσ, θ μετατόπιςθ τθσ ανθρτθμζνθσ 

μάηασ μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ. 

Μια ειδικι περίπτωςθ ςτθν οποία το μοντζλο αυτό είναι εξαιρετικό για ολόκλθρο το όχθμα, αφορά 

ςυμμετρικζσ ειςόδουσ κυλινδρικοφ προφίλ δρόμου με διαμικωσ ανεξάρτθτεσ αναρτιςεισ και κατανομι 

τθσ μάηασ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να ιςχφει         (όπου, I θ εγκάρςια ροπι, M θ μάηα του ςϊματοσ 

και α,b οι διαμικεισ αποςτάςεισ μεταξφ του κζντρου μάηασ του ςϊματοσ του οχιματοσ και των δυο 

αξόνων του). 

Κάποια από τα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει το μοντζλο quarter car είναι ότι: 

i. Ρεριγράφεται από λίγεσ μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ, ςυνεπϊσ και λίγεσ μεταβλθτζσ απόδοςθσ. 

ii. Ζχει μια μοναδικι είςοδο, διευκολφνοντασ ζτςι τουσ υπολογιςμοφσ και τθν εφαρμογι βζλτιςτου 

ελζγχου για τθν εξαγωγι νόμων ελζγχου. 

iii. Διευκολφνει τθ ςυςχζτιςθ και τθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

απόδοςθσ. 

Ωςτόςο, το ςυγκεκριμζνο μοντζλο κακϊσ δεν λαμβάνει υπόψθ τθν επίδραςθ τθσ γεωμετρίασ ολόκλθρου 

του οχιματοσ είναι ανεπαρκζσ τόςο για τθν μελζτθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων ςτθ διαμικθ και εγκάρςια 

κατεφκυνςθ όςο και για τθν χριςθ των πλθροφοριϊν τθσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ 

τθσ ανάρτθςθσ ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ. 

Το μοντζλο αυτό, όπωσ φαίνεται από το Σχιμα 2.2, περιλαμβάνει δφο μάηεσ, τθν ανθρτθμζνθ    και τθν 

μθ-ανθρτθμζνθ μάηα   . Θ ανθρτθμζνθ μάηα αναπαριςτά το ¼ τθσ μάηασ του οχιματοσ, ενϊ θ μθ-

ανθρτθμζνθ μάηα αναπαριςτά τον ζνα από τουσ τζςςερισ τροχοφσ. Θ ανθρτθμζνθ μάηα ςτθρίηεται ςτθν 

ανάρτθςθ, θ οποία μοντελοποιείται με ζνα ελατιριο ςτακεράσ    και ζνα αποςβεςτιρα ςτακεράσ    ςε 

παραλλθλία. Θ μθ-ανθρτθμζνθ μάηα βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με το ζδαφοσ, μζςω ενόσ ελατθρίου 

ςτακεράσ    και ενόσ αποςβεςτιρα ςτακεράσ    ςε παραλλθλία, μοντελοποιϊντασ με αυτόν τον τρόπο 

τθν ςτιβαρότθτα του ελαςτικοφ. Ρολλζσ φορζσ, όμωσ, ο αποςβεςτιρασ αυτόσ παραλείπεται, κακϊσ θ 

ςτακερά απόςβεςισ του ςε ςχζςθ με εκείνθ του αποςβεςτιρα τθσ ανάρτθςθσ είναι πολφ μικρι. 
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χιμα 2.2 χθματικι αναπαράςταςθ μοντζλου τετάρτου οχιματοσ (Quarter car model)s 

 

Πίνακασ 2.1 Παράμετροι του μοντζλου quarter car 

φμβολο  Περιγραφι  

   
Ανθρτθμζνθ μάηα ( ¼ τθσ ςυνολικισ μάηασ του ςϊματοσ) *kg]  

   
Μθ ανθρτθμζνθ μάηα *kg] 

   
Στιβαρότθτα ελατθρίου ανάρτθςθσ *N/m] 

   
Απόςβεςθ ανάρτθςθσ *N·s/m] 

   Στιβαρότθτα ελατθρίου ελαςτικοφ *N/m] 

   
Απόςβεςθ ελαςτικοφ *N·s/m] 

 

2.3.1.2 Εξιςώςεισ κίνηςησ 

Οι εξιςϊςεισ Lagrange που περιγράφουν το μοντζλο quarter car είναι: 

Κινθτικι ενζργεια: 

  
 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇ 

      (2.20) 

Δυναμικι ενζργεια: 

  
 

 
         

  
 

 
             (2.21) 

Ενζργεια διάχυςθσ: 

  
 

 
    ̇   ̇  

  
 

 
    ̇   ̇      (2.22) 

Εφαρμόηοντασ τθν ενεργειακι αρχι Lagrange για κάκε βακμό ελευκερίασ του ςυςτιματοσ προκφπτει: 

 

  
(
  

  ̇ 
)  

  

   
 

  

  ̇ 
 

  

   
      (2.23) 

 

  
(

  

  ̇ 
)  

  

   
 

  

  ̇ 
 

  

   
      (2.24) 
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Από τθν επίλυςθ των Εξιςϊςεων 2.23-2.24 προκφπτουν οι παρακάτω εξιςϊςεισ κίνθςθσ του μοντζλου 

οχιματοσ. Σθμειϊνεται και πάλι για λόγουσ πλθρότθτασ ότι με τθ χριςθ του δεφτερου νόμου του Νεφτωνα 

προκφπτουν ακριβϊσ οι ίδιεσ εξιςϊςεισ κίνθςθσ. 

Οι εξιςϊςεισ που περιγράφουν το μοντζλο quarter car είναι: 

Μετατόπιςθ ςϊματοσ: 

   ̈      ̇   ̇                   (2.25) 

Μετατόπιςθ τροχοφ: 

   ̈      ̇   ̇                 ̇   ̇             (2.26) 

2.3.1.3 Εξιςώςεισ κατάςταςησ 

Στο ςυγκεκριμζνο υποκεφάλαιο παρατίκενται οι εξιςϊςεισ κατάςταςθσ, όπωσ αναλφκθκε 

προθγουμζνωσ, παραλείποντασ όμωσ, για λόγουσ ευκολίασ, τθν απόςβεςθ του ελαςτικοφ. 

Εξίςωςθ κατάςταςθσ: 

 ̇        

Διάνυςμα κατάςταςθσ: 

 ̇    

[
 
 
 
 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    ]
 
 
 
 

Διάνυςμα ειςόδου: 

          

 

Τα μθτρϊα των εξιςϊςεων κατάςταςθσ είναι: 

  

[
 
 
 
 
 

    

 
  

  

 
  
  

  

  

  
  

    
  

  

  
  

 
       

  

 
  
  ]

 
 
 
 
 

 

 

  [   
  

  

]
 

 

 

Εξίςωςθ εξόδου: 

        

Διάνυςμα εξόδου: 

                 

Με μθτρϊα: 

  [    ] 

  [ ] 
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2.3.2 Half Car Model (Right & Left) 

2.3.2.1 Περιγραφή μοντζλου 

Για τθν μελζτθ τθσ εκτροπισ (roll) ενόσ οχιματοσ χρθςιμοποιείται το μοντζλο half car, το οποίο 

αναπαριςτά το μιςό όχθμα, κατά τον εγκάρςιο άξονα, δθλαδι είτε τον εμπρόςκιο είτε τον οπίςκιο άξονα 

του οχιματοσ. Για λόγουσ ςυντομίασ, το ςυγκεκριμζνο μοντζλο κα αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια ωσ μοντζλο 

half car (Ri-L). Ρρόκειται για ζνα μοντζλο τεςςάρων βακμϊν ελευκερίασ, οι οποίεσ είναι θ κάκετθ κίνθςθ 

του ςϊματοσ του οχιματοσ x, θ γωνία εκτροπισ φ και οι μετατοπίςεισ των δυο τροχϊν του αντίςτοιχου 

άξονα που μελετάται, με ςυμβολιςμό    για τον δεξί τροχό και    για τον αριςτερό τροχό. Θ διζγερςθ του 

δρόμου ςυμβολίηεται με    για τθν δεξιά μεριά και     για τθν αριςτερι μεριά. 

Το αντίςτοιχο μοντζλο half car για κάκε άξονα ενόσ οχιματοσ μπορεί να είναι διαφορετικό, εξαιτίασ των 

διαφορετικϊν αναρτιςεων και τθσ διαφορετικισ κατανομισ τθσ μάηασ που υπάρχει μεταξφ του 

εμπρόςκιου και του οπίςκιου μζρουσ του οχιματοσ. Επιπλζον, είναι δυνατόν να χρθςιμοποιοφνται 

αντιςτρεπτικζσ ράβδοι διαφορετικισ ςτρεπτικισ ςτιβαρότθτασ ςε κάκε μιςό του οχιματοσ, ενϊ πολλζσ 

φορζσ ςτον οπίςκιο άξονα δεν χρθςιμοποιείται κακόλου αντιςτρεπτικι ράβδοσ ανάλογα το μοντζλο του 

οχιματοσ. 

Ππωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα 2.3, το ςυγκεκριμζνο μοντζλο περιλαμβάνει τθν ανθρτθμζνθ μάηα m με 

διαμικθ ροπι αδράνειασ   . Θ μάηα m κεωρείται απαραμόρφωτο ςτερεό, και αναπαριςτά το εμπρόςκιο ι 

οπίςκιο μζροσ του οχιματοσ. Ο δεξιόσ και ο αριςτερόσ τροχόσ ζχουν μάηα    και   , αντίςτοιχα, και 

ςυνδζονται με τθν ανθρτθμζνθ μάηα μζςω των αναρτιςεων. Οι αναρτιςεισ μοντελοποιοφνται και πάλι με 

ελατιρια και αποςβεςτιρεσ ςε παραλλθλία, με ςτακερζσ    και    για τθν δεξιά μεριά του οχιματοσ και 

   και    για τθν αριςτερι μεριά αντίςτοιχα. Οι τροχοί ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ μζςω των 

ελαςτικϊν, τα οποία μοντελοποιοφνται με παρόμοιο τρόπο, με ςτακερζσ ελατθρίου και απόςβεςθσ    , 

    και    ,     για το δεξί και αριςτερό ελαςτικό, αντίςτοιχα. Ππωσ και πριν, επειδι θ τιμι τθσ απόςβεςθσ 

των ελαςτικϊν είναι πολφ μικρότερθ από εκείνθ τθσ ανάρτθςθσ, οι αποςβεςτιρεσ των ελαςτικϊν μποροφν 

να παραλθφκοφν, για πιο εφκολουσ υπολογιςμοφσ.  

 Θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ του οχιματοσ παριςτάνεται με ζνα ςτροφικό ελατιριο ςτακεράσ   , ενϊ θ 

ροπι που αςκεί μπορεί να διατυπωκεί με δυο μοντζλα. Στο πιο απλό μακθματικό μοντζλο αντιςτρεπτικισ 

ράβδου, θ ροπι επαναφοράσ που αςκεί είναι ανάλογθ τθσ γωνίασ εκτροπισ, και διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

              (2.27) 

Σφμφωνα με το πιο ςφνκετο, και πιο ακριβζσ, μοντζλο θ ροπι επαναφοράσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

       (  
     

 
) ,    (2.28) 

όπου   είναι το μικοσ του ελεφκερου ςτροφικοφ ελατθρίου και ιςοφται με το μετατρόχιο          . 

Αντίςτοιχα υπολογίηεται και θ δφναμθ που αςκεί θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ ςτουσ τροχοφσ, θ οποία είναι: 

   
  

 
      (2.29) 



  Διπλωματικι Εργαςία 

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        45 

 

 

χιμα 2.3 χθματικι αναπαράςταςθ μοντζλου θμίςεωσ οχιματοσ κατά τον εγκάρςιο άξονα (Half car model Ri-L) 

 

Πίνακασ 2.2 Παράμετροι του μοντζλου half car (Ri-L) 

φμβολο  Περιγραφι  

 
 

Ανθρτθμζνθ μάηα ( ½ τθσ ςυνολικισ μάηασ του ςϊματοσ) *kg]  

     
Μθ ανθρτθμζνθ μάηα (δεξιά / αριςτερά) [kg] 

   οπι αδράνειασ εκτροπισ *kg m2] 

     Αποςτάςεισ τροχϊν από το κζντρο μάηασ (δεξιά / αριςτερά) [m] 

     
Στιβαρότθτα ελατθρίου ανάρτθςθσ (δεξιά / αριςτερά) [N/m] 

     
Απόςβεςθ ανάρτθςθσ (δεξιά / αριςτερά) [N·s/m] 

      Στιβαρότθτα ελατθρίου ελαςτικοφ (δεξιά / αριςτερά) [N/m] 

      
Απόςβεςθ ελαςτικοφ (δεξιά / αριςτερά) [N·s/m] 

   Στιβαρότθτα ςτροφικοφ ελατθρίου αντιςτρεπτικισ ράβδου *N/m] 

 

2.3.2.2 Εξιςώςεισ κίνηςησ 

Οι εξιςϊςεισ Lagrange του μοντζλου half car είναι: 

Κινθτικι ενζργεια: 

  
 

 
  ̇  

 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇

    (2.30) 

Δυναμικι ενζργεια: 

  
 

 
          

  
 

 
          

  
 

 

  
 

  
   (2.31) 

 
 

 
              

 

 
              

Ενζργεια διάχυςθσ: 

  
 

 
    ̇   ̇     ̇   

 

 
    ̇   ̇     ̇    (2.32) 
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     ̇   ̇  

  
 

 
     ̇   ̇  

  

Ρροκφπτουν, λοιπόν, οι εξιςϊςεισ κίνθςθσ για το μοντζλο half car, οι οποίεσ δίνονται ςτισ Εξιςϊςεισ 2.33-

2.36. 

Μετατόπιςθ ςϊματοσ οχιματοσ: 

  ̈      ̇   ̇     ̇      ̇   ̇     ̇                (2.33) 

                

Εκτροπι ςϊματοσ οχιματοσ: 

   ̈        ̇   ̇     ̇        ̇   ̇     ̇                 (2.34) 

                     

 

Μετατόπιςθ δεξιοφ τροχοφ: 

   ̈      ̇   ̇     ̇                    ̇   ̇     (2.35) 

                 

Μετατόπιςθ αριςτεροφ τροχοφ: 

   ̈      ̇   ̇     ̇                    ̇   ̇     (2.36) 

                 

2.3.2.3 Εξιςώςεισ κατάςταςησ 

Στισ παρακάτω εξιςϊςεισ κατάςταςθσ του μοντζλου half car, παραλιφκθκαν οι αποςβζςεισ του 

ελαςτικοφ και ςτουσ δυο τροχοφσ. 

Εξίςωςθ κατάςταςθσ: 

 ̇        

Διάνυςμα κατάςταςθσ: 

 ̇    

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇   

 ̈   

 ̇   

 ̈   

 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διάνυςμα ειςόδου: 

     [
     

     
] 
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Τα μθτρϊα των εξιςϊςεων κατάςταςθσ είναι: 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
  

 
 

  

 

  

 
       

  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
        

        

  

        

  
 

 

  
   

    
   

  

  
 

 

  
   

    
  

   

  

   

  
 

   

  
 

   

  
        
 

  

 

  

   

  

   

  

     

  

  

  

  

        
 

  

 

  

 
   

  

 
   

  

  
     

  

 
 

  ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

[
 
 
        

  

  

     
  

  
  

]
 
 
 
 

 

Εξίςωςθ εξόδου: 

        

Διάνυςμα εξόδου: 

                

Με μθτρϊα: 

  [        ] 

  [   ] 

2.3.3 Half Car Model (Front & Rear) 

2.3.3.1 Περιγραφή μοντζλου 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, πζρα από τθν μελζτθ των κάκετων 

μετατοπίςεων του, αξίηει να μελετθκοφν και τα φαινόμενα καλπαςμοφ. Για αυτό το ςκοπό, 

χρθςιμοποιείται το μοντζλο half car, το οποίο, όμωσ, αυτι τθ φορά περιλαμβάνει είτε τθν δεξιά είτε τθν 

αριςτερι μεριά του οχιματοσ, δθλαδι το μιςό του οχιματοσ κατά τθν διαμικθ κατεφκυνςθ. Το 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο είναι τεςςάρων βακμϊν ελευκερίασ, οι οποίοι είναι θ κάκετθ κίνθςθ του ςϊματοσ 

του οχιματοσ x, θ γωνία καλπαςμοφ κ και οι μετατοπίςεισ των δυο τροχϊν με ςυμβολιςμό    και    για 

τον εμπρόςκιο και οπίςκιο τροχό, αντίςτοιχα.  Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο, κεωροφνται δφο διαφορετικζσ 

διεγζρςεισ δρόμου, κακϊσ λαμβάνεται υπόψθ θ χρονικι κακυςτζρθςθ που υπάρχει μζχρι ο οπίςκιοσ 

τροχόσ να περάςει το ίδιο ςθμείο του δρόμου με τον εμπρόςκιο τροχό. Ο ςυμβολιςμόσ που ακολουκείται 

είναι    για τον εμπρόςκιο τροχό και    για τον οπίςκιο. 
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χιμα 2.4 χθματικι αναπαράςταςθ μοντζλου θμίςεωσ οχιματοσ κατά τον διαμικθ άξονα (Half car model F-R) 

Το μοντζλο half car (F-R), όπωσ κα αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια, φαίνεται ςτο Σχιμα 2.4 και περιλαμβάνει 

τθν ανθρτθμζνθ μάηα m, θ οποία παριςτάνει το ½ τθσ μάηασ του ςϊματοσ του οχιματοσ, και κεωρείται ωσ 

απαραμόρφωτο ςτερεό και θ οποία ζχει εγκάρςια ροπι αδράνειασ   , ίςθ με τθ μιςι ολόκλθρου του 

ςϊματοσ. Ο εμπρόςκιοσ και οπίςκιοσ τροχόσ ζχουν μάηα     και   , αντιςτοίχωσ, και ςυνδζονται με τθν 

ανθρτθμζνθ μάηα μζςω των αναρτιςεων. Ππωσ και ςτα προθγοφμενα μοντζλα που αναλφκθκαν, θ 

ανάρτθςθ μοντελοποιείται με ελατιρια και αποςβεςτιρεσ ςτακερϊν   ,    για τθν μπροςτινι πλευρά του 

οχιματοσ και   ,    για τθν πίςω. Θ ςτιβαρότθτα των ελαςτικϊν, μζςω των οποίων οι τροχοί ζρχονται ςε 

επαφι με το ζδαφοσ, μοντελοποιείται και πάλι με ζνα ελατιριο και ζναν αποςβεςτιρα, ςτακεράσ    ,     

και    ,     για τθν εμπρόςκια και οπίςκια μεριά του οχιματοσ αντίςτοιχα. 

Πίνακασ 2.3 Παράμετροι του μοντζλου half car (F-R) 

φμβολο  Περιγραφι  

 
 

Ανθρτθμζνθ μάηα ( ½ τθσ ςυνολικισ μάηασ του ςϊματοσ) *kg]  

     
Μθ ανθρτθμζνθ μάηα  [kg] 

   οπι αδράνειασ καλπαςμοφ *kg m2] 

     Αποςτάςεισ αξόνων από το κζντρο μάηασ (εμπρόσ/ πίςω) [m] 

     
Στιβαρότθτα ελατθρίου ανάρτθςθσ (εμπρόσ/ πίςω) [N/m] 

     
Απόςβεςθ ανάρτθςθσ (εμπρόσ/ πίςω) [N·s/m] 

      Στιβαρότθτα ελατθρίου ελαςτικοφ (εμπρόσ/ πίςω) [N/m] 

      
Απόςβεςθ ελαςτικοφ (εμπρόσ/ πίςω) [N·s/m] 

 

2.3.3.2 Εξιςώςεισ κίνηςησ 

Οι εξιςϊςεισ Lagrange του μοντζλου half car (F-R) είναι: 

Κινθτικι ενζργεια: 

  
 

 
  ̇  

 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇

    (2.37) 
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Δυναμικι ενζργεια: 

  
 

 
          

  
 

 
          

  
 

 
            

   (2.38) 

 
 

 
            

  

Ενζργεια διάχυςθσ: 

  
 

 
  ( ̇   ̇     ̇)

 
 

 

 
  ( ̇   ̇     ̇)

 
   (2.39) 

 
 

 
     ̇   ̇  

  
 

 
     ̇   ̇  

  

Εφαρμόηοντασ είτε τθν μζκοδο Lagrange είτε τον δεφτερο νόμο του Νεφτωνα, προκφπτουν οι εξιςϊςεισ 

κίνθςθσ του μοντζλου οχιματοσ, οι οποίεσ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια (Εξιςϊςεισ 2.40-2.43). 

Μετατόπιςθ ςϊματοσ οχιματοσ: 

  ̈    ( ̇   ̇     ̇)    ( ̇   ̇     ̇)                (2.40) 

                

 

Καλπαςμόσ ςϊματοσ οχιματοσ: 

   ̈      ( ̇   ̇     ̇)      ( ̇   ̇     ̇)                 (2.41) 

                  

Μετατόπιςθ εμπρόςκιου τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇)       ̇   ̇                  (2.42) 

              

Μετατόπιςθ οπίςκιου τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇)       ̇   ̇                  (2.43) 

              

2.3.3.3 Εξιςώςεισ κατάςταςησ 

Ππωσ και ςτα προθγοφμενα μοντζλα οχιματοσ, και ςτο μοντζλο half car (F-R) παραλιφκθκαν οι 

αποςβζςεισ των ελαςτικϊν. 

Εξίςωςθ κατάςταςθσ: 

 ̇        

Διάνυςμα κατάςταςθσ: 
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 ̇    

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇   

 ̈   

 ̇   

 ̈   

 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διάνυςμα ειςόδου: 

     [
     

     
] 

 

Τα μθτρϊα των εξιςϊςεων κατάςταςθσ είναι: 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
     

 
 

     
 

         

 

         
 

  

 

  
 

  

 

  
 

        
         

  

         
  

 
    

      
 

  
 

    
      

 

  
 

    

  
 

    
  

    

  

    
  

        
  

  

  
  

 
    

  

 
    

  

       

  

   
  

  

        
  

  

  
  

    

  

    

  

  
       

  

 
  
  ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

[
 
 
        

   

  

     
   

  
  

]
 
 
 
 

 

 

Εξίςωςθ εξόδου: 

        

Διάνυςμα εξόδου: 

                

Με μθτρϊα: 

  [        ] 

  [   ] 
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2.3.4 Full Car Model 

2.3.4.1 Περιγραφή μοντζλου 

Το πιο γενικό και ακριβζσ μοντζλο προςομοίωςθσ οχθμάτων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 

προαναφερκζντα φαινόμενα (κάκετθ κίνθςθ ςϊματοσ, εκτροπι, καλπαςμόσ), είναι το μοντζλο ολόκλθρου 

οχιματοσ ι αλλιϊσ full car. Ρρόκειται για ζνα μοντζλο εφτά βακμϊν ελευκερίασ, ςτουσ οποίουσ 

εντάςςονται θ κάκετθ κίνθςθ του οχιματοσ x, θ γωνίασ εκτροπισ φ, θ γωνία καλπαςμοφ κ και οι 

μετατοπίςεισ όλων των τροχϊν με ςυμβολιςμό   ,   ,    και   . Με    και    παριςτάνονται οι 

μετατοπίςεισ του εμπρόςκιου δεξιοφ και αριςτεροφ τροχοφ, ενϊ με    και    οι μετατοπίςεισ του 

οπίςκιου δεξιοφ και αριςτεροφ τροχοφ, αντίςτοιχα. Θεωροφνται, επίςθσ, τζςςερεισ διεγζρςεισ δρόμου, 

μια για κάκε τροχό, με ςυμβολιςμό   ,   ,    και   . Σε αυτό το ςθμείο, υποκζτεται ότι οι διεγζρςεισ    

και    κακϊσ και οι    και   , που αναφζρονται ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ αντίςτοιχα, 

είναι ίςεσ μεταξφ τουσ, δθλαδι: 

                             (2.44) 

Ππωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 2.5, το ςϊμα του οχιματοσ αναπαριςτάται μζςω μια απαραμόρφωτθσ πλάκασ 

μάηασ m ίςθσ με τθ ςυνολικι μάηα του αμαξϊματοσ. Θ ανθρτθμζνθ μάηα ζχει διαμικθ ροπι αδράνειασ    

και εγκάρςια ροπι αδράνειασ   . Τονίηεται ότι οι ςυγκεκριμζνεσ ροπζσ αδράνειασ αναφζρονται μόνο ςτθ 

μάηα του ςϊματοσ του οχιματοσ και όχι ςτθ μάηα ολόκλθρου του οχιματοσ. Οι τροχοί ζχουν μάηεσ   , 

  ,    και   , ακολουκϊντασ τον μζχρι τϊρα, για αυτό το μοντζλο, ςυμβολιςμό, και ςυνδζονται με τθν 

ανθρτθμζνθ μάηα μζςω τεςςάρων αναρτιςεων. Οι αναρτιςεισ μοντελοποιοφνται με ελατιρια και 

αποςβεςτιρεσ ςτακερϊν   ,   ,   ,    και   ,   ,    και   , κατά τα γνωςτά. Αντίςτοιχα, θ ςτιβαρότθτα 

των ελαςτικϊν μοντελοποιείται με ελατιρια και αποςβεςτιρεσ με ςυμβολιςμό,    ,    ,    ,     και    , 

   ,     και    . Ππωσ, αναφζρκθκε και ςτα προθγοφμενα μοντζλα, οι αποςβζςεισ ςτα ελαςτικά, μποροφν 

να παραλθφκοφν με ςτόχο τθν απλοποίθςθ των εξιςϊςεων, κακϊσ θ επίδραςθ των δυνάμεων αυτϊν ςτθν 

απόκριςθ του ςυςτιματοσ είναι αμελθτζα. Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο, κεωρείται ότι το όχθμα ζχει 

αντιςτρεπτικζσ ράβδουσ τόςο ςτο εμπρόςκιο μζροσ του, όςο και ςτο οπίςκιο. Θ μοντελοποίθςθ τουσ 

γίνεται με ςτροφικά ελατιρια με ςτακερζσ     για τθν μπροςτινι αντιςτρεπτικι και     για τθν πίςω. Για 

λόγουσ πλθρότθτασ, αναφζρονται ξανά τα δυο εναλλακτικά μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

ζκφραςθ τθσ ροπισ και τθσ δφναμθσ που αςκεί θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ. 

