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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο πειραματικός έλεγχος ποιότητας ενός αμορτισέρ (recoil unit). 

Για τον σκοπό αυτό, αρχικά γίνεται αναγνώριση του αμορτισέρ και των ιδιαιτεροτήτων του. 

Συγκεκριμένα, γίνεται η αποσυναρμολόγησή του στα απάρτια του, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος 

συμμετοχής του κάθε απαρτίου, στην συνολική λειτουργία του. Εφόσον γίνει αντιληπτός ο τρόπος 

λειτουργίας του αμορτισέρ, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος μέτρησης των μηχανικών χαρακτηριστικών 

του. Ο κατασκευαστής του, προτείνει γι αυτόν τον λόγο, την χρήση μιας ιδιοσυσκευής, μέσω της 

οποίας μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις. Η ιδιοσυσκευή αυτή, είναι κατασκευασμένη 

ώστε να μπορεί να εφελκύει το αμορτισέρ μέσω πίεσης που ασκείται μέσω ενός χειρομοχλού, και να 

το επαναφέρει στην φυσική του θέση. Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι σημαντικό να υπάρχει ένδειξη 

για κάποια μηχανικά χαρακτηριστικά (π.χ. το φορτίο που δέχεται το αμορτισέρ). Ως εκ τούτου, γίνεται 

απαραίτητη η χρήση αισθητήρων, ώστε να μπορούν να μετρηθούν σημαντικά μηχανικά 

χαρακτηριστικά του αμορτισέρ, μέσω της ιδιοσυσκευής. Επίσης, γίνεται τρισδιάστατη αποτύπωση 

των απαρτίων της ιδιοσυσκευής, καθώς και ολόκληρου του συναρμολογήματος, ώστε μέσω 

λογισμικού να γίνουν έλεγχοι όσον αφορά την αξιοπιστία της και τον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι, 

ελέγχεται και η σωστή επιλογή και η τοποθέτηση των αισθητήρων. Οι έξοδοι των αισθητήρων που 

τοποθετούνται, είναι ηλεκτρικά σήματα. Επομένως, είναι απαραίτητη και η κατασκευή μίας 

ηλεκτρονικής πλακέτας, μέσω της οποίας θα γίνεται επεξεργασία αυτών των σημάτων. Τέλος, 

απαιτείται ο κατάλληλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. παλμογράφος ή υπολογιστής) για την 

αποτύπωση αυτών των σημάτων. Συμπερασματικά, για τον έλεγχο ποιότητας του αμορτισέρ 

ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την οποία το αμορτισέρ δέχεται μηχανικό φορτίο, 

το φορτίο μαζί με άλλες πληροφορίες λαμβάνονται ως αποτελέσματα μέσω κατάλληλων αισθητήρων, 

και γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του κατασκευαστή. 
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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to test the quality of a recoil unit. For this purpose, the recoil unit and its 

characteristics are initially identified. Specifically, it is disassembled into its parts, in order to 

determine the use of each part and the way the whole assembly works. Once the recoil unit mode is 

well-established, a way to measure its characteristics must be determined. The manufacturer of the 

recoil unit recommends, for this reason, the use of a device, through which the necessary 

measurements can be made. This device is designed to be able to pull the recoil unit by the use of a 

handle, and restore it to its natural position. During this process, it is important to have an indication 

of some mechanical characteristics (eg. the load received). Therefore, it is necessary to use sensors, 

so that important mechanical characteristics of the recoil unit can be measured with the device. In 

addition, three-dimensional mapping of the components of the device, as well as the entire assembly, 

is done, so that software can check its reliability. Thus, the selection and placement of the necessary 

sensors is made more appropriately. The results from the sensors that are placed, are electrical signals. 

Therefore, it is necessary to construct an electronic board, through which the signals will be processed, 

as well as electronic equipment (eg oscilloscope or computer) to capture these signals. In conclusion, 

for the quality test of the recoil unit, a specific procedure is followed, during which the recoil unit 

receives a mechanical load, the value of this load along with other information are obtained as results 

through appropriate sensors, and the results are compared with the corresponding requirements of the 

manufacturer. 
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1. Εισαγωγή 
 

Στην απλούστερη μορφή τους, τα αμορτισέρ είναι υδραυλικές αντλίες λαδιού, που βοηθούν στον 

έλεγχο της κρούσης και της ανάκαμψης των ελατηρίων μιας κατασκευής. Ένα έμβολο προσαρτάται 

στο άκρο μιας ράβδου και λειτουργεί ενάντια στο υδραυλικό ρευστό στον σωλήνα πίεσης. Καθώς η 

ανάρτηση κινείται παλινδρομικά, το υδραυλικό υγρό ωθείται μέσα από στόμια (μικροσκοπικές 

τρύπες) μέσα στο έμβολο. Επειδή τα στόμια επιτρέπουν μόνο μια μικρή ποσότητα υγρού μέσω του 

εμβόλου, το έμβολο επιβραδύνεται, και αυτό με τη σειρά του επιβραδύνει την κίνηση του ελατηρίου. 

Οι εφαρμογές των αμορτισέρ συναντώνται κυρίως σε οχήματα, καθώς και σε μεγάλες βιομηχανικές 

κατασκευές. 

Παλαιότερα, τα κοινά αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν ελατήρια φύλλων (δίσκων) τριβής. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά αυτών των ελατηρίων ήταν ότι η τριβή μεταξύ των φύλλων προσέφερε έναν βαθμό 

απόσβεσης. Σε μια ανασκόπηση της ανάρτησης ενός οχήματος το 1912, διαπιστώθηκε ότι 

χρησιμοποιούνταν και ελικοειδή ελατήρια. Όμως, η έλλειψη αυτού του χαρακτηριστικού απόσβεσης 

στα ελικοειδή ελατήρια τα καθιστά αδύνατον να χρησιμοποιηθούν ως κύρια ελατήρια.  

Στα ελατήρια δίσκων τριβής, η απόσβεση που προερχόταν από την τριβή του των φύλλων ήταν 

περιορισμένη. Όμως, χρησιμοποιήθηκαν τέτοια αμορτισέρ και μάλιστα αυτά τα αμορτισέρ δίσκου 

τριβής τοποθετήθηκαν σε πολλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. 

Ένα από τα προβλήματα με τα αυτοκίνητα ήταν η μεγάλη διακύμανση του βάρους που δεχόταν το  

ελατήριο, μεταξύ ελαφρά φορτωμένου και πλήρως φορτωμένου, ειδικά για τα πίσω ελατήρια. Όταν 

το όχημα ήταν πλήρως φορτωμένο, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν βαριά κύρια ελατήρια, σε συνδυασμό 

με βοηθητικά ελατήρια για την εξομάλυνση της διαδρομής. Συνειδητοποιώντας ότι ο συνδυασμός 

βαρέων ελατηρίων και οχήματος αναπηδούσε με χαρακτηριστική συχνότητα, τα βοηθητικά ελατήρια 

σχεδιάστηκαν με διαφορετική χαρακτηριστική συχνότητα. Αλλά αυτή η λύση, δεν αναιρούσε το 

γεγονός ότι το ελατήριο αναπήδησης μετά την πρόσκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη 

αναπήδηση του οχήματος. Αυτό που ζητήθηκε ήταν η αύξηση της απόσβεσης.  

Ένας από τους πρώτους υδραυλικούς αποσβεστήρες που πήγαν στην παραγωγή ήταν το Telesco 

Shock Absorber, ο οποίος ήταν στην έκθεση αυτοκινήτου Olympia του 1912 και κυκλοφόρησε από 

την Polyrhoe Carburetors Ltd. Αυτός περιείχε ένα ελατήριο στο εσωτερικό, όπως τα «αμορτισέρ» 

καθαρού ελατηρίου που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και θάλαμο λαδιού με μία εσωτερική βαλβίδα 

έτσι ώστε το λάδι να προκαλεί απόσβεση προς την κατεύθυνση ανάκαμψης. Η μονάδα Telesco 

τοποθετήθηκε στο πίσω άκρο του ελατηρίου φύλλων, στο στήριγμα του σασί, έτσι ώστε να αποτελεί 

μέρος του συστήματος ελατηρίου. Αυτή η διάταξη προφανώς επιλέχθηκε γιατί ήταν εύκολο να 

εφαρμοστεί σε υπάρχοντα οχήματα. 

Όπως κάθε κατασκευή, έτσι και τα αμορτισέρ έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες μπορεί 

να το οδηγήσουν σε αστοχία. Μία συνηθισμένη αστοχία σε αμορτισέρ είναι η διαρροή λαδιού. Κατά 

τη διάρκεια κάθε διαδρομής, η ράβδος του εμβόλου μεταφέρει μια μικρή ποσότητα λαδιού από το 

θάλαμο εργασίας στο στεγανοποιητικό της ράβδου του εμβόλου για να το διατηρήσει λιπασμένο. 

Μεγάλες ποσότητες λαδιού συνήθως σημαίνει αστοχία στεγανοποίησης της ράβδου του εμβόλου. 

Επίσης, μία ακόμη αστοχία που οφείλεται συνήθως σε λάθη συναρμολόγησης είναι η επιδείνωση των 

ελαστικών στηρίξεων. Συνήθως η φθορά αυτή συνοδεύεται από θόρυβο ή δόνηση και πρέπει να 

γίνεται τακτικός έλεγχος του αμορτισέρ για τέτοιου είδους φθορά. 
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Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μελέτη και την ανάλυση ενός απλού αμορτισέρ. Συγκεκριμένα, 

γίνεται ανάλυση του αμορτισέρ στα απάρτια του και περιγράφεται η λειτουργία του και οι διαδικασίες 

συντήρησης. Επίσης, γίνονται πειραματικές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 

του, όπως η σταθερά ελατηρίου και η σταθερά απόσβεσης. Τέλος, γίνεται έλεγχος της απόκρισης του 

υπό συγκεκριμένο φορτίο ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχει θέσει ο 

κατασκευαστής για την ποιότητά του. 
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2. Ανάλυση και περιγραφή του αμορτισέρ και των απαρτίων του 
 

Το αμορτισέρ (recoil unit) που εξετάζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές τεχνολογικές 

εφαρμογές. Τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν την απόσβεση μοναδιαίων αλλά και 

επαναλαμβανόμενων κρούσεων, ενώ ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα για απόσβεση μεγάλων 

δυνάμεων. Ο συγκεκριμένος τύπος αμορτισέρ χρησιμοποιείται σε βαριά οχήματα, αλλά κυρίως 

βρίσκει εφαρμογή σε στρατιωτικά συστήματα.  

 

Εικόνα 2.1. Αμορτισέρ (recoil unit). 