Στο απλό μοντζλο θ ροπι επαναφοράσ εκφράηεται για τον εμπρόςκιο άξονα: 

                 (2.45) 

Αντίςτοιχα, για τον οπίςκιο άξονα, υπολογίηεται ωσ: 

                 (2.46) 

Στο ςφνκετο μοντζλο θ ροπι επαναφοράσ για τον εμπρόςκιο άξονα δίνεται ςτθν Εξίςωςθ 2.47 και για 

τον οπίςκιο άξονα ςτθν Εξίςωςθ 2.48. 

          (  
     

 
)    (2.47) 
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          (  
     

 
)    (2.48) 

Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ θ δφναμθ που αςκεί θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

   
  

 
      (2.49) 

 

 

χιμα 2.5 χθματικι αναπαράςταςθ μοντζλου ολόκλθρου οχιματοσ (Full car model) 

Πίνακασ 2.4 Παράμετροι του μοντζλου full car 

φμβολο  Περιγραφι  

 
 

Ανθρτθμζνθ μάηα ( ½ τθσ ςυνολικισ μάηασ του ςϊματοσ) *kg]  

     
Μθ ανθρτθμζνθ μάηα (δεξιά / αριςτερά) *kg] 

   οπι αδράνειασ εκτροπισ *kg m2] 

   οπι αδράνειασ καλπαςμοφ *kg m2] 

     Αποςτάςεισ αξόνων από το κζντρο μάηασ (εμπρόσ/ πίςω) *m] 

     Αποςτάςεισ τροχϊν από το κζντρο μάηασ (δεξιά / αριςτερά) *m] 

         
Στιβαρότθτα ελατθρίου ανάρτθςθσ *N/m] 

         
Απόςβεςθ ανάρτθςθσ *N·s/m] 

          Στιβαρότθτα ελατθρίου ελαςτικοφ *N/m] 

          
Απόςβεςθ ελαςτικοφ [N·s/m] 

      Στιβαρότθτα ςτροφικοφ ελατθρίου αντιςτρεπτικισ ράβδου (εμπρόσ/ πίςω) *N/m] 

 

2.3.4.2 Εξιςώςεισ κίνηςησ 

Οι εξιςϊςεισ Lagrange του μοντζλου full car είναι: 

Κινθτικι ενζργεια: 

  
 

 
  ̇  

 

 
   ̇

  
 

 
   ̇

  
 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇ 

    (2.50) 

 
 

 
   ̇ 

  
 

 
   ̇ 
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Δυναμικι ενζργεια: 

  
 

 
          

  
 

 
          

  
 

 
          

  
 

 
          

  (2.51) 

 
 

 
                

  
 

 
                

  

 
 

 
                

  
 

 
                

   

 
 

 

    
 

    
 

 

 

    
 

    
 

Ενζργεια διάχυςθσ: 

  
 

 
  ( ̇   ̇     ̇     ̇)

 
 

 

 
  ( ̇   ̇     ̇     ̇)

 
  (2.52) 

 
 

 
  ( ̇   ̇     ̇     ̇)

 
 

 

 
  ( ̇   ̇     ̇     ̇)

 
 

 
 

 
     ̇   ̇  

  
 

 
     ̇   ̇  

  
 

 
     ̇   ̇  

  

 
 

 
     ̇   ̇  

  

Εφαρμόηοντασ είτε τθν ενεργειακι αρχι Lagrange είτε τον δεφτερο νόμο του Νεφτωνα, προκφπτουν οι 

εξιςϊςεισ κίνθςθσ του μοντζλου οχιματοσ full car, οι οποίεσ είναι: 

Μετατόπιςθ ςϊματοσ οχιματοσ: 

  ̈    ( ̇   ̇     ̇     ̇)    ( ̇   ̇     ̇     ̇)   (2.53) 

   ( ̇   ̇     ̇     ̇)    ( ̇   ̇     ̇     ̇) 

                                   

                                     

Εκτροπι ςϊματοσ οχιματοσ: 

   ̈      ( ̇   ̇     ̇     ̇)      ( ̇   ̇     ̇     ̇)   (2.54) 

     ( ̇   ̇     ̇     ̇)      ( ̇   ̇     ̇     ̇) 

                                       

                                       

             

Καλπαςμόσ ςϊματοσ οχιματοσ: 

   ̈      ( ̇   ̇     ̇     ̇)      ( ̇   ̇     ̇     ̇)    (2.55) 

     ( ̇   ̇     ̇     ̇)      ( ̇   ̇     ̇     ̇) 
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Μετατόπιςθ εμπρόςκιου δεξιοφ τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇     ̇)                     (2.56) 

    ( ̇   ̇ )     (     )         

Μετατόπιςθ εμπρόςκιου αριςτεροφ τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇     ̇)                     (2.57) 

    ( ̇   ̇ )     (     )         

Μετατόπιςθ οπίςκιου δεξιοφ τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇     ̇)                     (2.58) 

      ̇   ̇                     

 

Μετατόπιςθ οπίςκιου αριςτεροφ τροχοφ: 

   ̈    ( ̇   ̇     ̇     ̇)                     (2.59) 

      ̇   ̇                     

2.3.4.3 Εξιςώςεισ κατάςταςησ 

Στισ εξιςϊςεισ κατάςταςθσ που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια για το μοντζλο full car, ζχει γίνει θ 

υπόκεςθ μθδενικισ απόςβεςθσ των ελαςτικϊν. 

Εξίςωςθ κατάςταςθσ: 

 ̇        

Διάνυςμα κατάςταςθσ: 

 ̇    

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇    

 ̇     

 ̇     

 ̇     

 ̇     

 ̇     ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̇   

 ̈   

 ̇   

 ̈   

 ̇   

 ̈   

 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    

 ̇    

 ̈    ]
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Διάνυςμα ειςόδου: 
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Τα μθτρϊα των εξιςϊςεων κατάςταςθσ είναι: 
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Εξίςωςθ εξόδου: 

        

Διάνυςμα εξόδου: 

                

Με μθτρϊα: 

  [              ] 

  [    ] 

2.4 Μοντζλα Αναρτιςεων 

2.4.1 Ημι-ενεργητικζσ Αναρτήςεισ 

Οι θμι-ενεργθτικζσ αναρτιςεισ είναι ο καλφτεροσ ςυμβιβαςμόσ μεταξφ κόςτουσ και απόδοςθσ και τα 

τελευταία χρόνια ζχει ζρκει ςτο επίκεντρο τθσ ζρευνασ ςτον τομζα των οχθμάτων. Θ μελζτθ τουσ αφορά 

κυρίωσ δφο τομείσ. Ο πρϊτοσ αφορά ςτθν τεχνολογία θ οποία εφαρμόηεται ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

μεταβολι του ςυντελεςτι απόςβεςθσ. Τζτοια παραδείγματα είναι θ αλλαγι τθσ γεωμετρίασ του 

αποςβεςτιρα ι τθσ ςυνεκτικότθτασ του ρευςτοφ, θ οποία αναλφκθκε προθγουμζνωσ. Θ επόμενθ τάςθ 

επικεντρϊνεται ςτουσ νόμουσ ελζγχου που εφαρμόηονται και ρυκμίηουν τισ αλλαγζσ του ςυντελεςτι 

απόςβεςθσ και τθ τιμι που κα πάρει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ που επικρατοφν. 

Οι δφο αυτοί τομείσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικοί για τθν καλι εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων αναρτιςεων 

και θ ζρευνα ςτοχεφει ςτθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ ζρευνα αυτι 

αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ άνεςθσ των επιβατϊν και επομζνωσ ςτθν βιβλιογραφία κυριαρχοφν 

τζτοιο νόμοι ελζγχου. Ραρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι που αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ οδθγικισ 

ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, αλλά δεν είναι τόςο διαδεδομζνοι. Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία 

αναφζρονται οι ςθμαντικότεροι και πιο διαδεδομζνοι νόμοι ελζγχου που προςανατολίηονται ςτθν 

βελτίωςθ τθσ άνεςθσ. 

2.4.1.1 Skyhook control 

Θ αρχι ςτθν οποία ςτθρίηεται αυτι θ μζκοδοσ είναι θ ςχεδίαςθ ενόσ ενεργθτικοφ ελζγχου ϊςτε το ςϊμα 

του οχιματοσ να «ςυνδζεται» με τον ουρανό, δθλαδι ζνα «ταβάνι» το οποίο παραμζνει ςτακερό κατά τον 

κατακόρυφο άξονα ςε ςχζςθ με το ζδαφοσ, για να μειωκοφν οι κατακόρυφεσ ταλαντϊςεισ του ςϊματοσ 

και του άξονα, ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. Ζτςι ειςάγεται ζνασ φανταςτικόσ αποςβεςτιρασ μεταξφ 

τθσ αναρτθμζνθσ μάηασ και του ουρανοφ όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 2.6. 
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χιμα 2.6 Ιδανικό μοντζλο τετάρτου οχιματοσ κατά τον ζλεγχο Skyhook 

Με αυτιν τθν μζκοδο, απομονϊνεται θ αναρτθμζνθ μάηα από τθ διζγερςθ του δρόμου και επιτρζπεται θ 

μείωςθ τθσ ταλάντωςθσ. Το μακθματικό μοντζλο αυτισ τθσ ιδανικισ κεωρίασ παρατίκεται ςτισ εξιςϊςεισ 

2.60 και 2.61. 

Μετατόπιςθ ςϊματοσ οχιματοσ: 

  ̈               ̇       (2.60) 

Μετατόπιςθ τροχοφ: 

  ̈                         (2.61) 

όπου       είναι ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ τθσ μεκόδου.  

Υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ του ςυγκεκριμζνου ελζγχου, ο Skyhook 2 states που είναι μθ ςυνεχισ με δφο 

καταςτάςεισ, και ο Skyhook linear που είναι μία γραμμικι ςυνεχισ μζκοδοσ, , οι οποίεσ αναλφονται ςτθ 

ςυνζχεια. 

2.4.1.2 Skyhook 2 states (SH-2states) 

Ο ζλεγχοσ αυτόσ είναι δφο καταςτάςεων μεταξφ υψθλοφ και χαμθλοφ ςυντελεςτι απόςβεςθσ. Ζτςι, ο 

ςυντελεςτισ απόςβεςθσ τθσ ανάρτθςθσ (π.χ. θ ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ, θ αντίςταςθ του αζρα κλπ) 

μεταβάλλεται ςυναρτιςει του προςιμου του γινομζνου τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ  ̇  με τθν ταχφτθτα 

μετατόπιςθσ τθσ ανάρτθςθσ  ̇    . 

 i {

 min, i  ,  i   ‖ ̇S , i  ̇S‖   i

 min, i  ,  i     ̇S , i  ̇S   - i
 ma , i  ,  i     ̇S , i  ̇S    i 

 ,  i=F,R   (2.62) 
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Με  min,i και  ma ,i ςυμβολίηεται ο ελάχιςτοσ και ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ που μπορεί να 

επιτευχκεί για το ςυγκεκριμζνο αποςβεςτιρα και ςυνικωσ ιςχφει  ma ,i      . Ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 

είναι ελάχιςτοσ και μόνο όταν θ ταχφτθτα τθσ ανάρτθςθσ ζχει το ίδιο πρόςθμο με τθν ταχφτθτα του 

ςϊματοσ γίνεται μζγιςτοσ. Αυτόσ ο ζλεγχοσ είναι απλόσ και χρειάηεται τρεισ αιςκθτιρεσ για να μπορεί να 

εφαρμοςτεί. Ζναν για τθν γνϊςθ τθσ κάκετθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ του οχιματοσ και ζναν για τθν 

κάκετθ ταχφτθτα του τροχοφ. 

2.4.1.3 Skyhook linear (SH-Linear) 

Μία άλλθ εκδοχι του Skyhook υλοποιείται για τθν επίτευξθ μεταβλθτισ απόςβεςθσ που είναι ςυνεχισ ι 

παίρνει διακριτζσ τιμζσ μεταξφ του ελάχιςτου και του μζγιςτου ςυντελεςτι απόςβεςθσ. Ο ςυντελεςτισ 

απόςβεςθσ αλλάηει όπωσ και πριν ανάλογα με το πρόςθμο του γινομζνου τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ  ̇  

με τθν ταχφτθτα μετατόπιςθσ τθσ ανάρτθςθσ  ̇    . 

 i 

{
 
 

 
  min, i                     i   ‖ ̇S , i  ̇S‖   i  

 min, i                      i       ̇S , i  ̇S   - i 

  
a ma , i ̇S , i (1-a) ma  ̇S

 ̇S , i
   i   ̇S , i  ̇S    i

  ,  i=F,R  (2.63) 

Οι πρϊτοι δφο κλάδοι τθσ Εξίςωςθσ 2.63 είναι ίδιοι με τον Skyhook 2 states, όμωσ ο τρίτοσ επιτρζπει 

ςτον ςυντελεςτι απόςβεςθσ να παίρνει τισ τιμζσ μεταξφ του ελάχιςτου και του μζγιςτου ςυντελεςτι που 

μπορεί να επιτφχει. Ο ςυντελεςτισ α παίρνει τιμζσ μεταξφ του *0,1+ για να είναι αυτό δυνατό. Αν το α είναι 

ίςο με 1 (α 1), τότε αυτόσ ο ζλεγχοσ ταυτίηεται με τον προθγοφμενο. Αυτόσ ο ςυντελεςτισ α είναι μία 

παράμετροσ που ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε θ μζγιςτθ τιμι του ςυντελεςτι απόςβεςθσ να εξυπθρετεί ςτθν 

εφαρμογι που χρθςιμοποιείται ο ζλεγχοσ και να μθν ξοδεφεται περαιτζρω ενζργεια. Για τθν επίτευξθ 

αυτοφ του ελζγχου είναι φανερό ότι χρειάηεται ζνασ ςυνεχισ αποςβεςτιρασ όπωσ αυτόσ με το 

μαγνθτοροϊκό ρευςτό. Αυτόσ ο ζλεγχοσ είναι εφκολοσ ςτθν εφαρμογι του και απαιτεί τρεισ αιςκθτιρεσ 

όπωσ και ο προθγοφμενοσ ζλεγχοσ. 

2.4.1.4 Acceleration driven damper control (ADD) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ελζγχου βαςίηεται ςτο γινόμενο τθσ επιτάχυνςθσ του ςϊματοσ του οχιματοσ  ̈  

με τθν ταχφτθτα μετατόπιςθσ τθσ ανάρτθςθσ  ̇     και ιςχφει θ Εξίςωςθ 2.64. 

 i {

 min, i   i  ‖ ̇S , i  ̈S ‖   i

 min, i   i   ̇S , i ̈S   - i      
 ma , i   i   ̇S , i  ̈S    i     

 ,  i=F,R   (2.64) 
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Ππωσ είναι φανερό, ο ςυγκεκριμζνοσ ζλεγχοσ εςτιάηει ςτθν ςθμαςία τθσ επιτάχυνςθσ τθσ αναρτθμζνθσ 

μάηασ, και επομζνωσ είναι αναμενόμενο να ζχει καλφτερα αποτελζςματα ςε αυτό το μζγεκοσ. Ωςτόςο, 

λόγο των μεγάλων και γριγορων μεταβολϊν που ςυντελοφνται ςτθν επιτάχυνςθ, ο ςυντελεςτισ 

απόςβεςθσ κα πρζπει να αλλάηει ςυχνά και γριγορα. Αυτό οδθγεί ςτθν φπαρξθ κορφβου ςτο αποτζλεςμα. 

Αυτζσ οι μεταβολζσ μπορεί να επθρεάςουν τθν απόδοςθ του ελζγχου ςε κλειςτό βρόχο. Για να είναι 

γνωςτά τα απαραίτθτα δεδομζνα για τθν ςυνκικθ του ελζγχου, απαιτοφνται τρεισ αιςκθτιρεσ. 

2.4.1.5 Power driven damper control (PDD) 

Αυτόσ ο ζλεγχοσ βαςίηεται ςτθν αλλαγι του ςυντελεςτι απόςβεςθσ με βάςθ τθν Εξίςωςθ 2.65. 

 i 

{
 
 

 
 

 min, i,     ‖ i ̇S , i  S , i   min, i  ̇S , i ‖   i
 min, i,      i ̇S , i  S , i   min, i  ̇S , i     i   

 ma , i,      i ̇S , i S , i   ma , i  ̇S , i    - i  
 min, i  ma , i

2
,     ( S , i  0 and   ̇S , i  0)      

- i S , i

 ̇S , i 
,                                  

,  i=F,R  (2.65) 

Φαίνεται ότι θ πρϊτθ ςυνκικθ είναι θ ςυνκικθ για να μθν αλλάηει ςυνεχϊσ ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 

και όταν ζχει μια μικρι τιμι να χρθςιμοποιείται θ ελάχιςτθ απόςβεςθ. Στθν ςυνκικθ υπάρχει θ διαδρομι 

τθσ ανάρτθςθσ κακϊσ και θ ταχφτθτα τθσ και είναι οι δφο όροι που ζχουν τθν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτον 

ςυγκεκριμζνο ζλεγχο. Ακόμθ, υπάρχει ςτθν ςυνκικθ θ ςκλθρότθτα του ελατθρίου που κα πρζπει να είναι 

γνωςτι, όπωσ και θ ελάχιςτθ και μζγιςτθ δυνατι απόςβεςθ. Οι τιμζσ που μπορεί να πάρει ο ςυντελεςτισ 

απόςβεςθσ είναι θ ελάχιςτθ και θ μζγιςτθ δυνατι τιμι του, κακϊσ και ο μζςοσ όροσ τουσ αλλά και το 

αποτζλεςμα (το γινόμενο τθσ ςκλθρότθτασ του ελατθρίου επί τθ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ, προσ τθν 

ταχφτθτα τθσ) που προκφπτει από τθν τελευταία ςυνκικθ. Για τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου ελζγχου, 

χρειάηονται τρεισ αιςκθτιρεσ κακϊσ και θ γνϊςθ τθσ ςκλθρότθτασ του ελατθρίου. 

2.4.1.6 Mixed Skyhook-Acceleration driven damper control (SH-ADD)  

Αυτόσ ο ζλεγχοσ είναι ςφνκετοσ, ςυνδυάηοντασ τα πλεονεκτιματα των δφο ελζγχων που αναφζρκθκαν 

παραπάνω. Αυτοί οι δφο ζλεγχοι ζχουν ςυμπλθρωματικά χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθν άνεςθ. Ο Skyhook 

ζχει καλά αποτελζςματα ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, γφρω από τθν ιδιοςυχνότθτα τθσ αναρτθμζνθσ μάηασ 

και ο  DD ζχει καλφτερθ ςυμπεριφορά ςτισ μεςαίεσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ, μετά τθν ιδιοςυχνότθτα τθσ 

αναρτθμζνθσ μάηασ. Από τον ςυνδυαςμό των δφο αυτϊν ελζγχων όπου επιλζχκθκε ζνασ απλόσ τρόποσ για 

να επιλζγεται θ ςυχνότθτα που κα περνάει από τον ζναν ζλεγχο ςτον άλλο και δεν κα αυξάνει τθν 

πολυπλοκότθτα και το κόςτοσ ιδιαίτερα προζκυψε ο ςφνκετοσ ζλεγχοσ SH- DD. Βαςίηεται ςε μία απλι και 

αποτελεςματικι μζκοδο επιλογισ ςυχνότθτασ που διακρίνει τθ ςτιγμιαία δυναμικι ςυμπεριφορά τθσ 
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ανάρτθςθσ και επιλζγει τον Skyhook ζλεγχο ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ και τον Acceleration driven ςτισ 

υπόλοιπεσ. Το μακθματικό το μοντζλο παρουςιάηεται ςτθν Εξίςωςθ 2.66. 

 i 

{
 
 

 
  ma , i     i  [( ̈S

2-a2 ̇S
2) 0 and  ̇S , i  ̇S  0]

                or * ( ̈S
2-a2 ̇S

2) 0 and  ̇S , i  ̈S  0+
 

 min, i                 other ise                             

, i=F,R  (2.66) 

Ππωσ είναι φανερό τα μεγζκθ που είναι απαραίτθτα για να επιλεχκεί ο μζγιςτοσ ι ο ελάχιςτοσ 

ςυντελεςτισ απόςβεςθσ είναι θ ταχφτθτα  ̇S και θ επιτάχυνςθ  ̈S του ςϊματοσ του οχιματοσ, και θ 

ταχφτθτα μετατόπιςθσ τθσ ανάρτθςθσ  ̇    . Για να είναι αυτά τα μεγζκθ γνωςτά, απαιτοφνται μόνο τρεισ 

αιςκθτιρεσ, όπωσ και ςτουσ προθγοφμενουσ ελζγχουσ. Με μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ του ςϊματοσ όπου 

με ολοκλιρωςι τθσ προκφπτει θ ταχφτθτά του και με μζτρθςθ τθσ ταχφτθτασ του τροχοφ ι τθσ 

μετατόπιςθσ τθσ ανάρτθςθσ μπορεί να προκφψει θ ταχφτθτα απόκλιςθσ τθσ ανάρτθςθσ. Από τθν Εξίςωςθ 

2.66 του ελζγχου γίνεται φανερό ότι θ επιλογι ςυχνότθτασ γίνεται από τον όρο  ̈ 
2-a2 ̇ 

2: 

 Πταν ιςχφει  ̈S
2-a2 ̇S

2 0 επιλζγεται ο ADD ζλεγχοσ. 

 Πταν ιςχφει  ̈S
2-a2 ̇S

2 0 επιλζγεται ο Skyhook ζλεγχοσ. 

Επομζνωσ αυτόσ ο όροσ χαρακτθρίηει τθν επιλογι ςυχνότθτασ αλλαγισ ελζγχου. Σε αυτόν υπάρχει θ 

παράμετροσ α που κακορίηει το όριο μεταξφ χαμθλισ και υψθλισ ςυχνότθτασ και είναι θ μόνθ ρυκμιςτικι 

παράμετροσ. Θ τιμι τθσ δίνεται ςε rad/s και θ τιμισ τθσ για ζνα αυτοκίνθτο είναι περίπου 25 rad/s 

(περίπου 4 Hertz) και για μία μθχανι περίπου 19 rad/s (περίπου 3 Hertz).  

2.4.1.7 Mixed Skyhook-Acceleration driven damper control με ζναν αιςθητήρα (SH-ADD-1s)  

Αυτόσ ο νόμοσ ελζγχου είναι ςφνκετοσ και χρθςιμοποιεί τον καλό ςυνδυαςμό τθσ ςκλθρισ ανάρτθςθσ 

που ζχει μεγάλο ςυντελεςτι απόςβεςθσ με τθν μαλακι ανάρτθςθ που ζχει μικρό ςυντελεςτι. 

Χρθςιμοποιεί δφο πακθτικζσ αναρτιςεισ και είναι αρκετά εφκολοσ ζλεγχοσ να υλοποιθκεί, και βαςικό του 

πλεονζκτθμα είναι θ χριςθ μόνο ενόσ αιςκθτιρα. Είναι ζλεγχοσ με τθν ίδια λογικι με τον SH- DD που 

αναλφκθκε παραπάνω και χρθςιμοποιεί τθν ςκλθρι ανάρτθςθ που ζχει καλά αποτελζςματα ςτισ χαμθλζσ 

ςυχνότθτεσ και γφρω από τθν ιδιοςυχνότθτα τθσ αναρτθμζνθσ μάηασ και δεν ζχει τόςο καλι ςυμπεριφορά 

ωσ προσ τθν άνεςθ ςε υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Σε αντίκεςθ, ςε αυτζσ θ μαλακι ανάρτθςθ ζχει καλφτερθ 

ςυμπεριφορά ενϊ ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ δεν είναι τόςο αποτελεςματικι. Ζτςι, ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ 

ελζγχου χρθςιμοποιεί τα ςυμπλθρωματικά χαρακτθριςτικά αυτϊν των δφο μζςω τθσ ςχζςθσ 2.67. 

 i {

 min, i,   i   ‖ ̈S
2-a2 ̇S

2 ‖   i 

 min, i,   i    ̈S
2-a2 ̇S

2  i        

 ma , i,   i    ̈S
2-a2 ̇S

2 - i       

, i=F,R,    (2.67) 
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όπου ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ είναι είτε ελάχιςτοσ είτε μζγιςτοσ ανάλογα από τθν τιμι του  ̈S
2-a2 ̇S

2.  

Επομζνωσ, αυτόσ ο ζλεγχοσ εξαρτάται από τθν επιτάχυνςθ και τθν ταχφτθτα τθσ αναρτθμζνθσ μάηασ, 

αλλά και από τθν παράμετρο α που είναι θ ςυχνότθτα που περνάει από τον ζναν ζλεγχο ςτον άλλο. Οπότε, 

ζνασ αιςκθτιρασ μετράει τθν επιτάχυνςθ του ςϊματοσ του οχιματοσ και με αρικμθτικι ολοκλιρωςθ τθσ 

επιτάχυνςθσ προκφπτει θ ταχφτθτα και μπορεί να υπολογιςτεί θ ςυνκικθ και να προκφψει ο ςυντελεςτισ 

απόςβεςθσ με ζναν μόνο αιςκθτιρα. Αν ιςχφει  ̈S
2-a2 ̇S

2    επιλζγεται θ μαλακι ανάρτθςθ, ενϊ ςτθν 

αντίκετθ περίπτωςθ επιλζγεται θ ςκλθρι ανάρτθςθ. Ππωσ και ςτον προθγοφμενο ζλεγχο, ο όροσ  ̈S
2-a2 ̇S

2 

μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ρυκμιςτισ ςυχνότθτασ, δθλαδι κακορίηει ςε ποιεσ ςυχνότθτεσ λειτουργεί 

κάκε ζλεγχοσ. Επιπλζον, θ παράμετροσ α κακορίηει το όριο μεταξφ υψθλισ και χαμθλισ ςυχνότθτασ και θ 

τιμι τθσ είναι περίπου ίδια με τον SH-ADD. 

2.5 Αναρτιςεισ με μθ-γραμμικά χαρακτθριςτικά 

Για τθν ακριβζςτερθ μελζτθ των κάκετων ταλαντϊςεων των οχθμάτων  είναι αναγκαίο να 

χρθςιμοποιθκοφν μοντζλα αναρτιςεων, τα οποία να αποτυπϊνουν, όςο το δυνατόν πιο πιςτά, τθν 

πραγματικότθτα.  

Ιδανικά, το ςφςτθμα τθσ ανάρτθςθσ ενόσ οχιματοσ κα πρζπει να προςαρμόηει τα χαρακτθριςτικά του 

ζτςι ϊςτε να λειτουργεί αποδοτικά υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ, εξαςφαλίηοντασ, ζτςι, τθν 

άνεςθ τθσ διαδρομισ και τθν αςφάλεια του οχιματοσ. Αυτι θ ικανότθτα προςαρμογισ επιτυγχάνεται είτε 

μζςω τθσ χριςθσ ελεγκτϊν (ενεργθτικζσ αναρτιςεισ) είτε μζςω των πρόςκετων μθ-γραμμικοτιτων ςτα 

εξαρτιματα τθσ ανάρτθςθσ (ελατιρια και αποςβεςτιρεσ). Οι προςκικθ τθσ μθ-γραμμικότθτασ 

επιτυγχάνεται με τθν πρόςκεςθ ενόσ μθ-γραμμικοφ όρου ςτθν δφναμθ του ελατθρίου ι του αποςβεςτιρα 

τθσ ανάρτθςθσ. Οι δυο περιπτϊςεισ αυτζσ αναλφονται ςτα επόμενα υποκεφάλαια. 

2.5.1.1 Μοντζλο ανάρτηςησ με μη-γραμμικό ελατήριο 

Θ μθ-γραμμικότθτα του ελατθρίου υπειςζρχεται ςτισ εξιςϊςεισ δυναμικισ κατάςταςθσ, με τθν προςκικθ 

τθσ κυβικισ δφναμθσ τθσ επιμικυνςθσ του ελατθρίου ςτθν εξίςωςι τθσ δφναμθσ του, όπωσ φαίνεται ςτθν 

Εξίςωςθ 2.68. Ουςιαςτικά παριςτά ζνα ταλαντωτι Duffing, όπου θ δφναμθ τθσ ελαςτικότθτασ αυξάνεται ι 

μειϊνεται με μθ-γραμμικό τρόπο, και ο οποίοσ μπορεί να προςομοιωκεί με ζνα ελατιριο υψθλότερθσ 

ακρίβειασ, όπωσ ζνα ελατιριο μεταβλθτϊν ςπειρϊν ι ζνα ελατιριο μεταβλθτοφ βιματοσ ςπειρϊν. 

                             
  ,   (2.68) 

όπου   είναι θ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ 
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2.5.1.2 Μοντζλο ανάρτηςησ με μη-γραμμικό αποςβεςτήρα 

Θ μθ-γραμμικότθτα του αποςβεςτιρα επιτυγχάνεται με τθν προςκικθ τθσ τετραγωνικισ δφναμθσ τθσ 

ταχφτθτασ τθσ επιμικυνςθσ, και εκφράηεται από τθν Εξίςωςθ 2.69. 

                 ̇              ̇  | ̇| 

          ̇                  ̇   ̇  ,  (2.69) 

όπου  

     ̇  {
  
  
   

       
 ̇   
 ̇   
 ̇   

    (2.70) 

2.6 Δείκτεσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ 

Στθν μελζτθ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ των οχθμάτων, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι δείκτεσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ και απόκριςθσ των μοντζλων των οχθμάτων. Συνικωσ αυτοί ςχετίηονται με τρεισ βαςικοφσ 

ςτόχουσ τθσ μοντελοποίθςθσ· τθν άνεςθ των επιβατϊν, τθν επίδοςθ του ςυςτιματοσ τθσ ανάρτθςθσ και το 

κράτθμα και τον χειριςμό του οχιματοσ. Στο επόμενο υποκεφάλαιο, κα αναλυκοφν οι βαςικοί δείκτεσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν μελζτθ των οχθμάτων. 

2.6.1 Δείκτεσ ανάλυςησ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ οχήματοσ 

2.6.1.1 Δείκτεσ άνεςησ επιβατών 

Αυξθμζνθ διάρκεια (μζςα ςε μια εργάςιμθ θμζρα ι ςε κακθμερινι βάςθ με τθν πάροδο των χρόνων) και 

αυξθμζνθ ζνταςθ των δονιςεων αποφζρει αυξθμζνθ δόςθ δονιςεων, που κεωρείται με τθ ςειρά τθσ ότι 

αυξάνει τον κίνδυνο προβλθμάτων τθσ υγείασ των επιβατϊν, ενϊ περίοδοι ανάπαυςθσ μποροφν να 

ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τουσ. Δεν υπάρχουν επαρκι δεδομζνα που να αποδεικνφουν κάποια ποςοτικι 

ςχζςθ μεταξφ τθσ ζκκεςθσ ςε δονιςεισ και του κινδφνου για επιπτϊςεισ ςτθν υγεία. Επιπλζον, είναι 

αδφνατο να εκτιμθκοφν οι κραδαςμοί ςε ολόκλθρο το ςϊμα όςον αφορά τθν πικανότθτα κινδφνου ςτθν 

ζκκεςθ ςε διάφορα μεγζκθ και διάρκειεσ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ φπαρξθ οριςμζνων 

δεικτϊν, με τουσ οποίουσ κακίςταται δυνατό να μετρθκεί θ άνεςθ ςτθν οδιγθςθ. 

Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να απομονϊνει τον οδθγό από τισ ανεπικφμθτεσ οδικζσ 

διαταραχζσ για να του παρζχει καλι ποιότθτα οδιγθςθσ, μειϊνοντασ τισ ταλαντωτικζσ δυνάμεισ που 

μεταφζρονται από το αμάξωμα ςε αυτόν. Αυτό ςυνεπάγεται απαίτθςθ ςτθ μείωςθ τθσ επιτάχυνςθσ του 

οδθγοφ. Ο ςυνθκζςτεροσ δείκτθσ άνεςθσ, λοιπόν, είναι θ μζγιςτθ επιτάχυνςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, ενϊ 

επίςθσ χρθςιμοποιείται και  θ τιμι RMS τθσ, κακϊσ αποτελεί μζτρο τθσ άνεςθσ του οδθγοφ και τθσ 

αςφάλειασ του φορτίου. 

Θ τετραγωνικι ρίηα τθσ χρονικισ μζςθσ τιμισ του τετραγϊνου των επιταχφνςεων (Root Mean Square 

Acceleration – RMS) αποτελεί ζνα ςτατιςτικό μζτρο του πλάτουσ ενόσ μεταβαλλόμενου μεγζκουσ και 

ορίηεται από τθν Εξίςωςθ 2.74: 
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 ,    (2.74) 

όπου   το πλικοσ των ςτοιχείων του διανφςματοσ τθσ επιτάχυνςθσ  .  

2.6.1.2 Δείκτεσ κρατήματοσ και χειριςμοφ οχήματοσ 

Για τθν μελζτθ τθσ κρατιματοσ και του χειριςμοφ ενόσ οχιματοσ γίνεται χριςθ των μεγίςτων οριςμζνων 

δυναμικϊν μεγεκϊν, οι οποίεσ ςυνικωσ είναι θ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ, θ παραμόρφωςθ του ελαςτικοφ 

και ο λόγοσ τθσ δφναμθσ του ελαςτικοφ προσ τθ ςτατικι δφναμθ μεταξφ του ελαςτικοφ και του εδάφουσ. 

Στθν παροφςα διπλωματικι, επιλζχκθκε, πζρα των μζγιςτων τιμϊν των δυο πρϊτων μεγεκϊν, να 

διερευνθκεί και θ διακφμανςθ τουσ, κακϊσ κρίκθκε ότι παριςτάνει πιο ρεαλιςτικά το πρόβλθμα, και ζτςι 

απεικονίηεται ορκότερα θ μεταβολι αναφορικά με τθ διζγερςθ.  

Θ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ (Suspension Travel) απεικονίηει τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ να 

ςτθρίηει το ςτατικό βάροσ του οχιματοσ και ςχετίηεται κυρίωσ με τον διακζςιμο χϊρο ςτθν καμπίνα. Το 

ςτατικό βάροσ του οχιματοσ ςτθρίηεται καλά εάν οι απαιτιςεισ του χϊρου κίνθςθσ τθσ ανάρτθςθσ ςτο 

όχθμα παραμζνουν μικρζσ. Στθν περίπτωςθ των μοντζλων οχθμάτων που εξετάηονται ςτθν παροφςα 

διπλωματικι, μπορεί να προςδιοριςτεί ποςοτικά από τθν άποψθ τθσ μζγιςτθσ παραμόρφωςθσ που 

υφίςταται θ ανάρτθςθ. 

Θ παραμόρφωςθ του ελαςτικοφ (Tire Deflection) και, ωσ εκ τοφτου, οι κανονικζσ δυνάμεισ του 

ελαςτικοφ, καταδεικνφουν τθν καλι ςυγκράτθςθ του οχιματοσ. Θ απόδοςθ αυτι μπορεί να χαρακτθριςτεί 

από τθν άποψθ τθσ ικανότθτασ αλλαγισ διεφκυνςθσ του οχιματοσ, τθσ πζδθςθσ και των δυνατοτιτων 

ζλξθσ. Αυτά τα χαρακτθριςτικά μποροφν να βελτιωκοφν ελαχιςτοποιϊντασ τισ μεταβολζσ ςτα κανονικά 

φορτία των ελαςτικϊν. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι πλευρικζσ και διαμικεισ δυνάμεισ που 

παράγονται από ζνα ελαςτικό εξαρτϊνται άμεςα από το κανονικό φορτίο των ελαςτικϊν. Οι μεταβολζσ 

ςτο κανονικό φορτίο των ελαςτικϊν μποροφν να ςχετίηονται άμεςα με τθν κάκετθ παραμόρφωςθ του 

ελαςτικοφ, δεδομζνου ότι ζνα ελαςτικό ςυμπεριφζρεται κατά προςζγγιςθ ςαν ελατιριο ωσ απόκριςθ ςτθν 

άςκθςθ κατακόρυφων δυνάμεων. Θ παραμόρφωςθ των ελαςτικϊν, ςε ζνα μοντζλο quarter car, ορίηεται 

ωσ εξισ: 

        ,     (2.75) 

όπου    είναι θ μετατόπιςθ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ και   θ διζγερςθ του δρόμου. Ρροφανϊσ, 

παρόμοιο οριςμό κα ζχει και για τα υπόλοιπα μοντζλα οχθμάτων. 

Βαςιηόμενοι ςτθ ςθμαςία των κανονικϊν δυνάμεων ελαςτικϊν, ζχουν προτακεί διάφορεσ δείκτεσ όπωσ 

θ αναλογία τθσ δφναμθσ του ελαςτικοφ προσ τθ ςτατικι δφναμθ μεταξφ του ελαςτικοφ και του εδάφουσ 

( ). Σε ζνα μοντζλο quarter car, όπου    είναι θ δφναμθ του ελαςτικοφ,    θ ανθρτθμζνθ μάηα,    θ μθ-

ανθρτθμζνθ μάηα και   θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, ο λόγοσ   ορίηεται ωσ: 

  
  

        
      (2.76) 
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Εάν θ τιμι αυτοφ του λόγου υπερβαίνει το 1, τότε εμφανίηεται απϊλεια επαφισ μεταξφ του τροχοφ και 

του εδάφουσ, κάτι το οποίο δεν είναι επικυμθτό. 

2.6.1.3 Μζςη ιςχφσ διάχυςησ 

Θ μζςθ ιςχφσ διάχυςθσ MDP (Mean Dissipated Power) είναι θ μζςθ μθχανικι ενζργεια που ζνασ 

αποςβεςτιρασ πρζπει να διαχφςει ανά δευτερόλεπτο. Οι αποςβεςτιρεσ ζχουν ςχεδιαςτεί για να 

μετατρζπουν τθ μθχανικι ιςχφ ςε κερμότθτα, γεγονόσ που, προφανϊσ, οδθγεί ςε αυξθμζνεσ 

κερμοκραςίεσ ςτο υλικό απόςβεςθσ. Θ μζςθ ιςχφσ διάχυςθσ είναι ζνα αποτελεςματικό μζτρο κερμικισ 

απόδοςθσ, επειδι θ μζςθ μθχανικι απορροφοφμενθ ιςχφσ είναι άμεςα ανάλογθ με τθν αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςτον αποςβεςτιρα. Επιπλζον, θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ μζςθσ ιςχφοσ διάχυςθσ μπορεί να 

προςφζρει ταυτόχρονα οφζλθ ςτισ απαιτιςεισ για τθ κερμοκραςία του υλικοφ και τισ απαιτιςεισ ιςχφοσ. 

Για το μοντζλο quarter car ορίηεται ωσ:  

    
∫ ( ̇      ̇    )( ( ̇      ̇    ))
  

 

  
 ,    (2.77) 

όπου  ̇     είναι θ ταχφτθτα τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ,  ̇     θ ταχφτθτα τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ,   θ 

απόςβεςθ τθσ ανάρτθςθσ και    ο ςυνολικόσ χρόνοσ ταλάντωςθσ του ςυςτιματοσ. 

2.6.1.4 Δείκτησ καταπόνηςησ οδοςτρώματοσ 

Οι καιρικζσ ςυνκικεσ και θ κίνθςθ του οχιματοσ αποτελοφν τισ δφο βαςικζσ αιτίεσ των ηθμιϊν του 

οδοςτρϊματοσ. Ωςτόςο, οι δυναμικζσ δυνάμεισ που μεταδίδονται ςτθν επιφάνεια του οδικοφ δικτφου 

αποτελοφν κφριο αίτιο τθσ οδικισ αςτοχίασ. Μια λεπτομερισ ανάλυςθ τθσ καταπόνθςθσ που οφείλεται 

ςτισ δυναμικζσ δυνάμεισ των ελαςτικϊν και ςε άλλουσ ςυν-παράγοντεσ παρουςιάηεται από τουσ Cebon et 

al. [21,22+. Χρθςιμοποιικθκε ζνα όργανο με όργανα για τθ μζτρθςθ των δυναμικϊν δυνάμεων ελαςτικϊν 

τόςο ςτισ χαμθλζσ όςο και ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ διζγερςθσ. Θ μελζτθ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το 

δυναμικό φορτίο του τροχοφ αυξάνεται με τθν ταχφτθτα του οχιματοσ και τθν τραχφτθτα του δρόμου. 

Συνεπϊσ, είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ να κακοριςτεί ζνα ποςοτικό κριτιριο για τθν εκτίμθςθ τθσ βλάβθσ 

του οδοςτρϊματοσ. Το πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο είναι ο νόμοσ «τζταρτθσ δφναμθσ» (Fourth Power 

Law). Αυτόσ ο νόμοσ δείχνει ότι θ λειτουργικότθτα του πεηοδρομίου μειϊνεται κάκε φορά που ζνασ 

άξονασ βαρζωσ οχιματοσ περνάει από το δρόμο. Θ μείωςθ αυτι κεωρείται ότι ςχετίηεται με τθν τζταρτθ 

δφναμθ του ςτατικοφ φορτίου [22+. Ζνα άλλο κριτιριο γνωςτό ωσ «ςυνολικι δφναμθ τετάρτθσ δφναμθσ» ( 

Aggregate Fourth Power Force) περιγράφεται από τον Cole et al. [23] ενϊ ο Potter et al. [24] παρζχει μια 

απλοποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ καταπόνθςθσ του δρόμου, θ οποία εκφράηεται ωσ εξισ: 

  
  ∑    

 
  

   
 ,     (2.78) 

όπου   είναι ζνα ςθμείο πάνω ςτο δρόμο,    είναι ο αρικμόσ των αξόνων του οχιματοσ,    
  θ δφναμθ 

που εφαρμόηεται από το  -οςτό ελαςτικό ςτο   ςθμείο του δρόμου και   μια παράμετροσ που εξαρτάται 
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από τον τφπο του πεηοδρομίου. Ο εκκζτθσ   μπορεί να πάρει τθν τιμι 4, θ οποία είναι κατάλλθλθ για τθν 

ζκφραςθ τθσ αςτοχίασ του οδοςτρϊματοσ, και τθν τιμι 1, θ οποία είναι κατάλλθλθ για τθν ζκφραςθ τθσ 

μόνιμθσ παραμόρφωςθσ εξαιτίασ του ςτατικοφ φορτίου. Στθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι, επιλζγεται θ 

τιμι    . 

2.6.2 Δείκτεσ χαρακτηριςμοφ τησ μεταβατικήσ απόκριςησ του ςυςτήματοσ 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ των δυναμικϊν ςυςτθμάτων 

κακορίηονται ςτο πεδίο του χρόνου. Θ ςυμπεριφορά τουσ προςδιορίηεται από τθ μεταβατικι απόκριςι 

τουσ ςε μια είςοδο μοναδιαίασ βακμίδασ, θ οποία αφενόσ είναι εφκολο να παραχκεί και αφ’ ετζρου 

αντιπροςωπεφει μια δραςτικι μεταβολι τθσ ειςόδου. Σε αυτό το ςθμείο, πρζπει να τονιςτεί ότι με τθ 

γνϊςθ τθσ απόκριςθσ ςε μια είςοδο βακμίδασ, μπορεί να υπολογιςκεί μακθματικά θ απόκριςθ ςε 

οποιαδιποτε είςοδο. 

Τα ςυςτιματα που ςυςςωρεφουν ενζργεια δεν μποροφν να αποκρικοφν ςτιγμιαία ςε διεγζρςεισ ειςόδου 

ι διαταραχζσ, αλλά εμφανίηουν μεταβατικά φαινόμενα. Επιπλζον, θ μεταβατικι απόκριςθ βακμίδασ 

εξαρτάται από τισ αρχικζσ ςυνκικεσ. Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ ςφγκριςθ των μεταβατικϊν 

αποκρίςεων διαφόρων ςυςτθμάτων, ζχει κακιερωκεί ςτθν πράξθ να λαμβάνεται ωσ αρχικι ςυνκικθ 

εκείνθ, που αντιςτοιχεί ςε αρχικι θρεμία του ςυςτιματοσ, κατά τθν οποία θ ζξοδοσ και όλεσ οι παράγωγοι 

τθσ είναι μθδζν. 

Γενικά, θ μεταβατικι απόκριςθ των ςυςτθμάτων εμφανίηει αποςβυνόμενεσ ταλαντϊςεισ προτοφ 

καταλιξει ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ, για τθν προδιαγραφι δε των χαρακτθριςτικϊν τθσ ςε μια είςοδο 

μοναδιαίασ βακμίδασ ζχει επικρατιςει θ χριςθ των ακόλουκων ποςοτιτων.  

Χρόνοσ κορυφήσ    (peak time):  

Είναι ο χρόνοσ που απαιτείται για να φκάςει θ απόκριςθ ςτθν πρϊτθ κορυφι τθσ καμπφλθσ και 

αντιςτοιχεί ςτθ μιςι περίοδο τθσ αποςβυςμζνθσ φυςικισ ςυχνότθτασ   . 

Μέγιςτη κορυφή (peak):  

Είναι θ μζγιςτθ τιμι τθσ καμπφλθσ απόκριςθσ και αντιςτοιχεί ςτον χρόνο κορυφισ   , ενϊ αποτελεί ζνα 

από τα βαςικότερα μζτρα τθσ ποιότθτασ τθσ απόκριςθσ. 