 

Παρατηρείται, ότι το συγκεκριμενο αμορτισέρ είναι κλειστού τύπου, με την έννοια ότι κανένα βασικό 

χαρακτηριστικό του (π.χ. ελατήρια , θάλαμος λαδιού) δεν είναι εμφανές. Γι αυτό τον λόγο, αρχικά 

γίνεται η αποσυναρμολόγηση του αμορτισέρ στα απάρτιά του, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος 

του κάθε τεμαχίου και τρόπος λειτουργίας του αμορτισέρ. Παρακάτω φαίνεται το αμορτισέρ 

αποσυναρμολογημένο, μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα τεμαχίων. 

 

 

Εικόνα 2.2. Το αμορτισέρ, αποσυναρμολογημένο στα τεμάχια που το απαρτίζουν. 
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Σχήμα 2.1. Σκαρίφημα του αποσυναρμολογημένου αμορτισέρ, και ο αντίστοιχος πίνακας 

τεμαχίων. 

 

Συγκεκριμένα, το τεμάχιο Ring spring, assy (13) είναι το βασικό ελατήριο του αμορτισέρ. Πρόκειται 

για ελατήριο δακτυλίων τριβής το οποίο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί στα τεμάχια του. 

 

 

Πίνακας 2.1. Πίνακας τεμαχίων του Ring spring, assy.  

 

Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως όλα τα τεμάχια, αφού ζυγίστηκαν, μετρήθηκαν 

με παχύμετρο και ραδιόμετρο. Για το τεμάχιο cylinder (11), η μέτρηση αυτή δεν ήταν αρκετή, καθώς 

η γεωμετρία του είναι ιδιαίτερη. Επίσης, το τεμάχιο αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι του αμορτισέρ, 

αφού μέσω αυτού γίνεται συναρμογή με την ιδιοσυσκευή που μελετάται σε επόμενο κεφάλαιο. Γι 

αυτούς τους λόγους, η μέτρηση αυτή έγινε με την μηχανή CMM του Εργαστηρίου Ταχείας 

Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλειών ΕΜΠ. Έτσι έγινε δυνατή η εξαγωγή μηχανολογικού 

σχεδίου γενικής διάταξης για το αμορτισέρ, και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η αποτύπωσή του σε 

τρισδιάστατη μορφή μέσω του λογισμικού Solidworks. Το σχέδιο γενικής διάταξης του αμορτισέρ 

φαίνεται στο παράρτημα Β. 

 

2.1. Περιγραφή λειτουργίας 
 

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το αμορτισέρ, το spindle head (18) και το cylinder cap (2) 

προσδένονται σε δύο σημεία. Ένα από τα δύο σημεία πρόσδεσης, κατά κανόνα είναι σταθερό, ενώ το 

άλλο σημείο πρόσδεσης μπορεί να κινείται κατά την αξονική διεύθυνση του αμορτισέρ. Δεν έχει 

σημασία αν το σημείο που αντιστοιχεί στο spindle head (18) ή στο cylinder cap (2) θα είναι το κινητό 

ή το σταθερό αντίστοιχα. Το σημαντικό είναι πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεραστεί το 
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όριο διαδρομής. Το επιτρεπτό όριο διαδρομής του συγκεκριμένου αμορτισέρ είναι τα 40 mm. 

Eπομένως η διαδρομή του κινούμενου σημείου πρόσδεσης, δεδομένου ότι το άλλο σημείο είναι 

σταθερό, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 38-39 mm, για λόγους ασφαλείας. Όταν το πάνω άκρο (spindle 

head) είναι σταθερό, τα κινητά μέρη του αμορτισέρ είναι τα τεμάχια (2), (3), (10), (11), (14), (15), 

(16), (17). 

 

Το συγκεκριμένο αμορτισέρ είναι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να υποστεί εφελκυσμό, με την 

έννοια ότι μεγαλώνει το συνολικό μήκος του, αλλά όχι θλίψη. Δηλαδή, όταν είναι σε ηρεμία (χωρίς 

φορτίο), βρίσκεται σε μηχανικό τέρμα προς την μία κατεύθυνση.  

 

Aποτελείται από δύο ανεξάρτητα εσωτερικά διαμερίσματα. Το πρώτο είναι αυτό που βρίσκεται μέσα 

το ελατήριο και το δεύτερο είναι αυτό μέσα στο οποίο βρίσκεται το έμβολο με το λάδι (θάλαμος 

λαδιού). Τα δύο αυτά διαμερίσματα μέσω της πολύ καλά επεξεργασμένης επιφάνειας του operating 

rod (9) και των δύο O-Ring (10) ειναι υδραυλικά απομονωμένα μεταξύ τους. Όταν το αμορτισέρ είναι 

συναρμολογημένο το ελατήριο πατάει και στα δύο άκρα του και το έμβολο βρίσκεται μέσα στο λάδι. 

Όταν το αμορτισέρ εφελκύεται τότε το ελατήριο συσπειρώνεται και το έμβολο κινείται μέσα στο λάδι. 

Λόγω της στεγανότητας του εμβόλου στα τοιχώματα του κυλίνδρου cylider (11) και O-Ring (8), το 

λάδι διέρχεται αρχικά μέσω της κεντρικής τρύπας από τον πρώτο υποθάλαμο (Α) στον δεύτερο (Β). 

Στις μεγάλες ταχύτητες κίνησης του αμορτισέρ, το λάδι δεν μπορεί να περάσει στον άλλον θάλαμο 

με την ανάλογη ταχύτητα, λόγω της μικρής διατομής διέλευσης. Έτσι αυξάνεται η πίεση και το 

clousing sleeve (7) αναγκάζεται να υποχωρίσει συμπιέζοντας το helical compr. spring (6). Ως 

αποτέλεσμα ανοίγουν οι δώδεκα περιφερειακές τρύπες και το λάδι διέρχεται από πολλές οδούς. Γι 

αυτό, κατά τον εφελκυσμό του αμορτισέρ η αντίσταση είναι πολύ μικρή. Κατά την επαναφορά του  

αμορτισέρ το ελατήριο εκτείνεται και το έμβολο κινείται πάλι μέσα στο λάδι. Προς αυτή την φορά 

κίνησης, ανεξαρτήτου ταχύτητας, το λάδι πιέζει το clousing sleeve (7) πάνω στις τρύπες, κι έτσι η 

μόνη διαθέσιμη διέλευση λαδιού από τον δεύτερο υποθάλαμο (Β) στον πρώτο (Α) είναι η κεντρική 

τρύπα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον μεγάλο περιορισμό της ταχύτητας κατά την επαναφορά του 

αμορτισέρ (μεγάλες δυνάμεις απόσβεσης). 

 

 
Σχήμα 2.1.1. Πρόοψη του αμορτισέρ με διαφανή εξωτρικά τοιχώματα. 

 

 

2.2. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης και συντήρησης 
 

Το πρώτο βήμα για την συντήρηση του αμορτισέρ είναι η αποσυναρμολόγησή του, για την οποία 

ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα (βλ. Σχήμα 2.1.): 

 

1) Το recoil unit (1) στερεώνεται κατακόρυφα σε μία μέγγενη με τα επίπεδα κοψίματα του cylinder 

(11) προς τα κάτω. 

 

2) Το recoil cylinder cap (2) χαλαρώνει χρησιμοποιώντας αγκιστρωτό κλειδί, και έτσι ξεβιδώνεται. 

Μετά αφαιρείται και το O-ring (3). 
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3) Αφαιρείται το αμορτισέρ από την μέγγενη και γίνεται άδειασμα του υδραυλικού λαδιού. 

 

4) Το recoil unit (1) στερεώνεται ξανά κατακόρυφα στην μέγγενη με τα επίπεδα κοψίματα του 

cylinder (11) προς τα κάτω. 

 

5) Εφαρμόζεται πίεση στο cap (5) ενάντια στην δύναμη του helical compr spring (6), μέχρις ότου να 

φανεί το snap spring (4). Το snap spring (4) αφαιρείται και κατόπιν αφαιρείται το cap (5), του helical 

compr spring (6) και του clousing sleeve (7). 

 

6) Το recoil unit (1) στερεώνεται στην μέγγενη, πιάνοντας το spindle head (18). 

 

7) Αφαιρείται το pin spring (19) με ζουμπά C3. Το operating rod (9) ξεβιδώνεται από το spindle head 

(18). Το operating rod (9) τραβιέται προς τα έξω, ώστε να αφαιρεθεί και το O-ring (8). 

 

8) Αφαιρείται το spindle head (18) από το guide sleeve (14). 

 

9) Ο cylinder (11) στερεώνεται κατακόρυφα πιάνοντάς τον στις σιαγόνες της μέγγενης από τα επίπεδα 

κοψίματά του. 

 

10) Ξεβιδώνεται το guide tube (16) με γερμανικό κλειδί SW 55. Αφαιρείται και το O-ring (17). 

Κατόπιν αφαιρείται και το guide sleeve (14) και το O-ring (15). 

 

11) Αφαιρείται όλη η σειρά ring spring (13) από το spring guide (12). Αφαιρείται και το spring guide 

(12). 

 

12) Αφαιρούνται και τα δύο O-rings (10) από τον cylinder (11). Ο cylinder (11) βγαίνει από την 

μέγγενη. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται ο καθαρισμός όλων των απαρτίων του recoil unit με πανιά που δεν αφήνουν 

χνούδι. Εφόσον ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, πρέπει να γίνει οπτικός έλεγχος. Συγκεκριμένα: 

 

1) Έλεγχος των οπών εξόδου αέρα στο recoil cylinder cap (2). 

 

2) Έλεγχος του snap spring (4) για παραμορφώσεις. 

 

3) Έλεγχος των οπών λαδιού του operating rod (9) για κατάλοιπα και ακαθαρσίες. 

 

4) Έλεγχος όλων των απαρτίων για καταστροφές στην επιφάνειά τους, και ειδικά τις αυλακώσεις για 

τα O-rings και το snap spring (4). 

 

5) Έλεγχος όλων των σπειρωμάτων για ζημιές. 

 

6) Έλεγχος όλων των επιφανειών ολίσθησης για ρωγμές και φθορά. 

 

7) Έλεγχος του ring spring (13) για σπασίματα στα ελατήρια. 

 

8) Έλεγχος του helical compr. spring για παραμορφώσεις και σπασίματα. 

 

Εφόσον διαπιστωθεί πως όλα τα τεμάχια είναι σε καλή κατάσταση, σειρά έχει η διαδικασία της 

λίπανσης η οποία αποτελείται από δύο βήματα: 
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1) Λίπανση των σημείων έδρασης του recoil unit με λάδι NATO-CODE No. 0-190. 