Χρόνοσ αποκατάςταςησ    (settling time):  

Είναι ο χρόνοσ που απαιτείται μζχρι να φκάςει και να παραμείνει θ καμπφλθ απόκριςθσ μζςα ςε 

οριςμζνα όρια γφρω από τθν τελικι τιμι. Το μζγεκοσ των ορίων εκφράηεται ωσ απόλυτο ποςοςτό τθσ 

τελικισ τιμισ (ςυνικωσ ±5% ι ±2%). Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ εξαρτάται αφ’ ενόσ από τον χρόνο 
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απόκριςθσ και αφ’ ετζρου από τθν απόςβεςθ. Στα ςυςτιματα δεφτερθσ τάξθσ, ο ρυκμόσ τθσ φκίνουςασ 

μεταβατικισ απόκριςθσ εξαρτάται από τθν τιμι τθσ χρονικισ ςτακεράσ      . Με δεδομζνθ τθν   , ο 

χρόνοσ αποκατάςταςθσ είναι ςυνάρτθςθ του λόγου απόςβεςθσ η. Σε ςυςτιματα με ελαφριά απόςβεςθ ο 

χρόνοσ αποκατάςταςθσ είναι μεγαλφτεροσ ςυγκριτικά με ςυςτιματα κανονικισ απόςβεςθσ          . 

Σε ςυςτιματα με υπερ-απόςβεςθ, ο χρόνοσ    είναι μεγάλοσ λόγω τθσ νωκρισ ςυμπεριφοράσ τθσ 

απόκριςθσ. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ, ςυνεπϊσ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογοσ προσ το    . Επειδι, όμωσ, 

θ τιμι του η ςυνικωσ κακορίηεται από τισ απαιτιςεισ τθσ μζγιςτθσ επιτρεπτισ υπερακόντιςθσ, ο χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ εξαρτάται κυρίωσ από τθ φυςικι ςυχνότθτα   . Ζτςι, θ διάρκεια τθσ μεταβατικισ 

απόκριςθσ μπορεί να μεταβλθκεί με τθν τροποποίθςθ τθσ    χωρία να επθρεαςκεί θ μζγιςτθ 

υπερακόντιςθ. 

Αν εξαιρεκοφν οριςμζνεσ εφαρμογζσ, όπου δεν είναι ανεκτι καμία ταλάντωςθ, κατά κανόνα, θ 

μεταβατικι απόκριςθ επιδιϊκεται να είναι αρκετά ταχεία και με ικανοποιθτικι απόςβεςθ. Στο Σχιμα 2.9 

φαίνονται διαγραμματικά οι παραπάνω δείκτεσ τθσ μεταβατικισ απόκριςθσ. 

 

χιμα 2.7 Διάγραμμα μεταβατικισ απόκριςθσ ςυςτιματοσ, πάνω ςτο οποίο ςθμειώνονται οι αντίςτοιχοι δείκτεσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διζγερςθ - Προφίλ Δρόμου  

3.1 Γενικά 

Θ διζγερςθ του μοντζλου αποτελεί πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ μελζτθσ τθσ δυναμικισ του οχιματοσ, 

κακϊσ θ τραχφτθτα του οδοςτρϊματοσ είναι θ κφρια μεταβλθτι που παράγει κάκετθ διζγερςθ ςτα 

οχιματα. Σε περίπτωςθ απουςίασ επιφανειακϊν ανωμαλιϊν, κάκε κατακόρυφθ επιτάχυνςθ που 

παρατθρείται από ζνα όχθμα δθμιουργείται από κραδαςμοφσ κινθτιρα, ανιςορροπία ελαςτικϊν και άλλεσ 

κακοριςτικζσ πθγζσ δόνθςθσ. Ζτςι, ζχει δοκεί ςθμαντικι προςπάκεια να χαρακτθριςτοφν οι 

ανομοιομορφίεσ που παρουςιάηονται ςε ζνα προφίλ οδοςτρϊματοσ.  

Ωσ προφίλ δρόμου ορίηεται ζνα διδιάςτατο κομμάτι τθσ επιφάνειασ ενόσ δρόμου κατά μικοσ μίασ 

φανταςτικισ γραμμισ. Τα προφίλ κατά μικοσ του κάκετου άξονα (εγκάρςια προφίλ) δείχνουν τθν 

ανφψωςθ και τθν κορυφι (peak) του δρόμου, όπωσ επίςθσ και τισ αυλακϊςεισ και όποιεσ άλλεσ 

διαταραχζσ υπάρχουν. Τα διαμικθ προφίλ (longitudinal profiles) δείχνουν το βακμό ςχεδίαςθσ του 

δρόμου και τθν ςκλθρότθτα του (Σχιμα 3.1).  

 

χιμα 3.1 Προφίλ δρόμου (Εγκάρςιο και Διαμικεσ) 

Θ κατανόθςθ των προφίλ του οδοςτρϊματοσ αποτελεί κεμελιϊδεσ κακικον, δεδομζνου ότι θ τραχφτθτα 

ζχει καταςτεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ και ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενεσ παραμζτρουσ ςτθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ οδϊν. Θ ανομοιομορφία του οδοςτρϊματοσ είναι ο 

κφριοσ κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ πρόκλθςθσ επιβλαβϊν επιπτϊςεων όπωσ θ μείωςθ τθσ άνεςθσ των 

επιβατϊν και θ αφξθςθ τόςο των δυναμικϊν φορτίων που δθμιουργοφνται ςτθ διεπαφι ελαςτικϊν-

οδοςτρϊματοσ όςο και τθσ πίεςθσ ςτα εξαρτιματα των οχθμάτων. Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα 

αναφζρκθκαν, γίνεται κατανοθτό γιατί είναι τόςο ςθμαντικι θ μελζτθ των προφίλ δρόμων. 

Σε ζνα προφίλ δρόμου, όταν είναι επικυμθτι θ πειραματικι του μοντελοποίθςθ, επιλζγεται μία μζςθ 

γραμμι που είναι αντιπροςωπευτικι τθσ γεωμετρίασ του δρόμου. Θ δυςκολία, όμωσ, αυτισ τθσ 

μοντελοποίθςθσ εμπίπτει ςτο γεγονόσ ότι απαιτείται ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ δειγμάτων, τα οποία γενικά 

δεν είναι εφκολα διακζςιμα μζςω επιτόπιων μετριςεων, κακϊσ απαιτοφν ςθμαντικό κόςτοσ και χρόνο. 

‘Ζτςι, για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ άνεςθσ των επιβατϊν και τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτα 
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οχιματα λόγω τθσ παρουςίασ ανωμαλιϊν ςτθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ ςχεδιάηονται τεχνθτά 

προφίλ τα οποία δίνουν τθ δυνατότθτα του πλιρουσ ελζγχου των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

δρόμων (π.χ. επίπεδο τραχφτθτασ, μικοσ προφίλ) που επθρεάηουν το φαινόμενο. 

Ζχουν αναπτυχκεί, λοιπόν, αρκετζσ υπολογιςτικζσ μζκοδοι τόςο για τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνθσ 

γεωμετρίασ προφίλ όςο και τυχαίων προφίλ δρόμου. Στθν πρϊτθ κατθγορία εμπίπτουν ςυγκεκριμζνα 

προφίλ ι εμπόδια που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για ζρευνα, όπωσ ςυγκεκριμζνα εγκάρςια 

εμπόδια, ςαμαράκια, λακκοφβεσ και προφίλ βαςιςμζνα ςε αρμονικζσ ςυναρτιςεισ θμιτόνου. Στθν 

δθμιουργία τυχαίων προφίλ δρόμου ζχουν αναπτυχκεί μζκοδοι με διαφορετικό βακμό δυςκολίασ και 

ακρίβειασ ςτθν προςομοίωςθ πραγματικϊν προφίλ. 

Ζνα λεπτομερζσ προφίλ διαμικουσ οδοςτρϊματοσ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν τραχφτθτα και 

τθν υφι τθσ επιφάνειασ, όπωσ ταξινομοφνται από τον Διεκνι Οργανιςμό Τυποποίθςθσ (ISO 8608, 2016). 

Σφμφωνά με τθν τυποποίθςθ αυτι θ γζνεςθ του τυχαίου προφίλ δρόμου βαςίηεται ςτθν Φαςματικι 

Ρυκνότθτα Ιςχφοσ - PSD του προφίλ., όπου τα οδικά χαρακτθριςτικά μποροφν να αναπαραςτακοφν 

χρθςιμοποιϊντασ μια ςυνάρτθςθ PSD.  

Ρολλζσ μελζτεσ βαςίηονται ςτθ χριςθ αυτϊν των τεχνθτϊν οδοςτρωμάτων προκειμζνου να εκτιμθκεί, 

για παράδειγμα, το δυναμικό φορτίο των οδοςτρωμάτων λόγω τραχφτθτασ ι για τον υπολογιςμό τθσ 

ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ που απαιτείται για τθν εκτίμθςθ τθσ τραχφτθτασ τθσ οδοφ με τθ χριςθ μετριςεων 

επιτάχυνςθσ οχθμάτων. Επιπλζον, πολλζσ μελζτεσ ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ των 

αναρτιςεων οχθμάτων ςυχνά βαςίηονται ςτθ χριςθ τεχνθτϊν προφίλ.  

Τα πραγματικά οδικά χαρακτθριςτικά μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά από τα τεχνθτά, διότι ςτα 

πρϊτα γενικά δεν εμφανίηονται όλα τα αρμονικά ςυςτατικά ςε όλο το μικοσ του οδοςτρϊματοσ και 

επιπλζον θ εξίςωςθ που περιγράφει τα τεχνθτά προφίλ που χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για τθν τυποποίθςθ 

ISO 8608 , είναι ςυνζπεια τθσ διαδικαςίασ εξομάλυνςθσ. Ο κφριοσ λόγοσ τθσ διαφοράσ μεταξφ τουσ είναι 

πικανϊσ ότι τα τεχνθτά προφίλ είναι ςτάςιμα και ομογενι ςιματα και τα πραγματικά προφίλ είναι ςυχνά 

μθ ςτάςιμα και μθ ομοιογενι ςιματα. Τα τεχνθτά προφίλ δεν περιζχουν διάφορεσ ανωμαλίεσ κατά μικοσ 

του προφίλ, οι οποίεσ υπάρχουν ςτον πραγματικό δρόμο. Αυτζσ οι ανωμαλίεσ επθρεάηουν τθν 

υπολογιηόμενθ ανφψωςθ του δρόμου PSD ςτθ ηϊνθ βραχζων κυμάτων. 

3.2 Εγκάρςιο εμπόδιο (ςαμαράκι) 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ που εξετάςτθκε, επιλζχκθκε θ γζνεςθ προφίλ δρόμου βαςιςμζνθ ςε εγκάρςια 

εμπόδια, και ςυγκεκριμζνα επιλζχκθκε θ δθμιουργία ενόσ ορκογωνικοφ εμποδίου, το λεγόμενο 

«ςαμαράκι». Τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του τζκθκαν ωσ εξισ: το φψοσ του εμποδίου ίςο με       

και το πλάτοσ του ίςο με   , ενϊ θ ταχφτθτα του οχιματοσ κεωρικθκε ςτακερι και ίςθ με         . 

Το προφίλ που προζκυψε φαίνεται ςτο Σχιμα 3.2.  Από το ςχιμα παρατθρείται ότι ο χρόνοσ κίνθςθσ ςε 

δρόμο χωρίσ ανφψωςθ είναι πολφ μεγαλφτεροσ από τον χρόνο κίνθςθσ πάνω ςτο ςαμαράκι. Αυτό 
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δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι ςτθν μελζτθ των κάκετων ταλαντϊςεων του οχιματοσ είναι πολφ 

ςθμαντικόσ ο χρόνοσ απόςβεςισ τουσ. 

 

χιμα 3.2 Εγκάρςιο προφίλ δρόμου (αμαράκι) 

Στο Σχιμα 3.3 παρουςιάηεται το προφίλ δρόμου, όπωσ αυτό χρθςιμοποιικθκε για το μοντζλο 

ποδθλάτου και ολόκλθρου οχιματοσ (half car (F-R) και full car model), λαμβάνοντασ δθλαδι υπόψθ τθν 

χρονικι κακυςτζρθςθ του οπίςκιου άξονα εξαιτίασ τθσ απόςταςθσ       μεταξφ των τροχϊν, και θ 

οποία είναι ίςθ με       
     

 
. 

 

 

χιμα 3.3 Εγκάρςιο προφίλ δρόμου (αμαράκι) για εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα 
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3.3 Συχαίο προφίλ δρόμου 

Για τθ δθμιουργία τυχαίων προφίλ δρόμων ακολουκείται ο κανονιςμόσ ISO 8606, ςφμφωνα με τον οποίο 

για τθν γζνεςθ του προφίλ χρθςιμοποιείται o υπολογιςμόσ τθσ φαςματικισ πυκνότθτασ ιςχφοσ (PSD). Θ 

τυποποίθςθ ISO 8608 παρζχει μια μζκοδο ταξινόμθςθσ των προφίλ οδϊν και βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι 

ζνασ δεδομζνοσ δρόμοσ ζχει ίςεσ ςτατιςτικζσ ιδιότθτεσ ςε όλο το εφροσ που κα κατθγοριοποιθκεί. 

Σφμφωνα με αυτι τθν υπόκεςθ θ επιφάνεια του δρόμου είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ενόσ μεγάλου αρικμοφ 

από μεγαλφτερα και μικρότερα περιοδικά ςαμαράκια με διαφορετικά πλάτθ, ενϊ ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ 

είναι ίδιοσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο κατά μικοσ του δρόμου. 

Τα βαςικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία των τυχαίων προφίλ δρόμου, ςφμφωνα με 

αυτιν τθν οδθγία, αποτελοφνται από τθ χωρικι ςυχνότθτα, το προφίλ και τθ φαςματικι πυκνότθτα 

ιςχφοσ. Θ χωρικι ςυχνότθτα ορίηεται ωσ κφκλοι ανά μζτρο (cycles/meter), ςε αντίκεςθ με τθ ςυνθκιςμζνθ 

μονάδα μζτρθςθσ το Hertz (κφκλοι/δευτερόλεπτο) ενϊ το προφίλ δρόμου είναι οι διαφοροποιιςεισ ςτο 

φψοσ τθσ επιφάνειασ του δρόμου, μετροφμενεσ κατά μικοσ μιασ πορείασ, παράλλθλα με το δρόμο. 

Σφμφωνα με το ISO 8608, για να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ διαφορετικϊν προφίλ ςκλθρότθτασ δρόμων, 

προτείνεται μια κατθγοριοποίθςθ, θ οποία βαςίηεται ςτισ φαςματικζσ πυκνότθτεσ ιςχφοσ, υπολογιηόμενεσ 

με τυπικζσ τιμζσ: για τθν χωρικι ςυχνότθτα n0=0.1 cycles/m και για τθ χωρικι γωνιακι ςυχνότθτα Ω0=1 

rad/m. 

Ξεκινϊντασ, λοιπόν, από τθν εξίςωςθ που παρζχεται από το πρότυπο ISO 8608 για τον υπολογιςμό τθσ 

φαςματικισ πυκνότθτασ ιςχφοσ (PSD) των ανυψϊςεων του προφίλ, είναι δυνατό να δθμιουργθκοφν 

τυχαία προφίλ οδοφ που ζχουν διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και ζτςι ανικουν ςτθν επικυμθτι 

κατθγορία οδοςτρωμάτων.  

Το προφίλ δρόμου, λοιπόν, μπορεί να αναπαραςτακεί από μία PSD (power spectral density) ςυνάρτθςθ. 

Οι φαςματικζσ πυκνότθτεσ ιςχφοσ των δρόμων παρουςιάηουν χαρακτθριςτικι πτϊςθ ςτο μζγεκοσ με τον 

αρικμό κφματοσ. Για να προςδιοριςτεί θ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ, ι αλλιϊσ ςυνάρτθςθ PSD, είναι 

απαραίτθτο να μελετθκεί θ επιφάνεια προβολισ ςε ςχζςθ με ζνα επίπεδο αναφοράσ. Τα τυχαία προφίλ 

δρόμου προςεγγίηονται από ζνα PSD ςτθν εξισ μορφι:  

          (
 

  
)
  

      (3.1) 

ι 

          (
 

  
)
  

 ,     (3.2) 

όπου με        ςε rad/m υποδθλϊνεται θ γωνιακι χωρικι ςυχνότθτα, με   το μικοσ κφματοσ, με 

      ςε            περιγράφονται οι τιμζσ του PSD ςτον αρικμό κφματοσ αναφοράσ          , 

με        ςυμβολίηεται θ χωρικι ςυχνότθτα, με               και με   θ κυματομορφι, που για 

τισ περιςςότερεσ επιφάνειεσ δρόμου είναι ίςθ με 2. 
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Οι κλάςεισ ςτισ οποίεσ κατθγοριοποιοφνται τα προφίλ δρόμου ςφμφωνα με τθν οδθγία είναι πζντε ςε 

αρικμό (A-E). Θ κατθγορία Α περιλαμβάνει δρόμουσ με μικρό επίπεδο ςκλθρότθτασ, και επομζνωσ είναι 

πολφ καλισ ποιότθτασ, αντίκετα με τθν κατθγορία Ε που αναφζρεται ςε δρόμουσ με ιδιαίτερα αυξθμζνα 

επίπεδα ςκλθρότθτασ και ςυνεπϊσ περιλαμβάνει δρόμουσ πολφ χαμθλισ (φτωχισ) ποιότθτασ. Για κάκε 

κλάςθ δρόμου, ςφμφωνα με τθ τυποποίθςθ ISO 8608, δίνονται οι τιμζσ τθσ ςκλθρότθτασ τθσ επιφάνειασ 

του δρόμου, οι οποίεσ και φαίνονται ςτον Ρίνακα 3.1. 

Πίνακασ 3.1 Σιμζσ τραχφτθτασ δρόμων κατθγοριοποιθμζνων από το πρότυπο ISO 8608, ςυναρτιςει των τιμών του PSD ςτθν 
χωρικι ςυχνότθτα αναφοράσ    και τθν γωνιακι χωρικι ςυχνότθτα    

 Μζγεκοσ τραχφτθτασ    

      (  
              ) 

Μζγεκοσ τραχφτθτασ    

         
      

Κλάςη δρόμου Κάτω όριο Γεωμετρικόσ  
μζςοσ 

Άνω όριο Κάτω όριο Γεωμετρικόσ  
μζςοσ 

Άνω όριο 

Α (πολφ καλόσ) - 16 32 - 1 2 

B (καλόσ) 32 64 128 2 4 8 

C (μζτριοσ) 128 256 512 8 16 32 

D (κακόσ) 512 1024 2048 32 64 128 

E (πολφ κακόσ) 2048 4096 8192 128 256 512 

Για τθν γριγορθ εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του δρόμου, δίνεται θ ακόλουκθ οδθγία: 

i. Καινοφργιεσ επιςτρϊςεισ δρόμου, όπωσ για παράδειγμα ςτρϊματα αςφάλτου ι τςιμζντου, 

μποροφν να κεωρθκοφν ότι ζχουν καλι ι ακόμα και πολφ καλι ποιότθτα τραχφτθτασ (κλάςεισ Α 

και Β). 

ii. Ραλιζσ επιςτρϊςεισ δρόμου, οι οποίοι δεν ζχουν διατθρθκεί μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ 

δρόμοι με μζτρια ποιότθτα τραχφτθτασ (κλάςθ C). 

iii. Επιςτρϊςεισ δρόμου αποτελοφμενεσ από χαλίκια ι παρόμοια υλικά, μποροφν να κεωρθκοφν ότι 

ζχουν είτε μζτρια είτε κακι ποιότθτα τραχφτθτασ (κλάςεισ C, D και E). 

Οι κλάςεισ ςτισ οποίεσ κατθγοριοποιοφνται από το πρότυπο ISO 8608, φαίνονται ςυναρτιςει των βαςικϊν 

ςτοιχείων υπολογιςμοφ τουσ ςτο Σχιμα 3.4. 

Για τον υπολογιςμό των προφίλ δρόμου ακολουκείται θ θμιτονοειδισ προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τθν 

οποία, εάν γίνει θ υπόκεςθ ςτακερι ταχφτθτασ κίνθςθσ του οχιματοσ πάνω ςε ζνα τμιμα δρόμου μικουσ 

 , τότε το τυχαίο προφίλ δρόμου μπορεί να προςεγγιςτεί από τθν υπζρκεςθ Ν(→∞) θμιτονοειδϊν 

κυμάτων: 

      ∑   
 
               ,    (3.3) 

όπου το πλάτοσ    ορίηεται ωσ εξισ: 

   √     
  

 
            ,    (3.4) 

όπου    
     

   
        και οι γωνίεσ φάςθσ              αντιμετωπίηονται ωσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ 

οι οποίεσ ακολουκοφν μια ομοιόμορφθ κατανομι ςτο διάςτθμα [     . 
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Θ ςκλθρότθτα τθσ επιφάνειασ του δρόμου ςφμφωνα με το ISO 8606 προκφπτει από τθν εξίςωςθ: 

     {

       
              

     (
 

  
)
  

           

                       

 ,   (3.5) 

όπου Ω1=0.02π(rad/m) και ΩΝ=6π(rad/m). 

 

χιμα 3.4 Κατθγοριοποίθςθ επιφάνειασ δρόμου (ISO 8608). Οι άξονεσ που περιβάλλουν το διάγραμμα ορίηονται ωσ: 1: PSD τθσ 

μετατόπιςθσ     [  ], 2: μικοσ κφματοσ  [ ], 3: PSD τθσ μετατόπιςθσ     [  ], 4: χωρικι ςυχνότθτα  [       ], 5: 
γωνιακι χωρικι ςυχνότθτα  [     ] 

Στο Σχιμα 3.5 φαίνονται τα προφίλ δρόμου για κάκε κλάςθ του προτφπου ISO 8608, όπωσ αυτά 

προζκυψαν με τθν διαδικαςία που αναλφκθκε ανωτζρω για χρόνο κίνθςθσ οχιματοσ      .  

   

χιμα 3.5 Προφίλ δρόμου ανά κατθγορία επιφάνειασ δρόμου ςφμφωνα με το ISO 8608, υπολογιηόμενα με χριςθ τθσ 
θμιτονοειδοφσ προςζγγιςθσ 
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Για τισ προςομοιϊςεισ που κα αναλυκοφν ςτο επόμενο κεφάλαιο, κα χρθςιμοποιθκεί ζνα τυχαίο προφίλ 

δρόμου κλάςθσ Β, το οποίο φαίνεται ςτο Σχιμα 3.6 και ςτο οποίο θ ταχφτθτα του οχιματοσ κεωρικθκε 

ςτακερι και ίςθ με              . 

 

χιμα 3.6 Συχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ Β, υπολογιςμζνο ςφμφωνα με το ISO 8608, για ςτακερι ταχφτθτα και ίςθ με 
v=23.6111 m/s 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προςομοιώςεισ 

Το πρόβλθμα που καλείται να διερευνθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία είναι αυτό τθσ 

ακρίβειασ των υπολογιςτικϊν μοντζλων οχθμάτων. Τα μοντζλα που κα διερευνθκοφν είναι τζςςερα: α) 

ζνα μοντζλο τετάρτου οχιματοσ (quarter car model), β) ζνα μοντζλο θμίςεωσ οχιματοσ που λαμβάνει 

υπόψθ τον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα του οχιματοσ (half car model F-R), γ) ζνα μοντζλο θμίςεωσ 

οχιματοσ που λαμβάνει υπόψθ τον αριςτερό και δεξί τροχό ενόσ άξονα (half car model Ri-L) και δ) ζνα 

μοντζλο ολόκλθρου οχιματοσ (full car model). Θ αφξθςθ των βακμϊν ελευκερίασ ςυντελεί και ςτθν 

αφξθςθ τθσ υπολογιςτικισ ακρίβειασ των μοντζλων. Συνεπϊσ, ςθμαντικό είναι να διερευνθκεί, θ απϊλεια 

πλθροφορίασ μεταξφ αυτϊν, κακϊσ και θ ακρίβεια πρόβλεψθσ τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ. 

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τα παραπάνω, πραγματοποιικθκαν προςομοιϊςεισ, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά 

μοντζλα αναρτιςεων, υπό τθν επίδραςθ διάφορων διεγζρςεων. Θ μελζτθ τθσ ακρίβειασ των 

υπολογιςτικϊν μοντζλων οχθμάτων δεν εςτιάςτθκε μόνο ςτθ ςφγκριςθ των αποκρίςεων τουσ, τόςο ςτο 

πεδίο του χρόνο όςο και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ, αλλά και ςε δείκτεσ που αναφζρονται ςτθν δυναμικι 

τουσ ςυμπεριφορά, όπωσ αυτοί αναλφκθκαν ςτο Κεφάλαιο 2.6. Συγκεκριμζνα, εξετάςτθκαν οι παρακάτω 

περιπτϊςεισ μελζτθσ: 

a) Ρερίπτωςθ μελζτθσ 1: Στθν περίπτωςθ αυτι ςυγκρίνονται όλα τα προαναφερκζντα μοντζλα, των 

οποίων οι αναρτιςεισ αποτελοφνται από πακθτικά και γραμμικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τθν 

μοντελοποίθςθ που παρουςιάςτθκε ςτο Κεφάλαιο 1.1. Επιπλζον, οι αποςβζςεισ ςτα ελαςτικά 

κεωροφνται μθδενικζσ και οι αντιςτρεπτικζσ ράβδοι αμελοφνται και ςτουσ δυο άξονεσ. 

b) Ρερίπτωςθ μελζτθσ 2: Στθν μελζτθ αυτι, ςυγκρίνονται δυο μοντζλα ολόκλθρου οχιματοσ, εκ των 

οποίων το πρϊτο είναι ίδιο με αυτό τθσ Ρερίπτωςθσ μελζτθσ 1, ενϊ ςτο δεφτερο προςτίκεται θ 

αντιςτρεπτικι ράβδοσ ςε κάκε άξονα, για τθν μελζτθ τθσ επίδραςισ τθσ ςτισ αποκρίςεισ των 

μοντζλων. Επίςθσ, γίνεται θ υπόκεςθ μθδενικϊν αποςβζςεων ςτα ελαςτικά. 

c) Ρερίπτωςθ μελζτθσ 3: Με ςκοπό τθν μελζτθ τθσ ακρίβειασ των μοντζλων οχθμάτων και τθν 

επίδραςθ τθσ χριςθσ των θμι-ενεργθτικϊν αναρτιςεων ςε αυτά επιλζχκθκε θ χριςθ του νόμου 

ελζγχου Skyhook 2 states για τθ ςφγκριςθ των μοντζλων οχθμάτων, quarter, half (Ri-L), half (F-R) 

και full car. Υπενκυμίηεται, επίςθσ, ότι το εξεταηόμενο ςφςτθμα ανάρτθςθσ περιλαμβάνει ζνα 

γραμμικό ελατιριο και ζναν αποςβεςτιρα, του οποίου θ απόςβεςθ μεταβάλλεται μεταξφ μιασ 

μζγιςτθσ και μιασ ελάχιςτθσ τιμισ, ςφμφωνα με τον νόμο ελζγχου Skyhook 2 states. Επιπλζον, 

όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ μελζτθσ, οι αποςβζςεισ ςτα ελαςτικά κεωροφνται 

μθδενικζσ και οι αντιςτρεπτικζσ ράβδοι αμελοφνται και ςτουσ δυο άξονεσ. 

Κάκε περίπτωςθ μελζτθσ, διερευνικθκε για δφο διαφορετικζσ διεγζρςεισ ωσ εξισ: 

i. Αρχικά, μελετικθκαν οι αποκρίςεισ των μοντζλων για διζγερςθ οχιματοσ εγκάρςιου εμποδίου 

(τετραγωνικό ςαμαράκι), και παρουςιάςτθκαν τα απαραίτθτα διαγράμματα αποκρίςεων για τθν 

εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων. Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκαν να παρουςιαςτοφν οι αποκρίςεισ 
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τθσ επιτάχυνςθσ και τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ και μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ, ςτο πεδίο του 

χρόνου, για τισ Ρεριπτϊςεισ μελζτθσ 1 και 3, ενϊ για τθν Ρερίπτωςθ μελζτθσ 2 παρουςιάηονται 

οι αποκρίςεισ επιτάχυνςθσ και μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και τθσ γωνίασ εκτροπισ. Για 

τθ μελζτθ τθσ μεταβατικισ απόκριςθσ των μοντζλων, παρουςιάςτθκαν οι αντίςτοιχοι δείκτεσ για 

τθν επιτάχυνςθ και τθ μετατόπιςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, ενϊ μόνο ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ 

μελζτθσ μελετάται και θ μεταβατικι απόκριςθ τθσ γωνίασ εκτροπισ. Επιπλζον, για τθν μελζτθ 

τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ, υπολογίηονται οι αντίςτοιχοι δείκτεσ που αναλφκθκαν ςτθν 

ενότθτα 2.6.1.  

ii. Στθ ςυνζχεια, ακολουκικθκε αντίςτοιχθ διαδικαςία, όπου μελετικθκαν οι αποκρίςεισ των 

μοντζλων για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β. Ραρουςιάςτθκαν τα διαγράμματα 

αποκρίςεων, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ διζγερςθσ εγκάρςιου εμποδίου, με τθν προςκικθ των 

διαγραμμάτων απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ και τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο 

πεδίο τθσ ςυχνότθτασ. Για τθν Ρερίπτωςθ μελζτθσ 2, ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ μελετικθκαν οι 

αποκρίςεισ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και τθσ γωνίασ εκτροπισ. Για τθ μελζτθ τθσ 

δυναμικισ ςυμπεριφοράσ, υπολογίηονται οι αντίςτοιχοι δείκτεσ με τουσ οποίουσ κακίςταται 

δυνατι θ ςφγκριςθ των μοντζλων όςον αφορά τθν άνεςθ των επιβατϊν, το ςφςτθμα τθσ 

ανάρτθςθσ και το κράτθμα του οχιματοσ. 

Για τθν καλφτερθ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των προςομοιϊςεων,  κρίνεται ςκόπιμο 

να παρουςιαςτεί πρϊτα θ ιδιοανυςματικι ανάλυςθ των μοντζλων οχθμάτων, ςυγκεκριμζνα για τθν 

περίπτωςθ μελζτθσ 1. 

Τζλοσ, όλεσ οι προςομοιϊςεισ ζγιναν ςε περιβάλλον Matlab, ενϊ τα μοντζλα θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ 

ςχεδιάςτθκαν ςτο Simulink τθσ Matlab.  

4.1 Ιδιοςυχνότθτεσ και ιδιοανφςματα οχιματοσ 

Με χριςθ του περιβάλλοντοσ Matlab, υπολογίςτθκαν οι ιδιοςυχνότθτεσ και τα ιδιοανφςματα των 

μοντζλων που κα εξεταςτοφν ςτθ ςυνζχεια, ςτθν περίπτωςθ τθσ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο. Τα μεγζκθ αυτά κεωρείται περιττό να υπολογιςτοφν και για τθν περίπτωςθ 

ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο, κακϊσ υπάρχουν ελάχιςτεσ διαφορζσ ςτισ τιμζσ των μθτρϊων που 

εμπλζκονται ςτον υπολογιςμό των ιδιοςυχνοτιτων και των ιδιοανυςµάτων. Στθ ςυνζχεια, λοιπόν, 

παρουςιάηονται οι ιδιοςυχνότθτεσ και τα ιδιοανφςματα του μοντζλου ολόκλθρου οχιματοσ (full car 

model), θμίςεωσ οχιματοσ (half car model F-R και half car model Ri-L) και τετάρτου οχιματοσ (quarter car 

model). 
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Ιδιοςυχνότθτεσ του μοντζλου Full Car: 

         
   

 
        

         
   

 
        

         
   

 
        

          
   

 
         

          
   

 
         

          
   

 
         

          
   

 
         

Ιδιοανφςματα του μοντζλου Full Car: 
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Ιδιοςυχνότθτεσ του μοντζλου Half Car (F-R): 

         
   

 
        

         
   

 
        

          
   

 
         

          
   

 
         

Ιδιοανφςματα του μοντζλου Half Car (F-R): 

   [
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] 

Ιδιοςυχνότθτεσ του μοντζλου Half Car (Ri-L): 
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Ιδιοανφςματα του μοντζλου Half Car (Ri-L): 

   [
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] 

Ιδιοςυχνότθτεσ του μοντζλου Quarter Car: 

         
   

 
        

          
   

 
         

Ιδιοανφςματα του μοντζλου Quarter Car: 

   *
       
       

+ 

   *
      
  

+ 

Στο Σχιμα 4.1, παρουςιάηεται το διάγραμμα τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο 

πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για κάκε μοντζλο οχιματοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ πακθτικισ ανάρτθςθσ. 

Ραρατθρείται, ότι είναι δυνατόν να βρεκοφν προςεγγιςτικά οι ιδιοςυχνότθτεσ του ςυςτιματοσ μζςω του 

διαγράμματοσ τθσ επιτάχυνςθσ του κάκε βακμοφ ελευκερίασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ. Κάκε διακριτό 

μζγιςτο (“peak”) του διαγράμματοσ αυτοφ υποδθλϊνει ότι ζχει διεγερκεί μια ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα του 

ςυςτιματοσ, θ οποία και αποτελεί μια ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ.  

Φυςικά, κάποιεσ ιδιοςυχνότθτεσ μπορεί να αλλθλεπικαλφπτονται διαγραμματικά, όπωσ κα φανεί και 

από τα αρικμθτικά αποτελζςματα που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια,  κακϊσ οι τιμζσ τουσ μπορεί να 

είναι πολφ κοντινζσ, πράγμα που κακιςτά αδφνατθ τθν αναγνϊριςι τουσ ςτο διάγραμμα. Ραρ’ όλα αυτά, ο 

ςτόχοσ τθσ διερεφνθςθσ αυτισ καλφπτεται ικανοποιθτικά και ζτςι είναι δυνατι θ αποφυγι ςυχνοτιτων 

διζγερςθσ που μπορεί να διεγείρουν τισ ιδιοςυχνότθτεσ του ςυςτιματοσ και κατά ςυνζπεια να 

προκαλζςουν φαινόμενα ςυντονιςμοφ. 



Διπλωματικι Εργαςία    

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        82 

 
 

 

χιμα 4.1 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου 
εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half 

Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

4.2 Περίπτωςθ Μελζτθσ 1 (Πακθτικι Ανάρτθςθ χωρίσ Αντιςτρεπτικι ράβδο) 

Στθν περίπτωςθ αυτι διερευνικθκε θ ακρίβεια των μοντζλων quarter, half (Ri-L), half (F-R) και full car. 

Τα ςτοιχεία των αναρτιςεων των μοντζλων είναι πακθτικά και γραμμικά, ακολουκϊντασ τθν 

μοντελοποίθςθ που παρουςιάςτθκε ςτο Κεφάλαιο 1.1. Επιπλζον, οι αποςβζςεισ ςτα ελαςτικά κεωροφνται 

μθδενικζσ             και οι αντιςτρεπτικζσ ράβδοι αμελοφνται και ςτουσ δυο άξονεσ            

  . Οι παράμετροι για το κάκε μοντζλο οχιματοσ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4.1. 

Πίνακασ 4.1 Σιμζσ παραμζτρων προςομοίωςθσ όλων των μοντζλων οχθμάτων ςτθν περίπτωςθ τθσ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ 
αντιςτρεπτικι ράβδο 

Μοντζλα 
Παράμετροι 

Full Car Half Car (F-R/ Ri-L) Quarter Car 

   [  ]
 

1085 1085/2 1085/4 

   [  ]
 

40 40 40 

   [     ] 820 820/2 - 

   [     ] 1 100 1 100/2 - 

   [ ] 1.4 1.4 - 

   [ ] 1.47 1.47 - 

   [ ] 0.7 0.7 - 

   [ ] 0.75 0.75 - 

         [   ] 10 000 10 000 10 000 

         [   ] 10 000 10 000 10 000 

         [     ]
 

800 800 800 

         [     ] 800 800 800 

            [   ] 150 000 150 000 150 000 

            [   ] 150 000 150 000 150 000 

            [     ]
 

0 0 0 

            [     ] 0 0 0 
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4.2.1 Εγκάρςιο εμπόδιο – Τετραγωνικό Σαμαράκι 

4.2.1.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Στα Σχιματα 4.2-4.3 παρουςιάηονται οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ ( ̈ ) και τθσ μετατόπιςθσ (  ) τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ αντίςτοιχα, ενϊ ςτα Σχιματα 4.4-4.5 οι αντίςτοιχεσ αποκρίςεισ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ 

μάηασ ( ̈  και   ), ςτο πεδίο του χρόνου. Στα διαγράμματα αυτά ςυμβολίηονται με: 

 CaseStudy1: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (F-R) 

 CaseStudy2: Θ περίπτωςθ μοντζλου full car 

 CaseStudy3: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (Ri-L) 

 CaseStudy4: Θ περίπτωςθ μοντζλου quarter car 

 

χιμα 4.2 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), 

CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.3 Απόκριςθ μετατόπιςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), 

CaseStudy4: Quarter Car) 
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χιμα 4.4 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου 
εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half 

Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.5 Απόκριςθ μετατόπιςθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου 
εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half 

Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

Από το Σχιμα 4.2 παρατθρείται ότι κυριαρχοφν δυο κυματομορφζσ για τθν απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ 

τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ. Θ πρϊτθ αντιςτοιχεί ςτα μοντζλα full car και half car (F-R), ενϊ θ δεφτερθ ςτα 

άλλα δυο μοντζλα. Οι κφριεσ διαφορζσ τουσ αφοροφν το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ με τα μοντζλα quarter 

και half car (Ri-L) να ζχουν ςχεδόν το διπλάςιο μζγιςτο πλάτοσ, ενϊ ακόμθ παρατθρείται ότι απουςιάηει θ 

επίδραςθ τθσ γωνίασ καλπαςμοφ ςτισ αποκρίςεισ αυτζσ. Αυτό υποδεικνφεται από τισ περιςςότερεσ 

κορυφζσ που εμφανίηονται ςτισ κυματομορφζσ των μοντζλων full και half car (F-R) και αντιςτοιχοφν ςτθν 

ςυχνότθτα τθσ γωνίασ καλπαςμοφ. Επίςθσ, από το διάγραμμα τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ (Σχιμα 4.3) φαίνεται και πάλι ότι τα μοντζλα full και half car (F-R) υπολογίηουν 

μικρότερο πλάτοσ ταλάντωςθσ, ενϊ θ περίοδοσ ταλάντωςισ τουσ είναι μεγαλφτερθ. Επιπλζον, 

παρατθρείται ότι ςτα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) ο χρόνοσ ανφψωςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ είναι μεγαλφτεροσ. Τζλοσ, από τα δυο διαγράμματα αυτά, εξάγεται το ςυμπζραςμα 
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ότι οι αποκρίςεισ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ( ̈  και   ) ςτα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) αποςβζνουν 

γρθγορότερα ςε ςχζςθ με τα άλλα δυο μοντζλα. 

Πςον αφορά τθν απόκριςθ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ, τα μοντζλα αποκρίνονται χωρίσ μεγάλεσ 

διαφορζσ ωσ προσ τθν επιτάχυνςθ (Σχιμα 4.4). Αντίκετα, θ μετατόπιςθ    παρουςιάηει διαφορζσ ςτθν 

απόςβεςθ με τα μοντζλα  quarter και half car (Ri-L) να είναι πιο ταλαντωτικά και να αποςβζνουν με πιο 

αργό ρυκμό (Σχιμα 4.5). 

4.2.1.2 Δείκτεσ μεταβατικήσ απόκριςησ 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οι δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ, που αναλφκθκαν ςτο 

Κεφάλαιο 2.6.2, για κάκε μοντζλο που εξετάςτθκε. Σθμειϊνεται ότι ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, για κάκε 

μοντζλο φαίνονται ςτθν αριςτερι ςτιλθ θ τιμι του δείκτθ, ενϊ ςτθ δεξιά θ απόκλιςθ τθσ τιμισ αυτισ από 

τθν αντίςτοιχθ του μοντζλου quarter car. Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν μεταβατικι απόκριςθ 

βακμίδασ του ςυςτιματοσ παρουςιάηονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτον Ρίνακα 4.2 

και για τθν μετατόπιςι τθσ ςτον Ρίνακα 4.3.  

Πίνακασ 4.2 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των 
μετρικών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ 

ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΕΠΙΣΑΧΤΝΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

Peak (m/s) 3,97 49,90% 3,97 49,90% 7,91 0,04% 7,92 

Peak Time (s) 1,03 0,00% 1,03 0,00% 1,03 0,00% 1,03 

Settling Time (s) 3,85 -7,14% 3,86 -7,14% 3,58 0,37% 3,60 

Πίνακασ 4.3 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των 
μετρικών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ 

ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

Peak (m) 0,06 19,53% 0,06 19,53% 0,08 0,04% 0,08 

Peak Time (s) 1,52 -3,40% 1,52 -3,40% 1,47 0,00% 1,47 

Settling Time (s) 4,44 -3,09% 4,44 -3,09% 4,30 0,24% 4,31 

Από τουσ Ρίνακεσ 4.2 και 4.3 παρατθρείται ότι θ μζγιςτθ τιμι τόςο τθσ επιτάχυνςθσ όςο και τθσ 

μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, των μοντζλων full και half car (F-R), είναι μικρότερθ από τισ 

αντίςτοιχεσ τιμζσ των άλλων δφο μοντζλων ( 50% και  20% αντίςτοιχα). Επίςθσ, ςφμφωνα με τουσ 

χρόνουσ αποκατάςταςθσ οι ταλαντϊςεισ τουσ αποςβζνονται με πιο αργό ρυκμό. Τζλοσ, από τον Ρίνακα 

4.3 παρατθρείται ότι τα μοντζλα full και half car (F-R) ζχουν μεγαλφτερο χρόνο κορυφισ, το οποίο 
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δικαιολογείται, εφόςον ζχουν μεγαλφτερθ περίοδο ταλάντωςθσ. Σφμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω οι 

δείκτεσ τθσ μεταβατικισ απόκριςθσ επιβεβαιϊνουν τισ παρατθριςεισ του υποκεφαλαίου 4.2.1.1. 

4.2.1.3 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Για τθν καλφτερθ παρουςίαςθ των δεικτϊν τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ, αυτοί χωρίςτθκαν ςε τρεισ 

ομάδεσ και παρουςιάηονται ςτου Ρίνακεσ 4.4-4.6. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον Ρίνακα 4.4 φαίνονται οι δείκτεσ 

που ςχετίηονται με τθν άνεςθ των επιβατϊν, ςτον Ρίνακα 4.5 οι δείκτεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα 

ανάρτθςθσ και ςτον Ρίνακα 4.6 οι δείκτεσ ςχετικά με το κράτθμα και τον χειριςμό του οχιματοσ. Στουσ 

πίνακεσ αυτοφσ, οι τιμζσ των δεικτϊν για τα μοντζλα που υπολείπονται βακμϊν ελευκερίασ, 

επαναλαμβάνονται για λόγουσ ομοιομορφίασ και ευκολίασ ςτθ ςφγκριςθ. Το ίδιο ςκεπτικό κα 

ακολουκθκεί και ςτα επόμενα υποκεφάλαια. Επίςθσ, όπωσ και για τουσ δείκτεσ τθσ μεταβατικισ 

απόκριςθσ, φαίνονται για κάκε μοντζλο ςτθν αριςτερι ςτιλθ θ τιμι του δείκτθ, ενϊ ςτθ δεξιά θ απόκλιςθ 

τθσ τιμισ αυτισ από τθν αντίςτοιχθ του μοντζλου quarter car. 

Πίνακασ 4.4 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-
L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο 

εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

RMS as 0,52 32,68% 0,52 32,70% 0,78 0,01% 0,78 

Max as (m/s) 3,97 49,90% 3,97 49,90% 7,91 0,04% 7,92 

 

Το γεγονόσ ότι θ απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) ταλαντϊνεται 

πιο ζντονα, επιβεβαιϊνεται και από τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ ςτον Ρίνακα 4.4. Σφμφωνα με αυτόν, θ 

μζγιςτθ επιτάχυνςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, αλλά και θ τιμι τθσ RMS επιτάχυνςθσ είναι μεγαλφτερεσ ςτα 

μοντζλα αυτά ςε ςχζςθ με τα μοντζλα full και half car (F-R).  

Πςον αφορά το ςφςτθμα ανάρτθςθσ, οι δείκτεσ που αφοροφν τθν διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ 

υποδθλϊνουν ότι τα μοντζλα full και half car (F-R) αποκλίνουν από τα quarter και half car (Ri-L), 

υπολογίηοντασ μικρότερεσ τιμζσ τθσ μζγιςτθσ διαδρομισ τθσ ανάρτθςθσ και τθσ διακφμανςισ τθσ. Ραρόλα 

αυτά, οι τιμζσ των δεικτϊν των οπίςκιων αναρτιςεων (Ma  S 3,4 και VS 3,4) φαίνεται να είναι πιο κοντά ςε 

αυτζσ των άλλων μοντζλων, γεγονόσ που οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ γωνία καλπαςμοφ επθρεάηει 

ιδιαίτερα τθν ςυμπεριφορά των αναρτιςεων κάκε άξονα. Επίςθσ, όπωσ είναι αναμενόμενο, θ μζςθ ιςχφσ 

διάχυςθσ των οπίςκιων αναρτιςεων (MDP3,4) είναι μικρότερθ ςυγκριτικά με τισ εμπρόςκιεσ, κακϊσ είναι 

αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ διαδρομισ τθσ ανάρτθςθσ. Επιπλζον, οι τιμζσ των δεικτϊν που ςχετίηονται με 

τθν μετατόπιςθ των τροχϊν (Max xu1,2,3,4) δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερεσ διαφορζσ μεταξφ των μοντζλων.  
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Πίνακασ 4.5 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half 
car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο 

εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VST1 6,64E-05 53,86% 
6,51E-05 54,77% 

1,43E-04 0,86% 

1,44E-04 
VST2 6,38E-05 55,62% 1,45E-04 -0,81% 

VST3 1,25E-04 12,92% 
1,28E-04 11,08% 

1,43E-04 0,86% 

VST4 1,30E-04 9,33% 1,45E-04 -0,81% 

 

Max ST1 [mm] 73,31 21,18% 
72,78 21,74% 

93,40 -0,43% 

93,00 
Max ST2 [mm] 72,30 22,26% 92,67 0,36% 

Max ST3 [mm] 80,52 13,42% 
80,57 13,36% 

93,40 -0,43% 

Max ST4 [mm] 80,57 13,36% 92,67 0,36% 

 

Max xs [mm]  62,54 19,53% 62,54 19,53% 77,69 0,04% 77,72 

 

Max x1 [mm] 75,91 -0,91% 
75,92 -0,93% 

75,19 0,05% 

75,22 
Max x2 [mm] 75,94 -0,96% 75,26 -0,05% 

Max x3 [mm] 76,52 -1,73% 
76,55 -1,77% 

75,19 0,05% 

Max x4 [mm] 76,57 -1,79% 75,26 -0,05% 

 

MDP1 [W] 
36,39 2,79% 36,36 2,87% 

37,48 -0,11% 37,44 
MDP2 [W] 

MDP3 [W] 34,28 8,42% 
34,29 8,41% 

MDP4 [W] 34,30 8,38% 

Πίνακασ 4.6 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half 
car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι 

ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VTD1 1,24E-05 2,50% 1,24E-05 2,50% 
1,27E-05 0,00% 

1,27E-05 
VTD2 1,28E-05 -0,32% 

VTD3 1,30E-05 -2,05% 1,30E-05 -2,05% 
1,27E-05 0,00% 

VTD4 1,28E-05 -0,32% 

        

Max TD1 [mm] 47,14 2,66% 
47,09 2,76% 

48,54 -0,22% 

48,43 
Max TD2 [mm] 47,06 2,83% 48,47 -0,09% 

Max TD3 [mm] 47,52 1,88% 47,46 2,00% 
48,54 -0,22% 

Max TD4 [mm] 48,47 -0,09% 

        

Road Damage 
Right (x1019) 

[N4] 
2,58E-04 7,32% 2,57E-04 7,75% 

2,81E-04 -0,90% 

2,78E-04 
Road Damage 

Left (x1019) 
[N4] 

2,79E-04 -0,36% 
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Τζλοσ, ςφμφωνα, με τουσ δείκτεσ του κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ, και πάλι παρατθρείται 

μια ελαφριά απόκλιςθ των τιμϊν των μοντζλων full και half car (F-R) από τα υπόλοιπα μοντζλα. Μια 

ςθμαντικι διαφορά παρατθρείται ςτο δείκτθ καταπόνθςθσ του οδοςτρϊματοσ, όπου όπωσ φαίνεται θ 

τιμι του είναι μικρότερθ ςε ςχζςθ με αυτι των quarter και half car (Ri-L). Κακϊσ, όμωσ, ο δείκτθσ αυτόσ 

είναι ανάλογοσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ, ςυμπεραίνεται ότι οι διαφορζσ αυτζσ 

οφείλονται ςτθν μεγαλφτερθ απόςβεςθ τθσ μετατόπιςθσ    των μοντζλων full και half car (F-R), παρά το 

γεγονόσ ότι θ μζγιςτεσ τιμζσ του μεγζκουσ αυτοφ (Max xu1,2,3,4) είναι μεγαλφτερεσ (Ρίνακασ 4.5).  