 

2) Λίπανση των επιφανειών των απαρτίων με γρασογραφίτη NATO-CODE No. 0-204. 

 

Τέλος, σειρά έχει η συναρμολόγηση του recoil unit (1), η οποία γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη 

διαδικασία από εκείνη της αποσυναρμολόγησης (από βήμα 12 προς βήμα 1). Πριν την 

συναρμολόγηση του ring spring (13), γίνεται λίπανση του τεμαχίου με γρασογραφίτη NATO-CODE 

No. 0-204. 

 

Κατά την συντήρηση, υπάρχουν σημεία ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία χρήζουν προσοχής. Αυτά τα 

σημεία περιγράφονται παρακάτω: 

 

1) Το recoil cylinder cap (2) πρέπει να βιδώνεται αργά επάνω στον cylinder (11), για να επιτρέπεται 

η έξοδος του παγιδευμένου αέρα. 

 

2) Πριν την συναρμολόγηση του recoil cylinder cap (2), οι οπές του operating rod (9) και η κοιλότητα 

πρέπει να γεμίζονται με 90 cc (cubic centimetres) περίπου υδραυλικού λαδιού H-515. 

 

3) Η αυλάκωση του operating rod (9) και η οπή του spindle head (18) πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένες. 

 

4) Μετά την συναρμολόγηση του spindle head, γίνεται επιβεβαίωση ότι μπορεί ακόμα να περιστραφεί 

με το χέρι. 
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3. Περιγραφή ιδιοσυσκευής και οργάνων 
 

Οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο αμορτισέρ αφορούν την δύναμη η οποία ασκείται σε αυτό, και τον 

χρόνο επιστροφής στην θέση ηρεμίας του. Συγκεκριμένα, πρέπει το αμορτισέρ να επιμηκύνεται κατά 

36 mm από την θέση ηρεμίας του, όταν ασκείται σε αυτό εξωτερική δύναμη 20000 ±2000 N. Επίσης, 

όταν μηδενιστεί η εξωτερική δύναμη περίπου στα 36 mm διαδρομής, πρέπει να επιστρέψει στην 

φυσική του θέση σε χρόνο μεγαλύτερο από 75 ms. Για τον έλεγχο αυτών των απαιτήσεων 

χρησιμοποιείται η ιδιοσυσκευή που προτείνει ο κατασκευαστής, η οποία φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 3.1. Ιδιοσυσκευή για τον έλεγχο ποιότητας αμορτισέρ. 

Για κάθε τεμάχιο, καθώς και για όλο το συναρμολόγημα, έχει γίνει τρισδιάστατη αποτύπωση μέσω 

λογισμικού Solidworks, και έχουν εξαχθεί τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία φαίνονται 

στο παράρτημα Β. Οι ανοχές των σχεδίων αυτών ακολουθούν κατά κύριο λόγο τις γενικές ανοχές που 

αναγράφονται στα αντίστοιχα υπομνήματα, και επιλέχθηκαν είτε κατά προσέγγιση είτε εμπειρικά. 

Συγκεκριμένα, το τεμάχιο flange χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς είναι το τεμάχιο που 

συνεργάζεται με το αντίστοιχο τεμάχιο (cylinder (11)) του αμορτισέρ. Γι αυτόν τον λόγο, η μέτρηση 

των διαστάσεων του έγινε με την μηχανή CMM του Εργαστηρίου Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων 

και Εργαλείων ΕΜΠ. Σε πολλά τεμάχια της ιδιοσυσκευής έχει γίνει φωσφάτωση, ώστε να έχουν 

αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή για να αυξηθεί η σκληρότηρά τους. Αναγνωρίζοντας τα τεμάχια 

που απαρτίζουν την ιδιοσυσκευή, παρακάτω γίνεται μία περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της. 
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3.1. Περιγραφή λειτουργίας ιδιοσυσκευής 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία γενική ανάλυση της λειτουργίας της ιδιοσυσκευής. Η ανάλυση αυτή 

είναι απαραίτητη για την κατάστρωση του τελικού πειράματος, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά σε 

επόμενο κεφάλαιο. Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η ιδιοσυσκευή έτοιμη για λειτουργία με το 

αμορτισέρ προσαρτημένο σε αυτήν. 
 

 

 

Εικόνα 3.1.1. Ιδιοσυσκευή για τον έλεγχο ποιότητας αμορτισέρ, έτοιμη για λειτουργία. 

 

Μέσω του handle pump (χειρομοχλός), ασκείται πίεση στο λάδι που εμπεριέχεται στην αντλία. Οπότε 

μέσω των σωληνώσεων αυτό καταλήγει στα δύο έμβολα. Τα έμβολα κινούνται προς τα κάτω λόγω 

της πίεσης που τους ασκεί το εισερχόμενο λάδι. Έτσι, τα έμβολα παρασύρουν τo hook slide προς τα 

κάτω και τα ελατήρια βάσης spring return συμπιέζονται. Όμως, το hook slide έχει προσδεθεί με το 

upper slide μέσω του hook. Επίσης, το upper slide έχει προσδεθεί με το bearing plate και το flange, 

μέσω του pull rod. Οπότε όλο το σύστημα των τεμαχίων αυτών παρασύρεται προς τα κάτω λόγω των 

εμβόλων και το αμορτισέρ αρχίζει να εφελκύεται. Όσο ασκείται πίεση μέσω του handle pump, 

συνεχίζεται η κίνηση του συστήματος προς τα κάτω. Στην βάση της ιδιοδυσκευής είναι τοποθετημένο 

το base bolt. Συγκεκριμένα, το base bolt είναι τοποθετημένο έκκεντρα στην αξονική κατεύθυνση 

κίνησης του συστήματος. Έτσι, όταν το σύστημα διανύσει απόσταση περίπου 36 mm προς τα κάτω, 

η ρόδα roll του hook θα συναντήσει το base bolt. Αυτό θα προκαλέσει μία ροπή στο hook η οποία θα 

προκαλέσει την απαγκίστρωση του συστήματος. Οπότε, το hook slide και το hook θα παραμείνουν 

στην θέση τους, με τα ελατήρια spring return συμπιεσμένα, ενώ το υπόλοιπο σύστημα μαζί με το 

αμορτισέρ, θα επιστρέψει στην αρχική του θέση.  
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Κατόπιν, με μία κίνηση του handle pump προς τα πάνω, τα λάδια των εμβόλων επιστρέφουν στην 

αντλία, οπότε τα έμβολα γυρίζουν στην αρχική θέση. Ως αποτέλεσμα, το hook slide μαζί με το hook 

επιστρέφουν στην αρχική τους θέση αφού δέχονται στην δύναμη των συμπιεσμένων ελατηρίων spring 

return και προσδένονται εκ νέου με το υπόλοιπο σύστημα. 

Παρατηρήσεις 

1) Το μανόμετρο, δείχνει την πίεση των λαδιών σε πραγματικό χρόνο. Περιέχει μέσα του γλυκερίνη, 

ώστε να φιλατράρονται οι απότομες κινήσεις του δείκτη λόγω της πιθανής απότομης αλλαγής πίεσης. 

2) Το pull rod, το hook slide και το upper slide είναι σε επαφή με κατάλληλους δακτύλιους bushings, 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές κατά την κίνηση τους. 

3) Η φλάντζα flange «κλειδώνει» το αμορτισέρ στην πλαϊνή τρύπα του, μέσω ενός απλού μηχανισμού 

άξονα-ελατηρίου. 

4) Η πάνω άκρη του αμορτισέρ είναι προσαρτημένη στην κορυφή της ιδιοσυσκευής, στο ball lock 

pin. 

5) Το τεμάχιο latch, συνδέεται με το flap, μέσω ενός δεύτερου ball lock pin, με χαλαρή συναρμογή. 

 

3.2. Αισθητήρας απόστασης 
 

Καθώς ασκείται πίεση στο σύστημα μέσω του χειρομοχλού, το αμορτισέρ, μαζί με τα τεμάχια με τα 

οποία είναι δεμένο (π.χ. upper slide), αρχίζει να εφελκύεται οπότε διανύει κάποια απόσταση. Όταν 

γίνει η απαγκίστρωση του συστήματος, το αμορτισέρ, μαζί με τα τεμάχια με τα οποία είναι δεμένο 

(π.χ. upper slide), επιστρέφει στην αρχική του θέση. Επομένως το αμορτισέρ και το τεμάχιο upper 

slide διανύουν την ίδια σχετική απόσταση με αναφορά έναν ακίνητο παρατηρητή. Τον ρόλο του 

ακίνητου παρατηρητή μπορεί να αναλάβει ένα τεμάχιο της ιδιοσυσκευής το οποίο μένει ακίνητο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας (π.χ. intermediate plate). Τον ρόλο του κινούμενο μέρους μπορεί να 

αναλάβει το upper slide. Ο λόγος που δεν επιλέγεται το ίδιο το αμορτισέρ για τον ρόλο του κινούμενου 

μέρους, είναι η κυλινδρική γεωμετρία του, η οποία καθιστά δύσκολη την προσαρμογή ενός αισθητήρα 

απόστασης πάνω του. Επίσης, η συγκεκριμένη ιδιοσυσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

μέτρηση πολλών αμορτισέρ. Οπότε, για πρακτικούς λόγους δεν είναι εργονομικό να τοποθετηθεί ο 

αισθητήρας πάνω στο αμορτισέρ. Έτσι, γίνεται η επιλογή ενός αισθητήρα απόστασης, με το ένα άκρο 

ακίνητο και προσαρτημένο στο intermediate plate, και το άλλο άκρο προσαρτημένο στο τεμάχιο upper 

slide, το οποίο κινείται μαζί με το αμορτισέρ. 

 

Ως αισθητήρας απόστασης επιλέγεται ένα γραμμικό ποτενσιόμετρο, το οποίο τροφοδοτείται με 5 V. 

Πρόκειται για συρρόμενο ποτενσιόμετρο μεταλλικού κελύφους, το οποίο έχει διάδρομο με γραφίτη. 

Είναι της εταιρείας ALPS, γραμμικό type B και αντίστασης 10 kΩ. To ποτενσιόμετρο αυτό φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.2.1. Γραμμικό Ποτενσιόμετρο 10 kΩ.  

 

Παρατηρείται ότι ο οδηγός του ποτενσιόμετρου δεν μπορεί να προσδεθεί άμεσα με το upper slide. Γι 

αυτόν τον λόγο κατασκευάστηκε ένας adaptor ο οποίος προσδένεται στο upper slide. Ο adaptor 

αποτελείται από τα τεμάχια plate, long plastic, short plastic, των οποίων τα σχέδια φαίνονται στο 

παράρτημα Β. Μέσω αυτού, ο οδηγός του ποτενσιόμετρου ακολουθεί την κίνηση του upper slide. 

 

 

Εικόνα 3.2.2. Ποτενσιόμετρο βιδωμένο στο intermediate plate. 
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Εικόνα 3.2.3. Ο οδηγός του ποτενσιόμετρου προσαρτημένος στον adaptor του upper slide.  

 

Το ποτενσιόμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, επομένως η έξοδος του είναι τάση. Η έξοδος του 

συγκεκριμένου ποτενσιόμετρου είναι από 0 έως 5 V. Πρέπει να γίνει έλεγχος, ότι η τάση στην έξοδο 

του ποτενσιομέτρου αντιστοιχεί με γραμμικό τρόπο στην μετατόπιση του αμορτισέρ. Αν γίνει η 

παραδοχή ότι ισχύει η παραπάνω γραμμική σχέση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν αποκλίσεις, 

τότε υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας των αποτελεσμάτων και λάθος συμπερασμάτων για το 

αμορτισέρ. Για τον έλεγχο αυτό διαμορφώνεται η παρακάτω εγκατάσταση και ακολουθείται η 

διαδικασία που περιγράφεται. 

 

 

Εικόνα 3.2.4. Διάταξη ιδιοσυσκευής για διακρίβωση του ποτενσιομέτρου. 
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Για την μέτρηση της απόστασης χρησιμοποιείται παχύμετρο ανάλυσης 0.01 mm, το οποίο 

προσδένεται στην ιδιοσυσκευή μέσω σύρματος, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Στο τεμάχιο 

flange της ιδιοσυσκευής, βιδώνεται ένας οδηγός μέσω του οποίου το παχύμετρο ακολουθεί την κίνηση 

του συστήματος. Τα κατασκευαστικά σχέδια των τεμαχίων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στο 

παράρτημα Β. 

Μέσω του χειρομοχλού εφαρμόζεται φορτίο σταδιακά με βήμα 1 mm περίπου. Καταγράφεται η 

ένδειξη του παχύμετρου και η ένδειξη στην έξοδο του ποτενσιομέτρου μέσω ενός πολύμετρου, 

δηλαδή καταγράφονται τιμές τάσης-απόστασης (V-mm). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία 

καμπύλη τάσης-απόστασης κι έτσι εξετάζεται η γραμμικότητα της μετατόπισης του αμορτισέρ σε 

σχέση με την ηλεκτρονική έξοδο του ποτενσιομέτρου. 

 

Σχήμα 3.2.1. Διάγραμμα διακρίβωσης γραμμικότητας ηλεκτρονικής διάταξης ποτενσιομέτρου. 

 

Παρατηρείται ότι η ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης απόστασης είναι γραμμική. Το συγκεκριμένο 

πείραμα έγινε για μετατόπιση από 0 mm μέχρι 36 mm, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτή είναι 

κατ’εκτίμηση η περιοχή ενδιαφέροντος. Το αμορτισέρ κατά το πείραμα αυτό διανύει 36 mm. Στο 

σημείο x=0 mm, η τάση εξόδου του ποτενσιόμετρου είναι 4,21 V, ενώ στο x=36 mm, η τάση εξόδου 

είναι 0,972 V. Επομένως η σταθερά μετατροπής είναι (4,21-0,972)/36 = 0,09 V/mm. 

 

3.3. Αισθητήρας δύναμης 
 

Η κορυφή του αμορτισέρ χαρακτηρίζεται από μία οπή. Όταν το αμορτισέρ τοποθετείται στην 

ιδιοσυσκευή, ο μεσαίος πείρος κορυφής (ball lock pin) διέρχεται από αυτήν την οπή. Έτσι, το 

αμορτισέρ, το μεσαίο ball lock pin, και το τεμάχιο flap, είναι δεμένα μεταξύ τους μέσω σφιχτής 

συναρμογής. Επομένως, καθώς εφαρμόζεται φορτίο στο αμορτισέρ και εφελκύεται, η κορυφή του 

αμορτισέρ μένει σταθερή, και μεταφέρει το φορτίο στο ball lock pin. Από το ball lock pin, το φορτίο 

μεταφέρεται ισομοιρασμένο στα δύο σημεία επαφής του flap με το cover plate. Επομένως, μπορεί να 

τοποθετηθεί ένας αισθητήρας δύναμης σε ένα από αυτά τα δύο σημεία. Όταν ασκείται φορτίο F στο 

αμορτισέρ, τότε ο αισθητήρας θα δέχεται φορτίο F/2. Η διάταξη φαίνεται στην Εικόνα 3.3.2. 
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Ως αισθητήρας δύναμης επιλέγεται μία γραμμική δυναμοκυψέλη (loadcell), η οποία τροφοδοτείται 

με 5 V. Η δυναμοκυψέλη αυτή, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 3.3.1.  Δυναμοκυψέλη C-9C 20 kN. 

 

 

Η δυναμοκυψέλη αποτελείται από το κυρίως σώμα και από τέσσερα strain gauges. Αυτά είναι 

τοποθετημένα/κολλημένα σε κατάλληλα σημεία πάνω στο σώμα του load cell και συνδεσμολογημένα 

σε διάταξη γέφυρας Wheatstone. Η δύναμη που ασκείται παραμορφώνει την επιφάνεια της 

δυναμοκυψέλης άρα και το σχήμα και την αντίσταση των strain gauges, με αποτέλεσμα την απόκλιση 

της γέφυρας Wheatstone. Το ηλεκτρικό σήμα εξόδου της γέφυρας είναι ανάλογο με την δύναμη που 

ασκείται. Η δυναμοκυψέλη που χρησιμοποιείται είναι της εταιρείας HBM model C-9C για δύναμη 

έως 20 kN. 

 

 

Εικόνα 3.3.2. Διάταξη ιδιοσυσκευής με την δυναμοκυψέλη τοποθετημένη. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί ότι η συναρμογή μεταξύ latch, ball lock pin και flap είναι 

χαλαρή. Η συναρμογή αυτή πρέπει να είναι χαλαρή ώστε η άκρη του flap να μπορεί να ασκήσει το 

φορτίο στην επιφάνεια της δυναμοκυψέλης, ώστε να παραμορφωθεί και να δώσει ως έξοδο την τάση 

που αναλογεί στο φορτίο που δέχεται. 
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Η έξοδος της δυναμοκυψέλης, είναι πολύ μικρής τάσης και δεν μπορεί να διαβαστεί από κοινά όργανα 

μετρήσεων. Γι αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η κατασκευή μίας ηλεκτρονικής πλακέτας, η οποία 

θα ενισχύει το σήμα εξόδου της δυναμοκυψέλης. Ωστόσο, πρέπει το ενισχυμένο αυτό σήμα εξόδου 

να αντιστοιχεί σε ένα φορτίο. Τοποθετώντας ένα δυναμόμετρο στην ιδιοσυσκευή (στην θέση που πριν 

κατείχε το αμορτισέρ), δύναται να εφαρμόζεται φορτίο μέσω του χειρομοχλού, και να καταγράφεται 

η ένδειξη του δυναμομέτρου και το ενισχυμένο σήμα εξόδου. Το ηλεκτρονικό σχέδιο της πλακέτας 

που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια των 

τεμαχίων που χρειάστηκαν για την προσαρμογή του δυναμόμετρου στην ιδιοσυσκευή, φαίνονται στο 

παράρτημα Β.  

 

 

Εικόνα 3.3.3. Διάταξη ιδιοσυσκευής με δυναμόμετρο, για βαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης. 

 

Το δυναμόμετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας Dynafor και είναι αξιόπιστο για δυνάμεις 

μέχρι και 125 kN. 

Με βάση τα παραπάνω, δύναται να βαθμονομηθεί η δυναμοκυψέλη, ώστε η τάση εξόδου να 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή φορτίου, ορισμένη από τον χειριστή. Η διαδικασία βαθμονόμησης 

της δυναμοκυψέλης που ακολουθήθηκε περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα (παράρτημα Α, 

σχέδιο ηλεκτρονικής διάταξης). 

1) Επιβεβαίωση ότι η ένδειξη του δυναμόμετρου είναι 0. Αν δεν είναι 0 τότε μέσω του χειρομοχλού 

εφαρμόζεται ή αφαιρείται φορτίο (ανάλογα την απόκλιση) μέχρι η ένδειξη να γίνει 0. 

2) Μέσω του Pot2 μηδενίζεται η τάση εξόδου του ενισχυτή. 
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3) Μέσω του χειρομοχλού εφαρμόζεται φορτίο σταδικά φτάνοντας περίπου στα 20 kN (λίγο πριν την 

απαγκίστρωση). 

4) Μέσω του Pot1 ρυθμίζεται το κέρδος (gain) του ενισχυτή ώστε στην έξοδο του ενισχυτή να δείχνει 

την αντίστοιχη τάση με το φορτίο (π.χ. για φορτίο 9 kN να δείχνει 900 mV). 

5) Μέσω του χειρομοχλού αφαιρείται το φορτίο. 

6) Γίνεται έλεγχος αν η έξοδος του ενισχυτή δείχνει 0. Αν δεν δείχνει 0 τότε πρέπει να μηδενιστεί η 

έξοδος του ενισχυτή μέσω του Pot2 και να επαληφθούν τα βήματα 3,4,5 μέχρι η έξοδος του ενισχυτή 

στο βήμα 5 να δείχνει 0. 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, κάθε τιμή τάσης διαβάζεται εύκολα από κοινά μετρητικά 

όργανα και αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη τιμή φορτίου. Η τιμή φορτίου αναφέρεται στο φορτίο 

που δέχεται το δυναμόμετρο (ή το αμορτισέρ) και όχι στο φορτίο που δέχεται η δυναμοκυψέλη. Για 

παράδειγμα, αν η τάση εξόδου του ενισχυτή είναι 900mV, τότε το φορτίο που δέχεται το δυναμόμετρο 

(ή το αμορτισέρ) είναι 9 kN, ενώ το φορτίο που δέχεται η δυναμοκυψέλη ειναι 4,5 kN.  

Οπότε διατηρώντας την διάταξη ως έχει, δύναται να ελεγχθεί και η γραμμικότητα της ηλεκτρονικής 

διάταξης που αφορά την δυναμοκυψέλη. Μέσω του χειρομοχλού εφαρμόζεται φορτίο, σταδιακά. 