4.2.2 Τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςησ Β 

4.2.2.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Στο Σχιμα 4.7 παρουςιάηεται θ απόκριςθ τθσ μετατόπιςθσ (  )  τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ αντίςτοιχα, ςτο 

πεδίο του χρόνου. Για τθν καλφτερθ ευκρίνεια των διαγραμμάτων, οι αποκρίςεισ εςτιάηονται ςε μικρότερα 

χρονικά διαςτιματα. Συγκεκριμζνα, ςτο Σχιμα 4.6 φαίνεται θ απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ  ̈  για χρονικό 

διάςτθμα *0,5], ςτο Σχιμα 4.8 θ απόκριςθ    για χρονικό διάςτθμα *0,10+, ενϊ ςτο Σχιμα 4.9 θ απόκριςθ 

τθσ επιτάχυνςθσ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ( ̈ ) για χρονικό διάςτθμα [0,5]. Τζλοσ, ςτα Σχιματα 4.10 και 

4.11 φαίνονται οι εςτιαςμζνεσ αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ και τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ 

αντίςτοιχα, ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ. Στα παρακάτω διαγράμματα αναφζρεται με: 

 CaseStudy1: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (F-R) 

 CaseStudy2: Θ περίπτωςθ μοντζλου full car 

 CaseStudy3: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (Ri-L) 

 CaseStudy4: Θ περίπτωςθ μοντζλου quarter car 

 

χιμα 4.6 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ(CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 
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χιμα 4.7 Απόκριςθ μετατόπιςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 
ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: 

Quarter Car) 

 

χιμα 4.8 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.9 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ (εμπρόςκιοσ δεξιόσ τροχόσ)  ςτο 
πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car 

(F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 
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χιμα 4.10 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.11 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

Τα παραπάνω διαγράμματα απόκριςθσ για τυχαίο προφίλ δρόμου ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα 

διαγράμματα για διζγερςθ εγκάρςιου εμποδίου (Σχιματα 4.2-4.5), όπου και πάλι φαίνεται ότι τα μοντζλα 

quarter και half car (Ri-L) ζχουν παρόμοιεσ κυματομορφζσ, ενϊ, αντίςτοιχα, το ίδιο ςυμβαίνει και για τα 

μοντζλα half car (F-R) και full car. Αναλυτικότερα, ςτο πεδίο του χρόνου, ςτα μοντζλα quarter και half car 

(Ri-L) θ απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ζχει μεγαλφτερο πλάτοσ, ενϊ θ απόκριςθ τθσ 

μετατόπιςθσ αυτισ προτρζχει ελάχιςτα, ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μοντζλα. Ομοίωσ, και ςτο πεδίο τθσ 

ςυχνότθτασ, θ μόνθ διαφορά που παρατθρείται αφορά το πλάτοσ τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ, ενϊ θ απόκριςθ τθσ μετατόπιςθσ δεν παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των μοντζλων. Οι 

παρατθριςεισ αυτζσ ςχετίηονται με τθν επίδραςθ τθσ γωνίασ καλπαςμοφ ςτισ αποκρίςεισ, το οποίο οδθγεί 

ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ ενςωμάτωςθ του οπίςκιου άξονα ςτο μακθματικό μοντζλο ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

ςτθν ακρίβεια τθσ μελζτθσ και ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ οχιματοσ.  
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4.2.2.2 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Στον Ρίνακα 4.7 φαίνονται οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν άνεςθ των επιβατϊν, ςτον Ρίνακα 4.8 οι 

δείκτεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και ςτον Ρίνακα 4.9 οι δείκτεσ ςχετικά με το κράτθμα 

και τον χειριςμό του οχιματοσ, για κάκε μοντζλο οχιματοσ ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο.  

Πίνακασ 4.7 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-
L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε τυχαίο προφίλ 

δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

RMS as 0,17 22,71% 0,17 22,71% 0,22 0,00% 0,22 

Max as (m/s) 0,57 18,18% 0,56 18,36% 0,69 0,00% 0,69 

 

Πίνακασ 4.8 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half 
car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε τυχαίο 

προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VST1 6,22E-06 20,39% 
6,16E-06 21,09% 

7,78E-06 0,41% 

7,81E-06 
VST2 6,11E-06 21,74% 7,83E-06 -0,36% 

VST3 8,80E-06 -12,74% 
8,88E-06 -13,69% 

7,78E-06 0,41% 

VST4 8,95E-06 -14,69% 7,83E-06 -0,36% 

 

Max ST1 [mm] 9,09 2,16% 
9,05 2,54% 

9,41 -1,30% 

9,29 
Max ST2 [mm] 9,04 2,66% 9,17 1,30% 

Max ST3 [mm] 9,93 -6,97% 
9,97 -7,33% 

9,41 -1,30% 

Max ST4 [mm] 10,01 -7,80% 9,17 1,30% 

 

Max xs [mm]  12,91 2,00% 12,91 2,00% 13,16 0,05% 13,17 

 

Max x1 [mm] 12,07 0,25% 
12,05 0,35% 

12,08 0,11% 12,10 
Max x2 [mm] 12,06 0,27% 

Max x3 [mm] 12,14 -0,38% 
12,15 -0,41% 

Max x4 [mm] 12,15 -0,41% 

 

MDP1 [W] 
3,42 -1,61% 3,42 -1,61% 

3,37 -0,10% 3,36 
MDP2 [W] 

MDP3 [W] 3,12 7,22% 3,12 7,22% 
MDP4 [W] 
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Πίνακασ 4.9 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half 
car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι 

ράβδο ςε τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VTD1 1,15E-06 -0,72% 1,15E-06 -0,63% 

1,14E-06 -0,17% 1,14E-06 
VTD2 

VTD3 1,13E-06 0,50% 1,13E-06 0,48% 
VTD4 

        

Max TD1 [mm] 4,53 -0,75% 4,53 -0,75% 
4,51 -0,31% 

4,50 
Max TD2 [mm] 4,49 0,33% 

Max TD3 [mm] 4,46 0,84% 4,45 1,00% 
4,51 -0,31% 

Max TD4 [mm] 4,49 0,33% 

        

Road Damage 
Right (x1019) 

[N4] 
2,14E-08 -2,98% 

2,14E-08 -3,04% 
2,10E-08 -1,27% 

2,08E-08 
Road Damage 

Left (x1019) [N4] 
2,13E-08 -2,85% 2,05E-08 1,30% 

Ραρατθρείται ότι οι διαφορζσ μεταξφ των δεικτϊν δυναμικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, είναι 

ελάχιςτεσ. Συγκεκριμζνα, ο Ρίνακασ 4.7 επιβεβαιϊνει και πάλι ότι τα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) 

υπερεκτιμοφν τθν απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, κακϊσ τόςο θ μζγιςτθ τιμι τθσ, όςο 

και θ τιμι RMS είναι μεγαλφτερεσ από τα δυο άλλα μοντζλα. Από τθν άλλθ μεριά, από τουσ Ρίνακεσ 4.8 

και 4.9 προκφπτουν παρόμοια ςυμπεράςματα με εκείνα του Κεφαλαίου 4.2.1.3, με εξαίρεςθ τον δείκτθ 

καταπόνθςθσ του οδοςτρϊματοσ. Αναλυτικότερα, ςε αντίκεςθ με τθ διζγερςθ εγκάρςιου εμποδίου, ο 

δείκτθσ καταπόνθςθσ του οδοςτρϊματοσ των μοντζλων  ull και hal  car (F-R) είναι μεγαλφτεροσ και όχι 

μικρότεροσ από τα άλλα δυο μοντζλα. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να δικαιολογθκεί κακϊσ πλζον θ διζγερςθ 

είναι ςυνεχισ και όχι μεμονωμζνθ όπωσ ςε ζνα ςαμαράκι, και θ επίδραςθ όλων των αξόνων και των 

αντίςτοιχων γωνιϊν ςτροφισ (γωνία εκτροπισ και καλπαςμοφ) οδθγεί ςτθν αφξθςθ των φορτίων των 

τροχϊν τθσ κάκε πλευράσ (δεξιάσ και αριςτερισ) και άρα τθν αφξθςθ του φορτίου που δζχεται το 

οδόςτρωμα. 

4.2.3 Γενικά ςχόλια 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ, παρατθρικθκαν, διαφορζσ ωσ προσ τθν ακρίβεια μοντζλων, ανάλογα με τθ 

διζγερςθ του οχιματοσ. Το γεγονόσ αυτό είναι, βζβαια, αναμενόμενο, αφοφ με τθ χριςθ εγκάρςιου 

εμποδίου εξετάηεται θ ςυμπεριφορά των μοντζλων ςε μεμονωμζνθ διαταραχι, ενϊ με το τυχαίο προφίλ 

δρόμου, θ απόκριςι τουσ ςε ςυνεχι διαταραχι. Ραρόλα αυτά, προκφπτει μια γενικι παρατιρθςθ ότι το 

μοντζλο quarter car δίνει μια καλι πρϊτθ εκτίμθςθ τθσ απόκριςθσ του οχιματοσ, θ οποία όμωσ αφοφ δεν 
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λαμβάνει υπόψθ όλα τα μεγζκθ που επιδροφν ςτο όχθμα, τείνει να «υπερβάλλει» ωσ προσ τθν απόκριςθ 

του ςυςτιματοσ. Αντίςτοιχα, το μοντζλο full car, δίνει πιο ακριβι αποτελζςματα, τα οποία φανερϊνουν 

τθν επίδραςθ των φαινομζνων εκτροπισ και καλπαςμοφ.  

4.3 Περίπτωςθ Μελζτθσ 2 (Πακθτικι Ανάρτθςθ με Αντιςτρεπτικι ράβδο) 

Θ περίπτωςθ που εξετάηεται ςτο ςυγκεκριμζνο υποκεφάλαιο, αφορά τθ ςφγκριςθ τθσ ακρίβειασ δυο 

οχθμάτων με τθν πακθτικι ανάρτθςθ του προθγοφμενου υποκεφαλαίου, με μόνθ διαφορά ότι ςτο ζνα 

όχθμα χρθςιμοποιείται αντιςτρεπτικι ράβδοσ (και ςτουσ δυο άξονεσ), ενϊ ςτο άλλο ζχει αφαιρεκεί. Για 

τθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου ςυγκρίνονται δυο μοντζλα ολόκλθρου οχιματοσ 

(full car). Επιπλζον, γίνεται θ υπόκεςθ μθδενικϊν αποςβζςεων ςτα ελαςτικά            . 

Στον Ρίνακα 4.10 δίνονται οι παράμετροι των δυο μοντζλων ολόκλθρου οχιματοσ, όπου ςτο πρϊτο δεν 

χρθςιμοποιείται αντιςτρεπτικι ράβδοσ (για ςυντομία Α..), ενϊ ςτο δεφτερο χρθςιμοποιείται. 

Πίνακασ 4.10 Σιμζσ παραμζτρων προςομοίωςθσ όλων των μοντζλων οχιματοσ για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και 
χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο 

Μοντζλα 
Παράμετροι  

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. 

   [  ]
 

1085 1085 

   [  ]
 

40 40 

   [     ] 820 820 

   [     ] 1 100 1 100 

   [ ] 1.4 1.4 

   [ ] 1.47 1.47 

   [ ] 0.7 0.7 

   [ ] 0.75 0.75 

         [   ] 10 000 10 000 

         [   ] 10 000 10 000 

         [     ]
 

800 800 

         [     ] 800 800 

            [   ] 150 000 150 000 

            [   ] 150 000 150 000 

            [     ]
 

0 0 

            [     ] 0 0 

          [       ] - 40 000 

4.3.1 Εγκάρςιο εμπόδιο – Τετραγωνικό Σαμαράκι 

4.3.1.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Στα Σχιματα 4.12-4.13 παρουςιάηονται οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ ( ̈ ) και τθσ μετατόπιςθσ (  ) τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ αντίςτοιχα, ενϊ ςτα Σχιματα 4.14-4.15 οι αντίςτοιχεσ αποκρίςεισ τθσ γωνίασ εκτροπισ 

( ̈ και  ), ςτο πεδίο του χρόνου. Σθμειϊνεται ότι με: 

 CaseStudy1: Συμβολίηεται θ περίπτωςθ μοντζλου full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο 
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 CaseStudy2: Συμβολίηεται θ περίπτωςθ μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο 

 

χιμα 4.12 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.13 Απόκριςθ μετατόπιςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.14 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 



  Διπλωματικι Εργαςία 

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        95 

 

 

χιμα 4.15 Απόκριςθ γωνίασ εκτροπισ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν 
περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, 

CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

Από τα παραπάνω ςχιματα παρατθρείται ότι θ επίδραςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου είναι μθδαμινι ωσ 

προσ τθν απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ( ̈  και   ), αφοφ θ προκαλοφμενθ μεταβολι τθσ γωνίασ 

εκτροπισ ζχει πολφ μικρι τιμι, και ςυνεπϊσ θ άνεςθ των επιβατϊν δεν επθρεάηεται. Επίςθσ, 

παρατθρείται, από το Σχιμα 4.15, ότι με τθ χριςθ αντιςτρεπτικισ ράβδου το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ τθσ 

γωνίασ εκτροπισ μειϊνεται, όπωσ ιταν αναμενόμενο, όμωσ θ απόςβεςθ τθσ ταλάντωςθσ είναι μικρότερθ. 

Ραράλλθλα, όμωσ, θ επιτάχυνςθ τθσ γωνίασ εκτροπισ  ̈ δεν φαίνεται να ελαττϊνεται, αλλά θ 

κυματομορφι τθσ ομοιάηει με τθν αντίςτοιχθ του μοντζλου χωρίσ αντιςτρεπτικι, με το πλάτοσ τθσ 

ταλάντωςισ τθσ να παρουςιάηει μικρζσ διαφορζσ. Θ κυριότερθ διαφορά μεταξφ τουσ, όμωσ, είναι ότι θ 

απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ με τθν χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ αποςβζνει πιο αργά. 

4.3.1.2 Δείκτεσ μεταβατικήσ απόκριςησ 

Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν μεταβατικι απόκριςθ του ςυςτιματοσ παρουςιάηονται για τθν 

επιτάχυνςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτον Ρίνακα 4.11, για τθν μετατόπιςι τθσ ςτον Ρίνακα 4.12 και για τθν 

γωνία εκτροπισ ςτον Ρίνακα 4.13. 

Πίνακασ 4.11 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ 
των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν 

περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΕΠΙΣΑΧΤΝΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

Peak (m/s) 3,97 3,96 0,05% 

Peak Time (s) 1,03 1,03 0,00% 

Settling Time (s) 3,85 3,86 -0,01% 
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Πίνακασ 4.12 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ 
των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν 

περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

Peak (m) 0,06 0,06 0,00% 

Peak Time (s) 1,52 1,52 0,00% 

Settling Time (s) 4,44 4,44 0,00% 

 

Πίνακασ 4.13 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ γωνίασ εκτροπισ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του 
μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ 

πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΓΩΝΙΑ ΕΚΣΡΟΠΗ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

Peak (˚) 9,08E-04 7,22E-04 20,43% 

Peak Time (s) 1,60 2,12 -32,50% 

Settling Time (s) 6,00 6,18 -3,01% 

Από τουσ δείκτεσ τθσ μεταβατικισ απόκριςθσ φαίνεται ότι το μόνο μζγεκοσ που διαφζρει μεταξφ των 

δφο μοντζλων προσ εξζταςθ είναι θ γωνία εκτροπισ. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιϊντασ αντιςτρεπτικι 

ράβδο, θ μζγιςτθ τιμι τθσ γωνίασ εκτροπισ είναι μικρότερθ περίπου κατά 20%, ενϊ ο χρόνοσ κορυφισ 

αυξάνεται περίπου κατά 33%, . Επίςθσ, από το χρόνο αποκατάςταςθσ φαίνεται ότι θ ταλάντωςι τθσ 

γωνίασ   αποςβζνεται πιο αργά, ςε ςχζςθ με τθ ταλάντωςθ του μοντζλου χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο. 

4.3.1.3 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Στον Ρίνακα 4.14 παρουςιάηονται οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν άνεςθ των επιβατϊν, ςτον Ρίνακα 

4.15 οι δείκτεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και ςτον Ρίνακα 4.16 οι δείκτεσ ςχετικά με το 

κράτθμα και τον χειριςμό του οχιματοσ. 

 Πίνακασ 4.14 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο 
ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο 

ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

RMS as 0,52 0,52 0,00% 

Max as (m/s) 3,97 3,96 0,05% 

Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, από τθ ςτιγμι που θ χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου μεταβάλλει 

ελάχιςτα τθν γωνία εκτροπισ, και άρα δεν επθρεάηει τθν απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, θ άνεςθ των 

επιβατϊν δεν παρουςιάηει αλλαγζσ. 



  Διπλωματικι Εργαςία 

Εργαςτιριο Οχθμάτων ΕΜΡ        97 

 

Πίνακασ 4.15 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι 
ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι 

ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

VST1 6,64E-05 6,54E-05 1,52% 

VST2 6,38E-05 6,48E-05 -1,46% 

VST3 1,25E-04 1,30E-04 -3,66% 

VST4 1,30E-04 1,26E-04 3,45% 

    

Max ST1 [mm] 73,31 72,94 0,51% 

Max ST2 [mm] 72,30 72,70 -0,55% 

Max ST3 [mm] 80,52 81,06 -0,67% 

Max ST4 [mm] 80,57 80,11 0,57% 

    

Max xs [mm]  62,54 62,54 0,00% 

    

Max x1 [mm] 75,91 75,89 0,02% 

Max x2 [mm] 75,94 75,95 -0,01% 

Max x3 [mm] 76,52 76,57 -0,06% 

Max x4 [mm] 76,57 76,53 0,06% 

    

MDP1 [W] 36,39 36,40 -0,01% 

MDP2 [W] 36,39 36,32 0,22% 

MDP3 [W] 34,28 34,29 -0,02% 

MDP4 [W] 34,30 34,33 -0,09% 

 

Πίνακασ 4.16 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με 
αντιςτρεπτικι ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με 

αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ (%) 

VTD1 1,24E-05 1,24E-05 

0,00% 
VTD2 

VTD3 1,30E-05 1,30E-05 
VTD4 

    

Max TD1 [mm] 47,14 47,13 0,03% 

Max TD2 [mm] 47,06 46,96 0,21% 

Max TD3 [mm] 47,52 
47,43 0,18% 

Max TD4 [mm] 47,63 -0,24% 

    

Road Damage Right 
(x1019) [N4] 

2,58E-04 
2,56E-04 0,71% 

Road Damage Left 
(x1019) [N4] 

2,61E-04 -0,96% 
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Επίςθσ, ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ 4.12 και 4.13, επθρεάηεται μεν το ςφςτθμα τθσ ανάρτθςθσ και το 

κράτθμα και ο χειριςμόσ του οχιματοσ, αλλά οι διαφορζσ είναι ελάχιςτεσ (απόκλιςθ τιμϊν μικρότερθσ του 

1%). 

4.3.2 Τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςησ Β 

4.3.2.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Στο Σχιμα 4.16 παρουςιάηεται θ απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ( ̈ ) εςτιαςμζνθ ςτο 

χρονικό διάςτθμα *0,4+, ενϊ ςτο Σχιμα 4.17 θ απόκριςθ τθσ μετατόπιςθσ (  ) για χρονικό διάςτθμα *0,10+. 

Επίςθσ ςτο Σχιμα 4.19 φαίνεται θ απόκριςθ τθσ μεταβολισ τθσ γωνίασ εκτροπισ ( ), ενϊ ςτα Σχιματα 

4.18 και 4.20 οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ και τθσ μεταβολισ τθσ γωνίασ εκτροπισ ( ̈ και  ) 

εςτιαςμζνεσ, όμωσ, ςτα χρονικά διαςτιματα *0,4+ και *0,10+ αντίςτοιχα. Τα διαγράμματα αυτά αφοροφν 

τισ αποκρίςεισ των μοντζλων ςτο πεδίο του χρόνου. Για τθν μελζτθ τουσ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ, 

παρουςιάηονται ςτα Σχιματα 4.21 και 4.22 οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ και τθσ μεταβολισ τθσ γωνίασ 

εκτροπισ για διάςτθμα ςυχνοτιτων  0-16Hz και 0-7Hz, αντίςτοιχα. Στα παρακάτω διαγράμματα 

αναφζρεται με: 

 CaseStudy1: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (F-R) 

 CaseStudy2: Θ περίπτωςθ μοντζλου full car 

 

χιμα 4.16 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full 

Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

Από τα Σχιματα 4.16, 4.17 και 4.21 παρατθρείται ότι και ςτθν περίπτωςθ του τυχαίου προφίλ δρόμου, θ 

χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου δεν επθρεάηει τθν απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ. Από το διάγραμμα 

επιτάχυνςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ  ̈ (Σχιμα 4.18) φαίνεται ότι θ ταλάντωςθ του μοντζλου με 

αντιςτρεπτικι ράβδο ζχει, ωσ επί τω πλείςτων, μικρότερο πλάτοσ ςε ςχζςθ με το μοντζλο χωρίσ 

αντιςτρεπτικι. 
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χιμα 4.17 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full 

Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.18 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full 

Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.19 Απόκριςθ γωνίασ εκτροπισ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ 
πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car 

με αντιςτρεπτικι ράβδο) 
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χιμα 4.20 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ  ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ 
δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.21 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full 

Car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 

 

χιμα 4.22 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ γωνίασ εκτροπισ  ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ τυχαίου προφίλ 
δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο (CaseStudy1: Full Car χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο, CaseStudy2: Full Car με αντιςτρεπτικι ράβδο) 
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Επίςθσ, αν και δεν είναι εφκολο, εξαιτίασ του ςυγκεκριμζνου προφίλ δρόμου, μπορεί κανείσ να διακρίνει, 

από το αντίςτοιχο διάγραμμα απόκριςθσ (Σχιματα 4.19 και 4.20), τθν μείωςθ τθσ γωνίασ εκτροπισ που 

προκαλεί θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ, όπωσ επίςθσ και ότι θ ταλάντωςθ αυτι προπορεφεται χρονικά από τθν 

κυματομορφι του μοντζλου χωρίσ αντιςτρεπτικι. Το τελευταίο υποδεικνφει τθν καλφτερθ προςαρμογι 

τθσ γωνίασ εκτροπισ ςτισ μεταβολζσ του προφίλ του οδοςτρϊματοσ. Τζλοσ, από το διάγραμμα απόκριςθσ 

τθσ γωνίασ φ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ (Σχιμα 4.22), παρατθρείται ότι θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ αυξάνει 

τθν ιδιοςυχνότθτα του μεγζκουσ αυτοφ, από         ςε        , θ οποία μάλιςτα ξεπερνά τελικά τθν 

ιδιοςυχνότθτα τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ (       ), με ταυτόχρονθ αφξθςθ του πλάτουσ  τθσ ταλάντωςθσ. 

Το γεγονόσ αυτό, υποδεικνφει ότι θ χριςθ αντιςτρεπτικισ ράβδου μεταβάλλει το διάςτθμα ςυχνοτιτων 

ςυντονιςμοφ. 