Καταγράφεται η ένδειξη του δυναμομέτρου και η ένδειξη στην έξοδο του ενισχυτή της 

δυναμοκυψέλης 20 φορές. Έτσι, υπάρχουν 20 ζευγάρια τιμών τάσης-δύναμης (mV-kN) μέσα στο 

εύρος μέτρησης. Η βαθμονόμηση προηγείται του ελέγχου γραμμικότητας, αφενός για να μπορούν να 

διαβάζονται εύκολα οι τιμές της τάσης εξόδου της δυναμοκυψέλης, και αφετέρου για να είναι βέβαιο 

ότι το φορτίο που δέχεται η δυναμοκυψέλη είναι εντός των ορίων. 

 

 

Σχήμα 3.3.1. Διάγραμμα διακρίβωσης γραμμικότητας ηλεκτρονικής διάταξης δυναμοκυψέλης. 

 

Παρατηρείται ότι η ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης φορτίου συμπεριφέρεται γραμμικά. Το 

συγκεκριμένο πείραμα έγινε για εύρος φορτίου από 0 έως 19,6 kN, αφενός γιατί αυτή είναι 

κατ’εκτίμηση η περιοχή ενδιαφέροντος, και αφετέρου για να μην γίνει απαγκίστρωση του 

συστήματος. 
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3.4. Περιγραφή ηλεκτρονικής διάταξης 
 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η ηλεκτρονική πλακέτα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία 

των σημάτων από τους αισθητήρες. 

 

 
 

Εικόνα 3.4.1. Ηλεκτρονική πλακέτα επεξεργασίας σημάτων PCB_1. 

 

Η πλακέτα τροφοδοτείται μέσω τροφοδοτικού που έχει είσοδο 240V AC και βγάζει σαν έξοδο τα 

σήματα +5VDC_A, +5VDC_B και -5VDC. Για την επεξεργασία του σήματος από την δυναμοκυψέλη 

χρησιμοποιείται ένας ενισχυτής Instrumentation amplifier. Πρόκειται για έναν ενισχυτή με ειδικά 

χαρακτηριστικά για να μπορεί να ενισχύσει το πάρα πολύ μικρό σήμα που έρχεται από το την γέφυρα 

Wheatstone της δυναμοκυψέλης. Συγκεκριμένα έχει πολύ μεγάλη και ρυθμιζόμενη ενίσχυση, καθώς 

και μεγάλο συντελεστή απόρριψης θορύβου. Στην απλή του μορφή κατασκευάζεται από τρεις ή 

τέσσερεις τελεστικούς ενισχυτές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, προτιμήθηκε ο IC INA 128P, ο 

οποίος έχει ολοκληρωμένο τον ενισχυτή (Εικόνα 3.4.2.), χωρίς να απαιτούνται εξωτερικά υλικά. Έτσι, 

προκαλείται ελάχιστη εισαγωγή ηλεκτρικού θορύβου. Επιπλέον χρησιμοποιείται ένα ποτενσιόμετρο 

για ρύθμιση της ενίσχυσης και ένα ποτενσιόμετρο για τον μηδενισμό της εξόδου. Το τελευταίο 

τροφοδοτείται με συμμετρική τρφοδοσία ± 5VDC. Το σήμα από τον αισθητήρα απόστασης 

(ποτενσιόμετρο πάνω στην ιδιοσυσκευή) έρχεται και αυτό στην πλακέτα PCB_1 χωρίς να υποστεί 

κάποια επεξεργασία. Παράλληλα στην PCB_1 μπορεί να συνδεθεί και ένας παλμογράφος ώστε να 

φαίνονται σε πραγματικό χρόνο οι ενδείξεις δύναμης και μετατόπισης. 

 

 

Εικόνα 3.4.2. Ενισχυτής διαφορικού ηλεκτρικού σήματος ΙΝΑ 128 Ρ. 
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4. Μοντελοποίηση-Προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών 
 

Η λειτουργία του αμορτισέρ που εξετάζεται, εξαρτάται από δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι το ελατήριο του αμορτισέρ και ο θάλαμος λαδιού. Σε αυτό το σημείο, 

πρέπει να σημειωθεί ότι το ελατήριο του αμορτισέρ είναι ελατήριο δακτυλίων τριβής. 

 

4.1. Μοντελοποίηση 

 

Η απαίτηση είναι να μοντελοποιηθεί το αμορτισέρ, έτσι ώστε όταν αυτό βρίσκεται τοποθετημένο 

στην ιδιοσυσκευή και εκτελούνται πειραματικές μετρήσεις, να δύναται να προβλεφθεί η απόκρισή 

του. Όταν το αμορτισέρ είναι τοποθετημένο στην ιδιοσυσκευή και ασκείται φορτίο, τότε αυτό 

εφελκύεται. Εκείνη την στιγμή, οι δακτύλιοι τριβής αρχίζουν να συμπιέζονται και στον θάλαμο 

λαδιού μεταφέρεται λάδι μέσω των οπών από τον πρώτο υποθάλαμο στον δεύτερο. Επειδή το φορτίο 

ασκείται βηματικά και με αργό ρυθμό (μέσω χειρομοχλού), η ταχύτητα του λαδιού είναι εξαιρετικά 

μικρή. Οπότε θεωρείται ότι κατά την φόρτιση δεν υπάρχει απόσβεση λόγω του λαδιού, και η 

αντίσταση κατά την κίνηση του συστήματος οφείλεται αποκλειστικά στο ελατήριο του αμορτισέρ. 

Όταν έρθει η στιγμή της απαγκίστρωσης, τότε το κινούμενο σύστημα τείνει να επιστρέψει στην 

αρχική του θέση. Το ελατήριο του αμορτισέρ τείνει να επιστρέψει στο φυσικό του μήκος, οπότε 

συνεισφέρει σε επιτάχυνση του συστήματος. Επίσης, στον θάλαμο λαδιού κλείνουν οι περιφερειακές 

οπές, με αποτέλεσμα το λάδι να πρέπει να επιστρέψει στον πρώτο υποθάλαμο με μεγάλη ταχύτητα, 

μόνο από την κεντρική οπή. Έτσι, το ρευστό δέχεται μεγάλη αντίσταση σε αυτήν την κίνηση και 

αναπτύσσονται δυνάμεις απόσβεσης. Η απόσβεση αυτή συνεισφέρει σε επιβράδυνση του 

συστήματος, η οποία υπερνικά την συνεισφορά επιτάχυνσης του ελατηρίου. Τελικά, το κινούμενο 

σύστημα επιβραδύνεται μέχρι να φτάσει στην αρχική του θέση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αμορτισέρ μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα σύστημα μάζα-

αποσβεστήρας-ελατήριο. Το σύστημα αυτό, κατά την φόρτιση θα έχει πρακτικά μηδενικό συντελεστή 

απόσβεσης, ενώ μετά την απαγκίστρωση όλα τα μηχανικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο. 

 

Σχήμα 4.1.1. Δυναμικό σύστημα m-c-k ενός βαθμού ελευθερίας. 
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Καθώς το ελατήριο συμπιέζεται ή αποσυμπιέζεται, δέχεται το φορτίο από μία μάζα. Αυτή η μάζα, 

αποτελείται, εκτός από τα κινούμενα μέρη της διάταξης, και από τμήματα του ίδιου του ελατηρίου. 

Για παράδειγμα, ένας δακτύλιος που βρίσκεται στο χαμηλό τμήμα του ελατηρίου, δέχεται και την 

μάζα των υπόλοιπων δακτυλίων που βρίσκονται από πάνω του. Γι αυτόν τον λόγο, αν κριθεί 

απαραίτητο, θα γίνει προσέγγιση για μία ισοδύναμη μάζα ελατηρίου, η οποία θα συμπεριληφθεί στην 

μάζα m. 

Η μάζα m κατά την φόρτιση αποτελείται από: 

1) την μάζα των κινούμενων τεμαχίων του αμορτισέρ.  

2) την μάζα του κινούμενου συστήματος που περιγράφτηκε στην υποενότητα 3.1. κατά την φόρτιση. 

3) την ισοδύναμη μάζα ελατηρίου (συνολική μάζα ελατηρίου 0,7932 kg). 

Η συνολική μάζα m προκύπτει μικρότερη από 15 kg (μικρότερη από 150 N) .Κατά την φόρτιση, οι 

δυνάμεις που ασκούνται είναι της τάξης 1 έως 20 kN. Οπότε, κατά την φόρτιση μπορεί να θεωρηθεί 

ότι αυτή η μάζα m, παίζει αμελητέο ρόλο. Έτσι, το σύστημα αποτελείται από ένα ελατήριο δακτυλίων 

τριβής, στο οποίο ασκείται εξωτερική δύναμη μέσω του χειρομοχλού κατά την αξονική διεύθυνση. 

Η μάζα m μετά την απαγκίστρωση αποτελείται από: 

1) την μάζα των κινούμενων τεμαχίων του αμορτισέρ. 

2) την μάζα του κινούμενου συστήματος που περιγράφτηκε στην υποενότητα 3.1. μετά την 

απαγκίστρωση. 

3) την ισοδύναμη μάζα ελατηρίου (συνολική μάζα ελατηρίου 0,7932 kg).  

Παρατηρείται, ότι η μάζα m χωρίς την ισοδύναμη μάζα ελατηρίου προκύπτει 10,63 kg. Η συνολική 

μάζα ελατηρίου είναι 0,7932 kg, το οποίο αποτελεί περίπου το 7% της μάζας των 10,63 kg. Αυτό το 

ποσοστό είναι χαμηλό, αλλά δεν είναι αρκετά χαμηλό για να αμεληθεί η συνεισφορά της μάζας του 

ελατηρίου. Επομένως, πρέπει να γίνει μία προσέγγιση της ισοδύναμης μάζας ελατηρίου. Λόγω της 

μικρής συνεισφοράς που έχει το ελατήριο στην συνολική μάζα m, επιλέγεται η απλή μέθοδος 

προσέγγισης της ισοδύναμης μάζας ελατηρίου, ως ο αριθμητικός μέσος της συνολικής μάζας 

ελατηρίου. Επομένως, η ισοδύναμη μάζα ελατηρίου προκύπτει περίπου 0,4 kg. Τελικά, η συνολική 

μάζα m, μετά την απαγκίστρωση είναι περίπου 11 kg.  

 

4.2. Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου k 
 

Η σταθερά k ενός ελατηρίου με το ένα άκρο πακτωμένο και το άλλο ελεύθερο να κινηθεί, 

περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση. 

 

𝑘 =
𝐹

𝑥
             (4.2.1) 

 

όπου F η εξωτερική δύναμη που εφαρμόζεται στο ελατήριο, και x η μετατόπιση του ελεύθερου άκρου 

ελατηρίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να προσδιοριστεί η σταθερά k, ενός ελατηρίου 

δακτυλίων τριβής. Το συγκεκριμένο είδος ελατηρίου δεν έχει την ίδια συμπεριφορά κατά την φόρτιση 

και κατά την αποφόρτιση. Επομένως, πρέπει πρώτα να γίνει ένα πείραμα προσδιορισμού της σταθεράς 

ελατηρίου κατά την φόρτιση (kφ) και της σταθεράς ελατηρίου κατά την αποφόρτιση (kαπ). 

 

 

 



29 

 

Για το συγκεκριμένο πείραμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διάταξη όπως περιγράφεται και φαίνεται 

στην Εικόνα 3.2.4., με την δυναμοκυψέλη τοποθετημένη στην θέση της (Εικόνα 3.3.1.), χωρίς το 

ποτενσιόμετρο. Μέσω του χειρομοχλού δίνεται φορτίο στο αμορτισέρ και το ελατήριό του 

συμπιέζεται. Καταγράφονται οι τιμές δύναμης F και μετατόπισης x, με βήμα περίπου 1 mm, μέχρι 

περίπου τα 36 mm. Κατόπιν, πρέπει να γίνει η αντίστροφη διαδικασία, για να καταγραφούν ζευγάρια 

τιμών F-x, κατά την αποφόρτιση. Ωστόσο, μέσω του χειρομοχλού δεν μπορεί να γίνει σταδιακή 

αποφόρτιση του αμορτισέρ. Για τον λόγο αυτό, γίνεται το εξής τέχνασμα: Ξεβιδώνεται ελαφρά ο 

σωλήνας που μεταφέρει το λάδι από την αντλία στα έμβολα. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται μία 

πολύ μικρή διαρροή λαδιού, οπότε η πίεση εντός των εμβόλων αρχίζει να πέφτει. Επομένως, το φορτίο 

που δέχεται το αμορτισέρ αρχίζει να πέφτει κι έτσι προκαλείται σταδιακή αποφόρτιση. 

Καταγράφονται οι τιμές δύναμης F και μετατόπισης x, με βήμα περίπου 1 mm, μέχρι περίπου τα 0 

mm. Παρακάτω, φαίνεται το διάγραμμα που προκύπτει από το πείραμα. 

 

 
Σχήμα 4.2.1. Διάγραμμα δύναμης-μετατόπισης ελατηρίου αμορτισέρ 

 

Η φόρτιση ξεκινάει από το σημείο (0,0), και ακολουθεί την πορεία της άνω καμπύλης, ενώ η 

αποφόρτιση ξεκινάει από τα 36 mm και ακολουθεί την πορεία της κάτω καμπύλης. Στην αρχή της 

φόρτισης φαίνεται ότι συμμετέχουν όλοι οι δακτύλιοι, γι αυτό χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να 

συμπιεστεί το ελατήριο. Στη συνέχεια, κάποιοι δακτύλιοι παύουν να συμμετέχουν οπότε η κλίση της 

καμπύλης πέφτει και σταθεροποιείται για το μεγαλύτερο μέρος του πειράματος. Στο τέλος της 

φόρτισης, φαίνεται ότι το ελατήριο έχει φτάσει στο όριο συμπίεσης, οπότε η απαιτούμενη δύναμη για 

να συμπιεστεί το ελατήριο αυξάνει. Φτάνοντας στα 36 mm, αρχίζει η αντίστροφη διαδικασία και 

ξεκινάει η διαρροή λαδιού. Παρατηρείται, ότι ενώ η δύναμη που ασκείται στο ελατήριο πέφτει, δεν 

εκκινεί η επαναφορά του. Αυτό οφείλεται στις εσωτερικές τριβές μεταξύ των δακτυλίων. Όταν 

ξεπεραστούν οι τριβές, τότε η κατακόρυφη καμπύλη αποκτά κλίση, η οποία σταθεροποιείται, μέχρι 

την πλήρη επαναφορά του ελατηρίου. 

 

Όταν το ελατήριο που μελετάται είναι γραμμικό, τότε η προκύπτουσα καμπύλη F-x είναι μία ευθεία 

που διέρχεται από την αρχή των αξόνων με σταθερή κλίση k. Στην περίπτωση των δακτυλίων τριβής 

όμως, όπως φάνηκε και από το Σχήμα 4.2.1., η προκύπτουσα καμπύλη διέρχεται από την αρχή των 

αξόνων αλλά δεν είναι ευθεία. Αυτό σημαίνει ότι το το ελατήριο δεν είναι απολύτως γραμμικό και οι 

συντελεστές k που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα της καμπύλης δεν είναι σταθεροί. Ωστόσο, γίνεται η 

θεώρηση ότι το kφ είναι η θεωρητική σταθερή κλίση της άνω καμπύλης, και το kαπ είναι η θεωρητική 

σταθερή κλίση της κάτω καμπύλης.  
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Αν χαραχθεί η μέση καμπύλη της άνω και κάτω καμπύλης, τότε προσεγγίζεται και το k του ελατηρίου, 

το οποίο είναι η θεωρητική σταθερή κλίση της μέσης καμπύλης. Μέσω λογισμικού, εφαρμόζεται η 

μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για τον προσδιορισμό των τριών ευθειών που προσεγγίζουν με το 

ελάχιστο δυνατό σφάλμα αυτές τις τρεις καμπύλες σταθερής κλίσης. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο 

Σχήμα 4.2.2. 

 

 
Σχήμα 4.2.2. Διάγραμμα υπολογισμού σταθεράς ελατηρίου k. 

 

Επομένως kφ=562804 N/m , kαπ=240657 N/m και k=401731 N/m. Οι τιμές αυτές μπορούν να 

θεωρηθούν ακριβείς στα υψηλά φορτία, αλλά στα χαμηλά φορτία παρατηρείται ότι υπάρχει 

σημαντική απόκλιση από την πραγματικότητα, λόγω της μη γραμμικότητας του ελατηρίου. 

 

Για μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στους υπολογισμούς, το πείραμα που περιγράφτηκε στην 

τρέχουσα υποενότητα 4.2. έγινε επαναληπτικά. Επειδή η διαδικασία διεξαγωγής του πειράματος 

απαιτεί εφαρμογή μεγάλης δύναμης μέσω του χειρομοχλού πολλές φορές, ο αριθμός επαναλήψεων 

διεξαγωγής του πειράματος περιορίστηκε, οπότε έγιναν N=5 επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα αυτών 

των πειραμάτων φαίνονται στον πίνακα. 

 

 
 

Πίνακας 4.2.1. Αποτελέσματα πέντε (5) ίδιων πειραμάτων προσδιορισμού σταθεράς k. 

 

Έχοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων, και ταυτόχρονα γνωρίζοντας τα σφάλματα των 

μετρητικών οργάνων, μπορεί να υπολογιστεί η σταθερά k, kαπ και kφ μέσω ενός στατιστικού test 

Student. Υπενθυμίζεται ότι το k υπολογίζεται ως k=F/x (4.2.1). Για τα μετρητικά όργανα είναι γνωστά 

τα εξής: σχετικό σφάλμα δυναμοκυψέλης 0,2% , σχετικό σφάλμα παχύμετρου 1%. 

k kαπ kφ

401731 240657 562804

402972 240669 565276

402767 241526 564008

412483 244652 560671

407665 243490 553279
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Από την στατιστική θεωρία είναι γνωστές οι σχέσεις για την μέση τιμή και τυπική απόκλιση ενός 

μεγέθους x: 

 

                                                           �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
           (4.2.2.) 

 

                                                             𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁−1
                      (4.2.3.)

   

Για περιθώριο εμπιστοσύνης 99% και βαθμούς ελευθερίας N-1=4 δίνεται η παράμετρος Student 

t=3,747. Το συστηματικό σφάλμα λόγω οργάνων υπολογίζεται από την σχέση: 

 

         𝑒𝑠 = √�̅�2 [(
0,2

100
)

2
+ (

1

100
)

2

]         (4.2.4.) 

 

Ενώ το τυχαίο σφάλμα δίνεται από την σχέση: 

 

      𝑒𝑡 = 𝑡 𝑠 = 3,747 𝑠          (4.2.5.) 

 

Επομένως το συνολικό σφάλμα υπολογίζεται ως: 

 

 

        𝑒 = √𝑒𝑠
2 + 𝑒𝑡

2          (4.2.6.) 

 

Τελικά το υπολογισμένο μέγεθος x, γράφεται: 

 

𝑥 = �̅� ± 𝑒                                                    (4.2.7.) 

 

Ακολουθώντας την στατιστική διαδικασία για κάθε μία από τις σταθερές k, kαπ και kφ, προκύπτουν 

τα παρακάτω αποτελέσματα. 

 

 k   = 406x103 ±18x103 N/m 

 kαπ= 243x103 ±  7x103 N/m 

 kΦ = 561x103 ±21x103 N/m 

 

 

4.3. Προσδιορισμός συντελεστή απόσβεσης c 
 

Η σταθερά απόσβεσης c, για αμορτισέρ με απόσβεση ιξώδους δίνεται από την παρακάτω σχέση. 

 

𝑐(𝑢) =
𝐹𝑐

𝑢
                                                      (4.3.1.) 

 

όπου Fc είναι η δύναμη που δέχεται το σύστημα λόγω των λαδιών (δύναμη ιξώδους) και u είναι η 

ταχύτητα του κινούμενου συστήματος. 
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται να μετρηθεί η απόσβεση του αμορτισέρ που οφείλεται 

αποκλειστικά στην παρουσία λαδιών. Για να επιτευχθεί αυτή η μέτρηση, πρέπει να αφαιρεθεί το 

ελατήριο του αμορτισέρ από το συναρμολόγημα. Οπότε ακολουθώντας την διαδικασία 

αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης του αμορτισέρ, παραλείπεται το βήμα επανατοποθέτησης 

του ring spring, assy (13). 

 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόσβεσης c, χρησιμοποιήθηκε η διάταξη μίας εταιρείας 

μετρήσεων αμορτισέρ, η οποία φαίνεται στην Εικόνα 4.3.1. Το συγκεκριμένο πείραμα για πρακτικούς 

λόγους δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολλές φορές. 

 

 
 

Εικόνα 4.3.1. Πειραματική διάταξη υπολογισμού συντελεστή απόσβεσης c. 