4.3.2.2 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Για τθν περίπτωςθ τθσ πακθτικισ ανάρτθςθσ με και χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, παρουςιάηονται ςτον 

Ρίνακα 4.17 οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν άνεςθ των επιβατϊν, ςτον Ρίνακα 4.18 οι δείκτεσ που 

ςχετίηονται με το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και ςτον Ρίνακα 4.19 οι δείκτεσ ςχετικά με το κράτθμα και τον 

χειριςμό του οχιματοσ.  Στουσ πίνακεσ αυτοφσ, παρατίκενται και οι ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των τιμϊν των 

δεικτϊν τθσ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο ωσ προσ τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ των δεικτϊν τθσ ανάρτθςθσ 

χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο. 

Πίνακασ 4.17 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι ράβδο 
ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι ράβδο 

ςε τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ(%) 

RMS as 0,17 0,17 
0,00% 

Max as (m/s) 0,57 0,57 

 

Από τα αποτελζςματα των δεικτϊν τθσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, προκφπτει και πάλι το 

ςυμπζραςμα ότι θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ δεν επθρεάηει τθν απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και άρα τθν 

άνεςθ των επιβατϊν. Το ίδιο ακριβϊσ ςυμπζραςμα προκφπτει και για το κράτθμα και τον χειριςμό του 

οχιματοσ που κατά κφριο λόγο εξαρτάται από τθν απόκριςθ των τροχϊν. Θ μόνθ «ςθμαντικι» διαφορά 

που παρατθρείται, όπωσ ιταν αναμενόμενο, αφορά το ςφςτθμα τθσ ανάρτθςθσ και ςυγκεκριμζνα τθ 

διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ, όπου και πάλι οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ των μετρικϊν αυτϊν είναι μθδαμινζσ 

(μικρότερεσ του 1%). 
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Πίνακασ 4.18 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με αντιςτρεπτικι 
ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με αντιςτρεπτικι 

ράβδο ςε τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ(%) 

VST1 6,22E-06 6,16E-06 0,88% 

VST2 6,11E-06 6,16E-06 -0,86% 

VST3 8,80E-06 8,90E-06 -1,15% 

VST4 8,95E-06 8,85E-06 1,15% 

    

Max ST1 [mm] 9,09 9,06 0,32% 

Max ST2 [mm] 9,04 9,07 -0,31% 

Max ST3 [mm] 9,93 9,94 -0,05% 

Max ST4 [mm] 10,01 10,00 0,13% 

    

Max xs [mm]  12,91 12,90 0,04% 

    

Max x1 [mm] 12,07 12,05 0,11% 

Max x2 [mm] 12,06 12,03 0,26% 

Max x3 [mm] 12,14 12,16 -0,10% 

Max x4 [mm] 12,15 12,13 0,10% 

    

MDP1 [W] 
3,42 3,42 

0,00% 
MDP2 [W] 

MDP3 [W] 3,12 3,12 
MDP4 [W] 

 

Πίνακασ 4.19 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών του μοντζλου full car με 
αντιςτρεπτικι ράβδο ςε ςχζςθ με το μοντζλο full car χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο, για τθν περίπτωςθ πακθτικισ ανάρτθςθσ με 

αντιςτρεπτικι ράβδο ςε τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Χωρίσ Α.Ρ. Full Car Με Α.Ρ. Απόκλιςθ(%) 

VTD1 1,15E-06 1,15E-06 

0,00% 
VTD2 

VTD3 1,13E-06 1,13E-06 
VTD4 

    

Max TD1 [mm] 4,53 4,53 0,00% 
Max TD2 [mm] 

Max TD3 [mm] 4,46 
4,47 -0,20% 

Max TD4 [mm] 4,48 -0,30% 

    

Road Damage Right 
(x1019) [N4] 

2,14E-08 
2,14E-08 

0,00% 

Road Damage Left 
(x1019) [N4] 

2,13E-08 -0,30% 
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4.3.3 Γενικά ςχόλια 

Σφμφωνα με όςα ειπϊκθκαν ανωτζρω, ςυμπεραίνεται ότι θ χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου επθρεάηει 

μόνο τθν απόκριςθ τθσ γωνίασ εκτροπισ και κατά ςυνζπεια τθν ςυμπεριφορά τθσ ανάρτθςθσ και των 

ελαςτικϊν, αλλά όχι τθν απόκριςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και άρα τθν άνεςθ των επιβατϊν. Κακϊσ, όμωσ, 

οι προκαλοφμενεσ αλλαγζσ είναι πολφ μικρζσ, θ επίδραςθ αυτι είναι ελάχιςτθ. Με χριςθ, φυςικά, 

αντιςτρεπτικισ ράβδου μεγαλφτερθ ςτρεπτικισ ςτιβαρότθτασ, οι παραπάνω μεταβολζσ κα ιταν 

περιςςότερο εμφανισ. Τζλοσ, θ αντιςτρεπτικι ράβδοσ αυξάνει τθν ιδιοςυχνότθτα που αντιςτοιχεί ςτθν 

γωνία εκτροπισ, με αποτζλεςμα να κακίςταται πλζον δυνατό για τον μελετθτι να μεταβάλλει τθν 

ιδιοςυχνότθτα όπωσ επικυμεί, μεταβάλλοντασ απλά τθν ςτρεπτικι ςτιβαρότθτα τθσ ράβδου. Σθμειϊνεται 

ότι ςυνικωσ επικυμείται οι ιδιοςυχνότθτεσ τθσ γωνίασ εκτροπισ και μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ 

να είναι κοντά, με ςκοπό να επιτευχκεί μειωμζνθ περιοχι ςυντονιςμοφ. 

4.4 Περίπτωςθ Μελζτθσ 3 (Ημι-ενεργθτικι Ανάρτθςθ) 

Με ςκοπό τθν μελζτθ τθσ ακρίβειασ των μοντζλων οχθμάτων και τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ των θμι-

ενεργθτικϊν αναρτιςεων ςε αυτά, επιλζχκθκε θ χριςθ του νόμου ελζγχου Skyhook 2 states, ο οποίοσ 

αναλφκθκε ςτο κεφάλαιο 2.4.2. Υπενκυμίηεται ότι το εξεταηόμενο ςφςτθμα ανάρτθςθσ περιλαμβάνει ζνα 

γραμμικό ελατιριο και ζναν αποςβεςτιρα, του οποίου θ απόςβεςθ μεταβάλλεται μεταξφ μιασ μζγιςτθσ 

και μιασ ελάχιςτθσ τιμισ, ςφμφωνα με τον νόμο ελζγχου Skyhook 2 states. Τα μοντζλα οχθμάτων προσ 

εξζταςθ είναι τα quarter, half (Ri-L), half (F-R) και full car. Επιπλζον, όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ 

προςομοιϊςεισ, οι αποςβζςεισ ςτα ελαςτικά κεωροφνται μθδενικζσ              και οι αντιςτρεπτικζσ 

ράβδοι αμελοφνται και ςτουσ δυο άξονεσ              . Οι παράμετροι των μοντζλων οχθμάτων 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4.14. 
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Πίνακασ 4.20 Σιμζσ παραμζτρων προςομοίωςθσ όλων των μοντζλων οχιματοσ για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ 
(Skyhook 2 states) 

Μοντζλα 
Παράμετροι  

Full Car Half/Bicycle Car Quarter Car 

   [  ]
 

1085 1085/2 1085/4 

   [  ]
 

40 40 40 

   [     ] 820 820/2 - 

   [     ] 1 100 1 100/2 - 

   [ ] 1.4 1.4 - 

   [ ] 1.47 1.47 - 

   [ ] 0.7 0.7 - 

   [ ] 0.75 0.75 - 

         [   ] 10 000 10 000 10 000 

         [   ] 10 000 10 000 10 000 

                     [     ]
 

400 400 400 

                     [     ]
 

1 200 1 200 1 200 

                     [     ] 400 400 400 

                     [     ] 1 200 1 200 1 200 

            [   ] 150 000 150 000 150 000 

            [   ] 150 000 150 000 150 000 

            [     ]
 

0 0 0 

            [     ] 0 0 0 

4.4.1 Εγκάρςιο εμπόδιο – Τετραγωνικό Σαμαράκι 

4.4.1.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Στα Σχιματα 4.23-4.24 παρουςιάηονται οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ ( ̈ ) και τθσ μετατόπιςθσ (  ) τθσ 

ανθρτθμζνθσ μάηασ αντίςτοιχα, ενϊ ςτα Σχιματα 4.25-4.26 οι αντίςτοιχεσ αποκρίςεισ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ 

μάηασ ( ̈  και   ), ςτο πεδίο του χρόνου, για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου. Στα 

διαγράμματα αυτά ςυμβολίηονται με: 

 CaseStudy1: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (F-R) 

 CaseStudy2: Θ περίπτωςθ μοντζλου full car 

 CaseStudy3: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (Ri-L) 

 CaseStudy4: Θ περίπτωςθ μοντζλου quarter car 

Από το διάγραμμα χρονικισ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ (Σχιμα 4.23) 

παρατθρείται ότι τα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) υπολογίηουν μεγαλφτερα πλάτθ ταλαντϊςεων, 

ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντζλα. Επίςθσ, δεν είναι ικανά να προςομοιϊςουν τθν επίδραςθ του 

φαινομζνου του καλπαςμοφ ςτθν ταλάντωςθ του οχιματοσ, γεγονόσ που επαλθκεφεται αφοφ οι 

αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ  ̈  υπολείπονται των επιπρόςκετων κορυφϊν που αντιςτοιχοφν ςτθ 

ςυχνότθτα τθσ γωνίασ καλπαςμοφ. Ενδιαφζρον προκαλεί, επίςθσ, το γεγονόσ ότι θ απόκριςθ του μοντζλου 

half car (Ri-L) περιςςότερο ταλαντωτικι ςε ςχζςθ με εκείνθ του quarter car. 
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χιμα 4.23 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.24 Απόκριςθ μετατόπιςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου εμποδίου 
(ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, 

CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.25 Απόκριςθ επιτάχυνςθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου 
εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: 

Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 
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χιμα 4.26 Απόκριςθ μετατόπιςθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τετραγωνικοφ εγκάρςιου 
εμποδίου (ςαμαράκι) ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: 

Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

Από τθν άλλθ μεριά, τα δυο άλλα μοντζλα ζχουν παρόμοιεσ κυματομορφζσ, με το μοντζλο full car να 

παρουςιάηει μικρότερα πλάτθ ςτισ ταλαντϊςεισ. Επίςθσ, διαφορζσ παρουςιάηονται ςτθν απόςβεςθ των 

ταλαντϊςεων, με τα μοντζλα θμίςεωσ οχιματοσ να ζχουν περιςςότερο ταλαντωτικι ςυμπεριφορά. 

Ραρόμοιεσ παρατθριςεισ προκφπτουν και από το διάγραμμα απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ    (Σχιμα 4.24). 

Αντίκετα, ςφμφωνα με τα διαγράμματα απόκριςθσ των τροχϊν (Σχιματα 4.26 και 4.27), το μοντζλο half 

car (Ri-L) υπολογίηει μικρότερα πλάτθ ταλαντϊςεων, ενϊ τα υπόλοιπα μοντζλα δεν παρουςιάηουν 

ιδιαίτερεσ διαφορζσ ωσ προσ τα πλάτθ ταλάντωςθσ. Δεν ιςχφει, όμωσ, το ίδιο και για τθν απόςβεςθ των 

αποκρίςεων. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το Σχιμα 4.25, θ απόκριςθ  ̈  αποςβζνεται πιο αργά για τα 

μοντζλα quarter και half car (Ri-L), ενϊ από το Σχιμα 4.26 παρατθρείται και πάλι ότι το μοντζλο half car 

(Ri-L) είναι πιο ταλαντωτικό ωσ προσ τθν μετατόπιςθ    και άρα ζχει μικρότερθ απόςβεςθ.  

4.4.1.2 Δείκτεσ μεταβατικήσ απόκριςησ 

Στουσ Ρίνακεσ 4.21 και 4.22 παρουςιάηονται οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν επιτάχυνςθ και τθν 

μετατόπιςθ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, αντίςτοιχα, κατά τθ μεταβατικι απόκριςθ του ςυςτιματοσ. 

Πίνακασ 4.21 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ 
των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-

ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΕΠΙΣΑΧΤΝΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

Peak (m/s) 2,90 47,01% 5,08 7,31% 7,76 -41,64% 5,48 

Peak Time (s) 1,86 -80,58% 1,31 -27,51% 1,03 0,32% 1,03 

Settling Time (s) 2,90 -11,06% 3,38 -29,28% 3,64 -39,40% 2,61 
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Πίνακασ 4.22 Δείκτεσ μεταβατικισ απόκριςθσ βακμίδασ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ 
των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-

ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
(ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΑΝΗΡΣΗΜΕΝΗ ΜΑΖΑ) 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

Peak (m) 0,04 25,11% 0,05 6,64% 0,07 -16,22% 0,06 

Peak Time (s) 1,53 -1,10% 1,53 -1,32% 1,50 0,44% 1,51 

Settling Time (s) 3,52 -5,19% 4,39 -30,99% 4,37 -30,37% 3,35 

Σφμφωνα με τον Ρίνακα 4.21, θ μζγιςτθ τιμι τθσ κορυφισ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ 

δίνεται από το μοντζλο half car (Ri-L), ενϊ θ ελάχιςτθ από το full car. Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνει τισ 

παρατθριςεισ του προθγοφμενου υποκεφαλαίου και τονίηει και πάλι τθν επίδραςθ του φαινομζνου του 

καλπαςμοφ ςτθ ςυμπεριφορά του οχιματοσ. Ακόμα μια ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των μοντζλων που 

υποδεικνφει ο Ρίνακασ 4.21, αφορά τον χρόνο κορυφισ τθσ επιτάχυνςθσ  ̈ . Συγκεκριμζνα, οι χρόνοι 

κορυφισ των μοντζλων full car και half car (F-R) είναι μεγαλφτεροι ςε ςχζςθ με τα quarter car και half car 

(Ri-L), με αποκλίςεισ περίπου ίςεσ με 80.5% και 28%, αντίςτοιχα. Τζλοσ,  παρατθρείται ότι οι ταλαντϊςεισ 

των μοντζλων θμίςεωσ οχιματοσ αποςβζνουν με πιο αργό ρυκμό ςυγκριτικά με τα δυο άλλα μοντζλα. 

Πςον αφορά τθ μεταβατικι απόκριςθ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 

4.22, οι μεγαλφτερεσ διαφορζσ μεταξφ των μοντζλων εμπίπτουν ςτουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ. Ππωσ και 

ςτθν περίπτωςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, θ ταλάντωςθ τθσ μετατόπιςισ τθσ αποςβζνει 

πιο αργά για τα μοντζλα θμίςεωσ οχιματοσ. Επιπλζον, παρατθρείται ότι οι χρόνοι κορυφισ διαφζρουν 

ελάχιςτα, με τισ αποκλίςεισ τουσ, όμωσ, να μθν ξεπερνοφν το 1.3%. Τζλοσ, τα ςυμπεράςματα για τισ τιμζσ 

τθσ μζγιςτθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςυμφωνοφν με εκείνα που ζγιναν για τθν επιτάχυνςι 

τθσ. 

4.4.1.3 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Για τθν περίπτωςθ μοντζλων οχθμάτων με θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ, τα οποία διεγείρονται από  

εγκάρςιο τετραγωνικό εμπόδιο, παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4.23 οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν άνεςθ 

των επιβατϊν, ςτον Ρίνακα 4.24 οι δείκτεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και ςτον Ρίνακα 

4.25 οι δείκτεσ ςχετικά με το κράτθμα και τον χειριςμό του οχιματοσ. 

Πίνακασ 4.23 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-
L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο ςε εγκάρςιο 

εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

RMS as 0,59 17,08% 0,58 18,55% 0,78 -9,70% 0,71 

Max as (m/s) 2,90 47,01% 5,08 7,31% 7,76 -41,64% 5,48 
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Σφμφωνα με τον Ρίνακα 4.23 παρατθρείται ότι τα μοντζλα quarter και half car (Ri-L) υπολογίηουν 

μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ μζγιςτθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, ενϊ το ίδιο ιςχφει και για τισ τιμζσ 

RMS τθσ επιτάχυνςθσ. Αντίςτοιχα, θ ελάχιςτθ τιμι τθσ μζγιςτθσ επιτάχυνςθσ δίνεται από το μοντζλο full 

car. Συνεπϊσ, υποδεικνφεται ότι θ άνεςθ των επιβατϊν βελτιϊνεται χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο full car.  

Πςον αφορά τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και το κράτθμα του οχιματοσ, οι διαφορζσ 

μεταξφ των μοντζλων κατά κφριο λόγο αντικατοπτρίηουν τα όςα ειπϊκθκαν ςτθν Ρερίπτωςθ μελζτθσ 1. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ (VST και Max ST), ςφμφωνα με τον Ρίνακα 

4.24, υπάρχουν και πάλι εμφανείσ διαφορζσ μεταξφ των αναρτιςεων που βρίςκονται ςε διαφορετικό 

άξονα (μοντζλα full και half car (F-R)), όπου οι εμπρόςκιεσ αναρτιςεισ εκτελοφν μικρότερθ διαδρομι ςε 

ςχζςθ με τισ οπίςκιεσ. Το ίδιο ςυμβαίνει, όμωσ, και μεταξφ των αναρτιςεων που βρίςκονται ςτθ δεξιά και 

τθν αριςτερι μεριά του οχιματοσ (μοντζλο half car (Ri-L)), όπου θ αριςτερι ανάρτθςθ ζχει μικρότερθ 

μζγιςτθ διαδρομι απ’ ότι θ δεξιά. Οι διαφοροποιιςεισ αυτζσ οφείλονται ςτα φαινόμενα καλπαςμοφ και 

εκτροπισ, όμωσ είναι δυνατό να επιδεινωκοφν εξαιτίασ τθσ αυτονομίασ τθσ κάκε ανάρτθςθσ να 

μεταβάλλει τθν απόςβεςι τθσ ανάλογα με τον νόμο ελζγχου. 

Πίνακασ 4.24 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half 
car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) ςε εγκάρςιο 

εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VST1 1,02E-04 10,34% 
6,92E-05 39,35% 

1,98E-04 -73,30% 

1,14E-04 
VST2 1,01E-04 11,65% 1,15E-04 -0,90% 

VST3 1,87E-04 -63,57% 
8,45E-05 26,01% 

1,98E-04 -73,30% 

VST4 1,89E-04 -65,14% 1,15E-04 -0,90% 

        

Max ST1 [mm] 65,31 20,27% 
62,12 24,17% 

88,90 -8,53% 

81,91 
Max ST2 [mm] 64,88 20,79% 83,22 -1,59% 

Max ST3 [mm] 95,88 -17,05% 
73,03 10,84% 

88,90 -8,53% 

Max ST4 [mm] 96,17 -17,41% 83,22 -1,59% 

        

Max xs [mm]  43,92 25,11% 54,76 6,64% 68,17 -16,22% 58,65 

        

Max x1 [mm] 84,06 -0,41% 
83,84 -0,15% 

70,94 15,26% 

83,71 
Max x2 [mm] 84,07 -0,42% 83,88 -0,20% 

Max x3 [mm] 83,73 -0,02% 72,23 13,71% 
70,94 15,26% 

Max x4 [mm] 83,88 -0,20% 

        

MDP1 [W] 17,66 11,36% 
18,03 9,47% 

12,99 34,78% 

19,92 
MDP2 [W] 17,65 11,38% 21,65 -8,69% 

MDP3 [W] 20,13 -1,05% 12,19 38,83% 
12,99 34,78% 

MDP4 [W] 21,65 -8,69% 
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Ραρόμοιεσ παρατθριςεισ γίνονται και για τθν μζςθ ιςχφ διάχυςθσ (MDP) των αναρτιςεων που ανικουν 

ςε διαφορετικό άξονα, θ τιμι τθσ οποίασ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, όταν αυξάνεται ςυνεπάγεται μείωςθ 

τθσ διαδρομισ τθσ ανάρτθςθσ. Ραρ’ όλα αυτά, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 4.24, δεν ιςχφει κάτι τζτοιο για το 

μοντζλο full car. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να δικαιολογθκεί από τθ ςυνεχι εναλλαγι από ελάχιςτθ ςε 

μζγιςτθ απόςβεςθ, θ οποία επθρεάηει τελικά τθν τιμι τθσ ιςχφοσ.  

Συγκρίνοντασ, λοιπόν, τουσ δείκτεσ αυτοφσ, για το κάκε μοντζλο, υποδθλϊνεται ότι θ γωνία καλπαςμοφ 

επιδεινϊνει τθ ςυμπεριφορά των οπίςκιων αναρτιςεων, ενϊ θ γωνία εκτροπισ επιφζρει αλλαγζσ 

μικρότερθσ ζνταςθσ μεταξφ των αναρτιςεων του ίδιου άξονα. Ζτςι, τα αποτελζςματα του μοντζλου 

quarter car δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα αν ςυγκρικοφν με ζναν από τουσ τροχοφσ του μοντζλου half car (Ri-

L), ενϊ το ίδιο ςυμβαίνει και για τα μοντζλα full και half car (F-R), με εξαίρεςθ τισ οπίςκιεσ αναρτιςεισ, 

των οποίων οι δείκτεσ του πρϊτου μοντζλου (VST, Max ST, MDP) ζχουν μεγαλφτερεσ τιμζσ. 

Πίνακασ 4.25 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half 
car (F-R) και half car (Ri-L)  ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 

states) ςε εγκάρςιο εμπόδιο δρόμου 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) 
Quarter 

Car 

VTD1 2,36E-05 -46,66% 1,27E-05 21,04% 
1,17E-05 27,57% 

1,61E-05 
VTD2 1,82E-05 -12,91% 

VTD3 2,86E-05 -77,62% 1,06E-05 34,12% 
1,17E-05 27,57% 

VTD4 1,82E-05 -12,91% 

        

Max TD1 [mm] 50,16 0,98% 
50,09 1,12% 

51,50 -1,67% 

50,65 
Max TD2 [mm] 50,13 1,03% 50,39 0,52% 

Max TD3 [mm] 50,53 0,25% 
50,51 0,28% 

51,50 -1,67% 

Max TD4 [mm] 50,58 0,15% 50,39 0,52% 

        

Road Damage 
Right (x1019) 

[N4] 
3,30E-04 1,01% 

3,30E-04 1,11% 
3,56E-04 -6,87% 

3,33E-04 
Road Damage 

Left (x1019) [N4] 
3,31E-04 0,59% 3,26E-04 2,07% 

Επιπλζον, από τον Ρίνακα 4.25 παρατθρείται ότι οι τιμζσ των δεικτϊν μεταξφ των μοντζλων αποκλίνουν 

ςε μικρό βακμό, με εξαίρεςθ τθν διακφμανςθ τθσ παραμόρφωςθσ των ελαςτικϊν. Συγκεκριμζνα, θ τιμι 

αυτι αυξάνεται ςτο μοντζλο full car με αποκλίςεισ που φτάνουν το 47% και 78% για τουσ εμπρόςκιουσ και 

οπίςκιουσ τροχοφσ, αντίςτοιχα, ωσ προσ το quarter car. Επίςθσ, μια ακόμθ διαφοροποίθςθ παρατθρείται 

όςον αφορά τον δείκτθ καταπόνθςθσ του οδοςτρϊματοσ του μοντζλου half car (Ri-L), όπου ο δεξιόσ 

τροχόσ προκαλεί μεγαλφτερθ καταπόνθςθ, ςε ςφγκριςθ όχι μόνο με τον αριςτερό τροχό, όςο και με τισ 

τιμζσ των υπόλοιπων μοντζλων.  