 

 

Η διάταξη αποτελείται από έναν κινητήρα, ο οποίος στην άκρη του έχει προσαρτημένο έκκεντρα έναν 

διωστήρα. Ο διωστήρας αυτός καταλήγει σε έναν μηχανισμό γάντζου, στον οποίο δένεται η βάση του 

αμορτισέρ. Καθώς στρέφεται ο κινητήρας, το αμορτισέρ εκτελεί παλινδρομικές κινήσεις. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.3.1., ο διωστήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες ακτίνες πάνω στον 

κινητήρα, έτσι ώστε να ρυθμίζεται κάθε φορά το επιθυμητό πλάτος παλινδρόμησης του αμορτισέρ. Η 

πάνω άκρη του αμορτισέρ είναι δεμένη σε άλλον μηχανισμό γάντζου, ο οποίος μένει σταθερός σε όλη 

την διάρκεια του πειράματος. Επομένως, η πάνω άκρη του αμορτισέρ είναι πακτωμένη, ενώ τα 

κινούμενα μέρη του αμορτισέρ κινούνται με την ταχύτητα που ορίζεται από την περιστροφή του 

κινητήρα και με πλάτος που είναι ορισμένο από την θέση του διωστήρα. Στον μηχανισμό γάντζου που 

βρίσκεται στην κορυφή του αμορτισέρ, υπάρχει ενσωματομένος ένας αισθητήρας loadcell, που 

μετράει την συνολική δύναμη που δέχεται το σύστημα.  
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Η έξοδος του loadcell, μαζί με άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται από τον κινητήρα, καταλήγουν 

σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δίνει ως έξοδο: γωνία στροφάλου, 

κατακόρυφη θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη που δέχεται το loadcell. Η δειγματοληψία είναι 

περίπου 1 sample/ 3,6 ̊ . 

 

Υπενθυμίζεται, ότι όταν το αμορτισέρ εφελκύεται, το λάδι περνάει από τον πρώτο υποθάλαμο στον 

δεύτερο, μέσω της κεντρικής και των περιφερειακών οπών, οπότε οι δυνάμεις απόσβεσης δεν είναι 

μεγάλες. Όταν όμως τείνει να επιστρέψει στην αρχική του θέση, οι περιφερειακές οπές κλείνουν, και 

το λάδι διέρχεται αναγκαστικά μόνο από την κεντρική οπή, οπότε αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις 

απόσβεσης. Επιπλέον, όταν το αμορτισέρ είναι στην ιδιοσυσκευή και εκτελούνται πειραματικές 

μετρήσεις, ενδιαφέρει μόνο η απόσβεση κατά την επιστροφή του αμορτισέρ, και όχι κατά την 

φόρτιση. Γι αυτόν τον λόγο, στο συγκεκριμένο πείραμα προσδιορισμού του συντελεστή c, με την 

πειραματική διάταξη της Εικόνας 4.3.1., ενδιαφέρει μόνο η μελέτη κατά την επιστροφή του αμορτισέρ 

στην αρχική του θέση, και όχι κατά τον εφελκυσμό του. 

 

Για να ξεκινήσει το πείραμα, πρέπει να οριστεί η μέγιστη ταχύτητα umax και το πλάτος παλινδρομικής 

κίνησης του αμορτισέρ, στο πρόγραμμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που έχει δώσει ο κατασκευαστής για το αμορτισέρ, το αμορτισέρ πρέπει να διανύει τα 36 mm σε 

χρόνο μεγαλύτερο από 75 ms. Οπότε μία ενδεικτική τιμή για την μέγιστη γραμμική ταχύτητα που 

πρέπει να οριστεί στην παραπάνω διάταξη είναι umax=36/75=0,48≈500 mm/s. Η μέγιστη αυτή 

ταχύτητα επιτυγχάνεται περίπου στο μέσο της παλινδρομικής κίνησης. Συγκεκριμένα, το αμορτισέρ 

ξεκινάει με ταχύτητα 0 mm/s, επιταχύνει μέχρι την μέση της διαδρομής όπου φτάνει στην μέγιστη 

ταχύτητα umax και μετά επιβραδύνει μέχρι να μηδενιστεί ξανά η ταχύτητα του. Ο διωστήρας ορίζεται 

σε τέτοια θέση έτσι ώστε το πλάτος παλινδρομικής κίνησης των κινούμενων μερών του αμορτισέρ να 

είναι 15 mm (σύνολο 30 mm διαδρομή). Εφόσον έχουν οριστεί οι παραπάνω προδιαγραφές, μπορεί 

να ξεκινήσει το πείραμα. 

 

Στο τέλος του πειράματος, όπως αναφέρθηκε, δίνεται σαν έξοδος η δύναμη που δέχεται το loadcell 

κάθε στιγμή (κάθε 3,6 ̊ ). Η δύναμη αυτή αποτελείται από μία δύναμη τριβής σταθερού μέτρου, μεταξύ 

του O-Ring (8) και του εσωτερικού κελύφους του αμορτισέρ, από τις αδρανειακές δυνάμεις του 

ρευστού που διέρχεται από τις διαθέσιμες οπές και από δυνάμεις απόσβεσης ιξώδους.  

 

1) Η δύναμη τριβής σταθερού μέτρου, μπορεί να μετρηθεί για πολύ μικρές ταχύτητες του συστήματος. 

Συγκεκριμένα, όταν οι ταχύτητες είναι πολύ μικρές, το λάδι δεν συμμετέχει στο σύστημα και οι 

επιταχύνσεις είναι αμελητέες. Οπότε η δύναμη που δέχεται το loadcell σε αυτήν την περίπτωση είναι 

μόνο η δύναμη τριβής σταθερού μέτρου. Η δύναμη αυτή μετρήθηκε ίση με Fτρ=44,7 N.  

 

2) Η αδρανειακή δύναμη είναι ίση με το γινόμενο: Fm=mxa, όπου m, η μάζα του ρευστού που 

διέρχεται από τις διαθέσιμες οπές, και a η επιτάχυνσή του. 

  

3) Οι δυνάμεις ιξώδους Fc είναι οι ζητούμενες για τον υπολογισμό του c, καθώς αυτές συνεισφέρουν 

στην απόσβεση του αμορτισέρ. Η δύναμη τριβής Fτρ είναι εξ’ορισμού αντίθετη στην φορά κίνησης. 

Η μάζα m του ρευστού που διέρχεται από τις διαθέσιμες οπές κάθε χρονική στιγμή, είναι αμελητέα, 

επομένως η δύναμη Fm πρακτικά είναι μηδενική. Τέλος οι δυνάμεις ιξώδους εφόσον προκαλούν 

απόσβεση και κατ’επέκταση επιβράδυνση του αμορτισέρ, είναι και αυτές αντίθετες με την φορά της 

κίνησης. Άρα παραρητείται ότι ισχύει το εξής: Ένδειξη loadcell = Fc + Fτρ , απ’ όπου υπολογίζεται η 

δύναμη Fc. 
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Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται διάφορες τιμές του συντελεστή απόσβεσης c, για διάφορες τιμές 

ταχύτητας u, στο πεδίο που χρειάζεται (αμορτισέρ από θέση εφελκυσμού προς αρχική θέση, αφού 

έχει ξεπεραστεί το μέσο της συνολικής διαδρομής). Το αποτέλεσμα του πειράματος, χρησιμοποιώντας 

την σχέση 4.3.1. φαίνεται στο Σχήμα 4.3.1. 

 

 

 
Σχήμα 4.3.1. Διάγραμμα συντελεστή απόσβεσης αμορτισέρ c(u).  

 

 

Όταν το αμορτισέρ διέρχεται από την μέση της συνολικής του διαδρομής (15 mm), τότε η επιτάχυνση 

θεωρητικά μηδενίζεται, γιατί εκεί εμφανίζεται η μέγιστη ταχύτητα umax = 0,5 m/s. Όταν φτάσει στην 

ακραία θέση τότε η ταχύτητα μηδενίζεται, επομένως μηδενίζονται και οι τριβές λόγω ιξώδους. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η μελέτη αυτών των ακραίων συνθηκών, επιλέχτηκε ένα εύρος μελέτης 

ταχυτήτων περίπου από 0,2 έως 0,4 m/s. Παρατηρείται ότι σε αυτό το εύρος ταχυτήτων, ο 

συντελεστής c, είναι ανάλογος της ταχύτητας u. Σε αρκετές εφαρμογές ζητείται μία συγκεκριμένη 

τιμή του συντελεστή c, ειδικά όταν το εύρος ταχυτήτων του συστήματος είναι μικρό. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να θεωρηθεί σαν ενδεικτική τιμή, ο αριθμητικός μέσος του 

συντελεστή, χρησιμοποιώντας την μέθοδο τραπεζίου για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος. Οπότε 

θα ισχύει: 

𝑐 = 𝑐̅ =
∫ 𝑐(𝑢)𝑑𝑢

0,38

0,207

0,38−0,207
≈

10818+8403

2
≈ 9610

𝛮
𝑚

𝑠

                    (4.3.2.) 

 

Με τα δεδομένα που προκύπτουν σαν έξοδος από το συγκεκριμένο πείραμα, δύναται να σχεδιαστεί 

και η καμπύλη δυναμομέτρησης. Η καμπύλη αυτή συσχετίζει την δύναμη που δέχεται το loadcell 

κατά την παλινδρόμηση του αμορτισέρ, με την θέση που βρίσκεται το αμορτισέρ την κάθε στιγμή. Η 

καμπύλη αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 4.3.2. Συσχέτιση δύναμης του loadcell με την θέση του αμορτισέρ. 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, ως σημείο x=0 ορίζεται το κάτω νεκρό σημείο της παλινδρομικής κίνησης, 

ενώ ως σημείο x=30 mm, ορίζεται το άνω νεκρό σημείο. Η ανάγνωση της προκύπτουσας καμπύλης 

γίνεται με την ωρολογιακή φορά, ξεκινώντας από το σημείο x=0 mm, και ακολουθώντας την άνω 

πορεία. Η διαδρομή του αμορτισέρ από το κάτω στο άνω νεκρό σημείο (άνω τμήμα καμπύλης), 

αντιστοιχεί στην διαδρομή που εκτελεί το αμορτισέρ για την επαναφορά του στο φυσικό του μήκος. 

Η διαδρομή του αμορτισέρ από το άνω στο κάτω νεκρό σημείο (κάτω τμήμα καμπύλης), αντιστοιχεί 

στην διαδρομή που εκτελεί το αμορτισέρ κατά τον εφελκυσμό του. 

Η δύναμη που δέχεται το loadcell κατά το πείραμα έχει τρεις συνιστώσες εκ των οποίων η μία 

(συνιστώσα τριβής) είναι σταθερή και πολύ μικρή σε μέτρο. Επίσης, η αδρανειακή δύναμη είναι 

αμελητέα. Επομένως το διάγραμμα πρακτικά δείχνει την συσχέτιση μεταξύ της δύναμης απόσβεσης 

και της θέσης του αμορτισέρ.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την επαναφορά του αμορτισέρ και όταν αναπτυχθούν μεγάλες 

ταχύτητες, κλείνουν οι οι περιεφερειακές τρύπες του εμβόλου στον θάλαμου λαδιού. Επομένως το 

λάδι ρέει μόνο μέσω της κεντρικής τρύπας και αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις απόσβεσης. 