Συνοψίηοντασ, το κάκε μακθματικό μοντζλο οχιματοσ προςφζρει διαφορετικζσ πλθροφορίεσ. Το 

μοντζλο quarter car, ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν ανωτζρω, προςφζρει μια γενικευμζνθ εκτίμθςθ τθσ 
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ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, και αποτελεί τον καλφτερο ςυμβιβαςμό μεταξφ υπολογιςτικοφ κόςτουσ και 

ακρίβειασ. Από τθν άλλθ μεριά, τα μοντζλα θμίςεωσ οχιματοσ αποτυπϊνουν μεμονωμζνα τα φαινόμενα 

καλπαςμοφ και εκτροπισ και κατά ςυνζπεια υπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ όχι μόνο μεταξφ των μοντζλων 

αυτϊν, αλλά και μεταξφ των αναρτιςεων του κάκε μοντζλου, προςφζροντασ ζτςι καλφτερθ κατανόθςθ 

τθσ επίδραςθσ των φαινομζνων αυτϊν. Τζλοσ, από τθν παραπάνω ανάλυςθ, υποδεικνφεται ότι τα 

αποτελζςματα του μοντζλου full car επθρεάηονται πιο πολφ από τθν χριςθ θμι-ενεργθτικϊν αναρτιςεων 

ςε ςυνδυαςμό με τθν επίδραςθ των γωνιϊν ςτροφισ. Ωσ εκ τοφτου, γίνεται εμφανισ θ αλλθλεπίδραςθ 

όλων των φαινομζνων που επθρεάηουν ζνα όχθμα. 

4.4.2 Τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςησ Β 

4.4.2.1 Διαγράμματα απόκριςησ οχημάτων 

Τα διαγράμματα απόκριςθσ των κφριων βακμϊν ελευκερίασ των μοντζλων οχθμάτων, για διζγερςθ 

τυχαίου προφίλ δρόμου, παρουςιάηονται ςτα Σχιματα 4.27-4.32. Αναλυτικότερα, ςτο Σχιμα 4.28 

παρουςιάηεται θ απόκριςθ τθσ μετατόπιςθσ (  ) τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ. Επίςθσ, για λόγουσ καλφτερθσ 

ευκρίνειασ των διαγραμμάτων, ςτο Σχιμα 4.27 φαίνεται θ απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ  ̈  για χρονικό 

διάςτθμα *0,3+, ενϊ ςτο Σχιμα 4.29 θ απόκριςθ    για χρονικό διάςτθμα *0,10+. Στθ ςυνζχεια, ςτα Σχιματα 

4.30 και 4.31  δίνονται τα διαγράμματα των αντίςτοιχων αποκρίςεων τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ ( ̈  και 

  ), για χρονικά διαςτιματα *0,3+ και *0,6+ αντίςτοιχα. Τζλοσ, ςτο Σχιμα 4.32 φαίνεται θ απόκριςθ  ̈   ςτο 

πεδίο τθσ ςυχνότθτασ. Στα παρακάτω διαγράμματα αναφζρεται με: 

 CaseStudy1: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (F-R) 

 CaseStudy2: Θ περίπτωςθ μοντζλου full car 

 CaseStudy3: Θ περίπτωςθ μοντζλου half car (Ri-L) 

 CaseStudy4: Θ περίπτωςθ μοντζλου quarter car 

 

Από το Σχιμα 4.27 παρατθρείται ότι οι αποκρίςεισ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ των 

μοντζλων full car και half car (F-R) ζχουν παρόμοιεσ κυματομορφζσ, με τα πλάτθ των ταλαντϊςεων, κατά 

γενικι ομολογία, να είναι λίγο μικρότερα από τα άλλα δυο μοντζλα. Επίςθσ, μπορεί κανείσ να αναγνωρίςει 

τθν επίδραςθ του φαινομζνου του καλπαςμοφ ςτθν απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ από τισ επιπρόςκετεσ 

κορυφζσ των διαγραμμάτων. Πςον αφορά τθν απόκριςθ μετατόπιςθσ   , από το Σχιμα 4.29 φαίνεται ότι 

όλα τα μοντζλα ζχουν παρόμοιεσ κυματομορφζσ, όμωσ τα μοντζλα full και quarter car είναι λιγότερο 

ταλαντωτικά. 
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χιμα 4.27 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), 

CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.28 Απόκριςθ μετατόπιςθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β 
ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: 

Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.29 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο του χρόνου για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), 

CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 
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χιμα 4.30 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ (εμπρόςκιοσ δεξιόσ τροχόσ) ςτο 
πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 

states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.31 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ (εμπρόςκιοσ δεξιόσ τροχόσ)  ςτο 
πεδίο του χρόνου για διζγερςθ τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 

states) ((CaseStudy1: Half Car (F-R), CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 

 

χιμα 4.32 Εςτιαςμζνθ περιοχι τθσ απόκριςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ για διζγερςθ 
τυχαίου προφίλ δρόμου κλάςθσ Β ςτθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) (CaseStudy1: Half Car (F-R), 

CaseStudy2: Full Car, CaseStudy3: Half Car (Ri-L), CaseStudy4: Quarter Car) 
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Από τα διαγράμματα απόκριςθσ τθσ μθ ανθρτθμζνθσ μάηασ (Σχιματα 4.30-4.31) παρατθρείται ότι όλα τα 

μοντζλα υπολογίηουν παρόμοιεσ κυματομορφζσ, ενϊ θ απόκριςθ τθσ επιτάχυνςθσ  ̈  (Σχιμα 4.30) 

υποδεικνφει ότι το μοντζλο half car (Ri-L) ταλαντϊνεται με μικρότερο πλάτοσ ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα 

μοντζλα.  

Τζλοσ, από το διάγραμμα τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ μάηασ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ (Σχιμα 

4.32), διακρίνονται δυο περιοχζσ ιδιοςυχνοτιτων, θ πρϊτθ από τισ οποίεσ αντιςτοιχεί ςτθν ανθρτθμζνθ 

μάηα, ενϊ θ δεφτερθ ςτθν μθ-ανθρτθμζνθ. Ραρατθρείται, λοιπόν, ότι τα μοντζλα ζχουν παρόμοιεσ 

ιδιοςυχνότθτεσ ανθρτθμζνθσ μάηασ, με εκείνα του θμίςεωσ οχιματοσ να ζχουν μεγαλφτερο πλάτοσ 

ταλάντωςθσ. Αντίκετα, υποδεικνφεται ότι θ ιδιοςυχνότθτα τθσ μθ-ανθρτθμζνθσ μάηασ του μοντζλου full 

car είναι μικρότερθ (       ) ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντζλα οχθμάτων (      ).  

4.4.2.2 Δείκτεσ δυναμικήσ ςυμπεριφοράσ 

Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν άνεςθ των επιβατϊν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4.26, οι δείκτεσ που 

ςχετίηονται με το ςφςτθμα ανάρτθςθσ  φαίνονται ςτον Ρίνακα 4.27, ενϊ οι δείκτεσ ςχετικά με το κράτθμα 

και τον χειριςμό του οχιματοσ δίνονται ςτον Ρίνακα 4.28, για κάκε μοντζλο οχιματοσ ςτθν περίπτωςθ 

θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ χωρίσ αντιςτρεπτικι ράβδο.  

Πίνακασ 4.26 Δείκτεσ άνεςθσ επιβατών και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half car (Ri-
L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) ςε τυχαίο προφίλ 

δρόμου κλάςθσ B 

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΕΗ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

RMS as 0,15 27,31% 0,17 15,00% 0,22 -7,06% 0,20 

Max as (m/s) 0,65 18,80% 0,60 25,03% 0,76 5,66% 0,80 

 

Οι δείκτεσ άνεςθσ επιβατϊν (Ρίνακασ 4.35) επιβεβαιϊνουν τισ παρατθριςεισ που ζχουν γίνει ωσ τϊρα, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα μοντζλα  ull και hal  car (F-R) παρζχουν μεγαλφτερθ άνεςθ ςε ςχζςθ με τα δυο 

άλλα μοντζλα επιτυγχάνοντασ όχι μόνο μικρότερο πλάτοσ ταλάντωςθσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ ανθρτθμζνθσ 

μάηασ, αλλά και μικρότερθ τιμι RMS. Για τθν επίτευξθ αυτοφ, όμωσ, όπωσ φαίνεται από τον Ρίνακα 4.36, 

ζπρεπε να αυξθκεί θ διαδρομι τθσ ανάρτθςθσ. 

Επίςθσ, από τον Ρίνακα 4.36, παρατθρείται ότι ςτο μοντζλο  ull car θ διαδρομι τθσ οπίςκιασ ανάρτθςθσ 

αυξικθκε περιςςότερο από εκείνθ τθσ εμπρόςκιασ ενϊ το ακριβϊσ αντίκετο ςυνζβθ ςτο μοντζλο hal  car 

(F-R).Οι ίδιεσ παρατθριςεισ ιςχφουν και για τθ μζςθ ιςχφ διάχυςθσ. Αυτό οφείλεται ςτθν χριςθ των θμι-

ενεργθτικϊν αναρτιςεων, οι οποίεσ μεταβάλλοντασ τθν απόςβεςθ τθσ ανάρτθςθσ επθρεάηουν τα 

δυναμικά χαρακτθριςτικά ςε μεγαλφτερο βακμό. Ραράλλθλα, θ μζγιςτθ μετατόπιςθ τθσ ανθρτθμζνθσ 

μάηασ φαίνεται ότι ζχει τθν μικρότερθ τιμι για το μοντζλο  ull car και μεγαλφτερθ για το μοντζλο hal  car 

(Ri-L), γεγονόσ που ςυμφωνεί με τα αποτελζςματα για τθν επιτάχυνςθ αυτισ. 
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Πίνακασ 4.27 Δείκτεσ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half car (F-R) και half 
car (Ri-L) ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 states) ςε τυχαίο 

προφίλ δρόμου κλάςθσ B 

ΔΕΙΚΣΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) Quarter Car 

VST1 5,13E-06 10,40% 
5,65E-06 1,39% 

6,20E-06 -8,22% 

5,73E-06 
VST2 5,14E-06 10,29% 5,66E-06 1,15% 

VST3 8,34E-06 -45,56% 
5,09E-06 11,21% 

6,20E-06 -8,22% 

VST4 8,41E-06 -46,75% 5,66E-06 1,15% 

        

Max ST1 [mm] 7,28 17,62% 
8,53 3,50% 

8,72 1,28% 

8,83 
Max ST2 [mm] 7,23 18,12% 8,50 3,81% 

Max ST3 [mm] 10,33 -16,92% 
7,33 17,04% 

8,72 1,28% 

Max ST4 [mm] 10,36 -17,24% 8,50 3,81% 

        

Max xs [mm]  9,53 5,15% 10,92 -8,64% 11,09 -10,39% 10,05 

        

Max x1 [mm] 11,95 0,09% 11,96 0,00% 
11,97 -0,12% 

11,96 
Max x2 [mm] 11,92 0,33% 

Max x3 [mm] 11,99 -0,25% 11,97 -0,08% 
11,97 -0,12% 

Max x4 [mm] 11,92 0,33% 

        

MDP1 [W] 
1,72 0,00% 1,69 1,40% 

1,10 36,18% 

1,72 
MDP2 [W] 1,66 3,63% 

MDP3 [W] 1,89 -9,96% 1,03 40,15% 
1,10 36,18% 

MDP4 [W] 1,66 3,63% 

 

Πίνακασ 4.28 Δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ και ποςοςτιαίεσ αποκλίςεισ των δεικτών των μοντζλων full, half 
car (F-R) και half car (Ri-L)  ςε ςχζςθ με το μοντζλο quarter car για τθν περίπτωςθ θμι-ενεργθτικισ ανάρτθςθσ (Skyhook 2 

states) ςε τυχαίο προφίλ δρόμου κλάςθσ B 

ΔΕΙΚΣΕ ΚΡΑΣΗΜΑΣΟ & ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Μοντζλο 
Δείκτεσ 

Full Car Half Car (F-R) Half Car (Ri-L) 
Quarter 

Car 

VTD1 1,37E-06 -6,68% 1,19E-06 7,48% 
9,10E-07 29,28% 

1,29E-06 
VTD2 1,25E-06 2,54% 

VTD3 1,55E-06 -20,87% 8,93E-07 30,56% 
9,10E-07 29,28% 

VTD4 1,25E-06 2,54% 

        

Max TD1 [mm] 4,80 0,79% 
4,82 0,19% 

4,20 13,10% 

4,83 
Max TD2 [mm] 4,79 0,82% 4,82 0, 19% 

Max TD3 [mm] 4,83 0,00% 4,12 14,71% 
4,20 13,10% 

Max TD4 [mm] 4,82 0, 19% 

        

Road Damage 
Right (x1019) 

[N4] 2,76E-08 0,00% 2,74E-08 0,75% 
1,58E-08 42,98% 

2,76E-08 
Road Damage 

Left (x1019) [N4] 
2,74E-08 0,96% 
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Επιπλζον, ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ, οι διαφορζσ μεταξφ των 

μοντζλων είναι μικρζσ, με εξαίρεςθ και πάλι τον δείκτθ καταπόνθςθσ του οδοςτρϊματοσ του μοντζλου 

half car (Ri-L). Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ αυτι παρατθρείται μια μείωςθ τθσ καταπόνθςθσ που 

οφείλεται ςτον δεξιό τροχό, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ του εγκάρςιου εμποδίου, όπου παρατθρικθκε 

αφξθςθ. Συγκρίνοντασ τισ τιμζσ του μοντζλου αυτοφ με το μοντζλο full car, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι 

θ επίδραςθ του φαινομζνου τθσ εκτροπισ ςτθν καταπόνθςθ του οδοςτρϊματοσ περιορίηεται από το 

φαινόμενο καλπαςμοφ. 

4.4.3 Γενικά ςχόλια 

Συνοψίηοντασ, οι θμι-ενεργθτικζσ αναρτιςεισ, όπωσ είναι γνωςτό, βοθκοφν το όχθμα να προςαρμόηεται 

ςτισ μεταβολζσ του προφίλ του οδοςτρϊματοσ, προκαλϊντασ διαφορετικι ςυμπεριφορά του οχιματοσ 

ανάλογα με τθν διζγερςθ που επιβλικθκε, όπωσ και ζγινε φανερό ςτισ προςομοιϊςεισ του κεφαλαίου 

αυτοφ. Κατά γενικι ομολογία, και πάλι επιβεβαιϊνεται ότι το μοντζλο quarter car υπολογίηει πιο 

ταλαντωτικζσ αποκρίςεισ και κατά ςυνζπεια δυςμενζςτερθ ςυμπεριφορά του οχιματοσ, ενϊ προφανϊσ το 

μοντζλο full car παρουςιάηει μια ακριβζςτερθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ. Πμωσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςομοίωςθ ζγινε φανερι τόςο θ επίδραςθ των θμι-ενεργθτικϊν αναρτιςεων ςτθν απόκριςθ του 

οχιματοσ όςο και θ ακρίβεια του κάκε μοντζλου, εξαιτίασ τθσ αυτονομίασ τθσ κάκε ανάρτθςθσ να 

μεταβάλλει του ςυντελεςτι απόςβεςθσ ςφμφωνα με τον επιλεγμζνο νόμο ελζγχου. Ραρατθρικθκε, 

λοιπόν, όχι μόνο θ αλλθλεπίδραςθ των δυο αξόνων ςτθν ςυμπεριφορά του οχιματοσ, αλλά και οι 

διαφορζσ μεταξφ των τροχϊν του ίδιου άξονα, και άρα οι επίδραςθ των φαινομζνων εκτροπισ και 

καλπαςμοφ, τόςο ξεχωριςτά όςο και ςυνολικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 υμπεράςματα και Μελλοντικι Εργαςία 

Συνοψίηοντασ, θ παροφςα διπλωματικι είχε ωσ ςτόχο τθν μελζτθ των κάκετων ταλαντϊςεων και άρα τθσ 

δυναμικισ ςυμπεριφοράσ αλλά και τθσ ακρίβειασ των τεςςάρων πιο διαδεδομζνων μοντζλων οχθμάτων 

(quarter, half (F-R), half (Ri-L) και full car). Για το ςκοπό αυτό, αναλφκθκαν διάφορεσ περιπτϊςεισ 

αναρτιςεων και τα προκφπτοντα ςυςτιματα διεγζρκθκαν με δυο διαφορετικά προφίλ δρόμου, ζνα 

εγκάρςιο εμπόδιο (τετραγωνικό ςαμαράκι) και ζνα τυχαίο προφίλ δρόμου κατθγορίασ Β. Στα πλαίςια 

αυτά, μελετικθκαν οι αποκρίςεισ των ςυςτθμάτων τόςο ςτο πεδίο του χρόνου όςο και ςτο πεδίο τθσ 

ςυχνότθτασ, όπου αυτό ιταν χριςιμο. Επίςθσ, αναλφκθκαν δείκτεσ δυναμικισ ςυμπεριφοράσ, 

ςχετιηόμενοι με τθν άνεςθ των επιβατϊν, τθν επίδοςθ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ αλλά και τθσ 

δυνατότθτασ κρατιματοσ και χειριςμοφ του οχιματοσ.  

Οι περιπτϊςεισ των αναρτιςεων που εξετάςκθκαν ιταν θ πακθτικι ανάρτθςθ με και χωρίσ 

αντιςτρεπτικι ράβδο κακϊσ και θ θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ Skyhook 2 states. Κατά τθν ανάλυςθ τθσ 

Ρερίπτωςθσ μελζτθσ 2, παρατθρικθκε ότι θ χριςθ τθσ αντιςτρεπτικισ ράβδου, επιδρά μόνο ςτθν 

απόκριςθ τθσ γωνίασ εκτροπισ, επθρεάηοντασ ζτςι ελάχιςτα τθν ςυμπεριφορά τθσ ανάρτθςθσ και των 

τροχϊν, και χωρίσ να ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ άνεςθσ των επιβατϊν. Πμωσ, με τθ βοικεια αυτισ, ο 

ςχεδιαςτισ μπορεί να μεταβάλλει τθν ιδιοςυχνότθτα τθσ γωνίασ εκτροπισ, με ςκοπό να μειϊςει το εφροσ 

ςυχνοτιτων ςυντονιςμοφ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν Ρερίπτωςθ μελζτθσ 3, θ θμι-ενεργθτικι ανάρτθςθ 

βοθκά ςτθν γριγορθ προςαρμογι τθσ ανάρτθςθσ ςτισ ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ, επθρεάηοντασ τθν 

απαιτοφμενθ διαδρομι τθσ κάκε ανάρτθςθσ διαφορετικά και αυξάνοντασ τθν δφναμθ απόςβεςθσ όπου 

απαιτείται, με αποτζλεςμα τθν πικανι αφξθςθ των φορτίων των ελαςτικϊν και κατά ςυνζπεια τθν 

επιβάρυνςθ του οδοςτρϊματοσ. 

Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τθν επίλυςθ των μακθματικϊν μοντζλων, 

προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι το μοντζλο full car προςομοιϊνει με ακρίβεια τόςο μεμονωμζνα τα 

φαινόμενα εκτροπισ και καλπαςμοφ, όςο και τθ ςυηευγμζνθ κατάςταςθ. Ταυτόχρονα, το μοντζλο half car 

(F-R) ςε ςχζςθ με το full car δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφορζσ όςον αφορά τθν ακρίβεια, κακϊσ και 

τα δυο μοντζλα  είναι ικανά να προςομοιϊςουν το πιο ςθμαντικό φαινόμενο επίδραςθσ ςτο όχθμα, εκείνο 

του καλπαςμοφ. Αντίςτοιχα, τα μοντζλα half car (Ri-L) και quarter car, ομοιάηουν ςτισ αποκρίςεισ τουσ, με 

το δεφτερο να είναι πιο ταλαντωτικό, ενϊ υςτεροφν ςτθν αποτφπωςθ τθσ επίδραςθσ του καλπαςμοφ ςτθν 

ςυμπεριφορά του οχιματοσ.  

Από τθ ςτιγμι, λοιπόν, που τα μοντζλα θμίςεωσ και τετάρτου οχιματοσ είναι προςεγγίςεισ του 

ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ και του ςϊματοσ του οχιματοσ, δεν είναι ικανά εξ’ οριςμοφ να αποτυπϊςουν τθν 

ςυμπεριφορά του οχιματοσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

ςτα μοντζλα 2 Β.Ε. και 4 Β.Ε. δεν ςυμπεριλαμβάνουν τισ ςυνκικεσ τθσ διζγερςθσ του δρόμου ςτουσ 

υπόλοιπουσ τρεισ και δυο τροχοφσ, αντίςτοιχα. Συνεπϊσ, για μια γριγορθ εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ 

ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, θ οποία απαιτεί ελάχιςτο υπολογιςτικό κόςτοσ, ενδείκνυται θ χριςθ ενόσ 
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μοντζλου quarter car. Ραρόλα αυτά, αν θ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτοχεφει ςε πιο ακριβι 

αποτελζςματα αλλά και ςτθν μελζτθ των φαινομζνων καλπαςμοφ και εκτροπισ ενόσ οχιματοσ, θ χριςθ 

ενόσ μοντζλου full car είναι θ πλζον κατάλλθλθ. Το μειονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου μοντζλου όμωσ είναι 

το υψθλό υπολογιςτικό κόςτοσ. Για το λόγο αυτό, μια μζςθ λφςθ είναι τα μοντζλα θμίςεωσ οχιματοσ, τα 

οποία δίνουν αρκετά ικανοποιθτικά αποτελζςματα, ικανά για τθν εξαγωγι ςυγκεκριμζνων 

ςυμπεραςμάτων. 

Επομζνωσ, καταλιγει κανείσ ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ακρίβεια των μοντζλων οχθμάτων αυξάνεται όςο 

αυξάνονται και οι βακμοί ελευκερίασ τουσ, ενϊ κάκε ζνα από αυτά ςτοχεφει ςτθν μελζτθ ςυγκεκριμζνων 

φαινομζνων, και είναι ςτθν ευχζρεια του κάκε ερευνθτι θ επιλογι του κατάλλθλου μοντζλου για τθν κάκε 

εφαρμογι. Ραράλλθλα, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει το προφίλ δρόμου που κα επιλεγεί ωσ διζγερςθ 

του οχιματοσ, κακϊσ κάκε διαφορετικό προφίλ αναγκάηει το όχθμα να ταλαντωκεί με διαφορετικό τρόπο, 

όπωσ φανερϊκθκε και ςτθν ανωτζρω ανάλυςθ. 

Θ παροφςα διπλωματικι παρουςιάηει μια εισ βάκοσ μελζτθ τθσ ακρίβειασ των υπολογιςτικϊν μοντζλων 

οχθμάτων και τθσ δυναμικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. Πμωσ υπάρχουν ακόμα περικϊρια επζκταςθσ και 

μελλοντικισ ζρευνασ. Αρχικά, ςτθν επίλυςθ των εξιςϊςεων κίνθςθσ, κα πρζπει να μπορεί να υπολογιςτεί 

θ χρονικι παράγωγοσ κάκε διζγερςθσ, με ςκοπό να μπορεί να υπολογιςτεί θ δφναμθ που αςκείται ςτον 

τροχό από το οδόςτρωμα αν λθφκεί υπόψθ θ απόςβεςθ του ελαςτικοφ. Επιπροςκζτωσ, μπορεί να 

διερευνθκεί περαιτζρω και να πιςτοποιθκεί θ ικανότθτα εφρεςθσ των ιδιοςυχνοτιτων του ςυςτιματοσ με 

τθ χριςθ των διαγραμμάτων απόκριςθσ τθσ ςυχνότθτασ, ειδικά όταν το ςφςτθμα είναι μθ-γραμμικό και 

άρα θ αναλυτικι εφρεςι τουσ είναι αδφνατθ, αν φυςικά δεν είναι εφικτι θ γραμμικοποίθςθ του 

ςυςτιματοσ. Ακόμθ, ιδιαίτερα ςθμαντικι κα ιταν θ μελζτθ των μοντζλων οχθμάτων ςε περιςςότερα 

προφίλ δρόμου, ιδιαίτερα αν υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ μετρθτικϊν οργάνων για τθν επιβεβαίωςθ 

των υπολογιςτικϊν αποτελεςμάτων. Τζλοσ, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν χριςθ των μοντζλων οχθμάτων για τθν 

βελτίωςθ τθσ άνεςθσ των επιβατϊν, κα μποροφςε κάποιοσ ερευνθτισ να επεκτείνει τθν μελζτθ αυτι, 

προςκζτοντασ ςτα μοντζλα οχθμάτων, διάφορα μοντζλα κακιςμάτων αλλά και επιβατϊν. 
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