Αντίθετα, κατά την επιμήκυνση του αμορτισέρ, οι περιφερειακές τρύπες είναι ανοιχτές, οπότε οι 

δυνάμεις απόσβεσης είναι μικρές. Αυτό το φαινόμενο επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα στο Σχήμα 

4.3.2. Παρατηρείται, ότι οι δυνάμεις απόσβεσης είναι υψηλές κατά την επαναφορά του αμορτισέρ 

στο φυσικό μήκος, ενώ είναι ιδιαίτερα χαμηλές κατά τον εφελκυσμό του. 
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5. Πειραματικός έλεγχος ποιότητας αμορτισέρ 
 

Υπενθυμίζεται, ότι οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο αμορτισέρ αφορούν την δύναμη η οποία 

ασκείται σε αυτό, και τον χρόνο επιστροφής στην θέση ηρεμίας του. Συγκεκριμένα, πρέπει το 

αμορτισέρ να βρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση 36 mm από την θέση ηρεμίας του, όταν ασκείται 

σε αυτό εξωτερική δύναμη 20000 ±2000 N. Επίσης, όταν μηδενιστεί η εξωτερική δύναμη περίπου 

στα 36 mm, πρέπει να επιστρέψει στην φυσική του θέση σε χρόνο μεγαλύτερο από 75 ms.  

 

5.1. Περιγραφή πειράματος 
 

Για να ελεγχθούν αυτές οι απαιτήσεις, πρέπει να γίνει ένα πείραμα μετρήσεων. Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιείται η ιδιοσυσκευή που προτείνει ο κατασκευαστής, με το αμορτισέρ προσαρτημένο σε 

αυτήν. Επίσης τοποθετείται ο αισθητήρας δύναμης (δυναμοκυψέλη) και ο αισθητήρας απόστασης 

(ποτενσιόμετρο). Τα σήματα εξόδου από τους αισθητήρες οδηγούνται στην ηλεκτρονική πλακέτα 

PCB_1, όπου και επεξεργάζονται όπως περιγράφεται στην υποενότητα 3.4. Στο τροφοδοτικό δίνεται 

τάση 240 VAC. Τέλος, συνδέεται ένας παλμογράφος παράλληλα στα αντίστοιχα σήματα εξόδου από 

την πλακέτα, οπότε οι τιμές των σημάτων δύναμης και απόστασης φαίνονται στην οθόνη του 

παλμογράφου σε πραγματικό χρόνο. Ο παλμογράφος ρυθμίζεται με invert, έτσι ώστε πριν την 

εκκίνηση του πειράματος, τα σήματα δύναμης και απόστασης (τα οποία πρακτικά είναι μηδενικά) να 

αντιστοιχούν σε υψηλά επίπεδα τάσης. Αυτό γίνεται μόνο για οπτικούς λόγους διευκόλυνσης του 

χρήστη. Πρακτικά δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης. Επίσης, καλό είναι να 

ενεργοποιηθεί η λειτουργία trigger, ώστε όταν διαπιστωθεί μεγάλη και απότομη αλλαγή στο σήμα, η 

οθόνη του παλμογράφου να «παγώσει», ώστε να μην χρειάζεται χειροκίνητος τερματισμός της 

καταγραφής. Η δειγματοληψία ορίζεται στο 1 sample/ 4 μs.  

 

           
Εικόνα 5.1.1. Πειραματική διάταξη ελέγχου ποιότητας αμορτισέρ. 

 

Σημείωση 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία του πειράματος, πρέπει να γίνει η βαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης, 

όπως περιγράφτηκε στην υποενότητα 3.3. Επίσης, πρέπει η βάση της ιδιοσυσκευής να είναι 

πακτωμένη. 
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Έχοντας εκτελέσει τα παραπάνω βήματα, το πείραμα ξεκινάει (παράρτημα Α, σχέδιο RUT-00). Μέσω 

του χειρομοχλού, αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό της αντλίας, οπότε μεταφέρεται λάδι από την 

αντλία στα έμβολα. Τα έμβολα αρχίζουν να κατεβαίνουν προς τα κάτω, παρασύροντας το hook slide. 

Έτσι, ο γάντζος hook παρασύρει το σύστημα πρόσδεσης του αμορτισέρ προς τα κάτω, και το 

αμορτισέρ αρχίζει να εφελκύεται. Καθώς εφελκύεται το αμορτισέρ, στον παλμογράφο φαίνεται η 

πτώση στα επίπεδα τάσης των σημάτων δύναμης F και μετατόπισης x. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι 

που η ρόδα roll, συναντάει το base bolt που είναι τοποθετημένο στην βάση της ιδιοσυσκευής. Από 

την στιγμή που το roll συναντάει το base bolt, χρειάζονται το πολύ τρεις επιπλέον κινήσεις του 

χειρομοχλού, ώστε να γίνει απαγκίστρωση του συστήματος. Γίνεται η απαγκίστρωση του συστήματος 

και το αμορτισέρ επιστρέφει στην αρχική του θέση, διαδικασία που χαρακτηρίζεται από δυνατό ήχο. 

Η οθόνη του παλμογράφου «παγώνει» και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε κατάλληλο αρχείο.  

 

5.2. Αποτελέσματα πειράματος 
 

Τα αποτελέσματα του πειράματος περιέχουν όλα τα δεδομένα μετατόπισης-χρόνου και δύναμης-

χρόνου που αποθηκεύει ο παλμογράφος. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύτηκαν σε αρχείο για πιθανή 

ανάγκη επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα, όπως εμφανίστηκαν στην οθόνη του παλμογράφου, 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

Σχήμα 5.2.1. Διάγραμμα δύναμης και μετατόπισης σε σχέση με τον χρόνο. 

Όπως αναγράφεται και στο υπόμνημα, η καμπύλη χρώματος μπλε αντιστοιχεί στην δύναμη F, ενώ η 

καμπύλη χρώματος πράσινο, αντιστοιχεί στην μετατόπιση x. Το πλέγμα grid, είναι διαμορφωμένο 

ώστε κατά τον οριζόντιο άξονα, το μήκος κάθε τετραγώνου να είναι 20 ms, ενώ κατά τον κατακόρυφο 

άξονα να είναι 500 mV. Για την καμπύλη της δύναμης, τα 500 mV μεταφράζονται σε 5 kN φορτίο 

στο αμορτισέρ. Για την καμπύλη μετατόπισης η αναλογία είναι ήδη γνωστή ως 90 mV/mm, οπότε τα 

500 mV μεταφράζονται σε περίπου 5,5 mm διαδρομής του αμορτισέρ. Ας γίνει η παραδοχή ότι ο 

χρόνος t μετράται με εκκίνηση την αριστερή άκρη της οθόνης (t=0).  

Παρατηρείται ότι τα πρώτα 20 ms, είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης κίνησης του χειρομοχλού, 

αφού δεν παρατηρείται αλλαγή σε καμία καμπύλη. Περίπου στα 20 ms, ξεκινάει η τελευταία κίνηση 

του χειρομοχλού και γι αυτό φαίνεται η αύξηση στην τιμή της δύναμης (μείωση στην τιμή της τάσης 

λόγω invert). Ταυτόχρονα, η καμπύλη μετατόπισης παρουσιάζει ελάχιστη μεταβολή.  
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Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το ελατήριο του αμορτισέρ έχει φτάσει περίπου σε 

μετατόπιση 36 mm, περιοχή στην οποία απαιτείται πολύ μεγάλο φορτίο για να κινηθεί αισθητά το 

αμορτισέρ (βλ. Σχήμα 4.2.1.). Με την πραγματοποίηση της τελευταίας κίνησης του χειρομοχλού, 

γίνεται απαγκίστρωση του συστήματος περίπου στα 120 ms και το αμορτισέρ, με τα τεμάχια που είναι 

προσαρτημένο, ελευθερώνεται. Για τα πρώτα 4 ms μετά την απαγκίστρωση (t=120-124 ms), 

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το ελατήριο του αμορτισέρ, το οποίο τείνει να το επιταχύνει. Μετά τα 

124 ms, όπου η ταχύτητα έχει αυξηθεί, ενεργοποιείται ο ρόλος του θαλάμου λαδιού, στον οποίο 

προκαλούνται μεγάλες δυνάμεις απόσβεσης, και έτσι το αμορτισέρ αρχίζει να επιβραδύνει μέχρι να 

καταλήξει ομαλά στην αρχική του θέση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καμπύλη μετατόπισης στο διάστημα t=124-126 ms. Στο 

διάστημα αυτό παρατηρείται μία «καμπούρα» στην καμπύλη, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται 

σε δύο παράγοντες.  

Το τμήμα της καμπύλης που μελετάται συμπίπτει με την αρχή της λειτουργίας απόσβεσης στον 

θάλαμο λαδιού. Επομένως, πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο, από την επιτάχυνση λόγω 

ελατηρίων στην επιβράδυνση λόγω της απόσβεσης. Αυτό το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί απολύτως ομαλά στην πράξη, οπότε είναι αναμενόμενο το αμορτισέρ να διακόπτει 

στιγμαία την ομαλή πορεία επιστροφής του.  

Ωστόσο, παρατηρείται ότι η μετάβαση αυτή γίνεται ιδιαίτερα απότομα, καθώς το αμορτισέρ δεν 

παρουσιάζει απλώς άτακτη συμπεριφορά, αλλα σχεδόν ακινητοποιείται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν 

γίνει η θεώρηση ότι το upper slide δεν ακολουθεί ακριβώς την κίνηση του αμορτισέρ, και 

συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα t=124-126 ms. Τότε, πιθανόν να εμφανίζεται το φαινόμενο 

stick slip. Όπως έχει ηδη αναφερθεί, όταν το αμορτισέρ φτάσει κοντά σε μετατόπιση 36 mm, 

απαιτείται μεγάλο φορτίο για να συνεχίσει να εφελκύεται. Όταν δίνεται επιπλέον φορτίο μέσω του 

χειρομοχλού, τα τεμάχια bearing plate, flange, pull rod και upper slide, προσπαθούν να ακολουθήσουν 

την δύναμη που τα ωθεί προς τα κάτω. Αλλά ταυτόχρονα το αμορτισέρ, στο οποίο τα τεμάχια είναι 

προσαρτημένα, βρίσκεται στα όρια του όσον αφορά την μετατόπιση, οπότε τα τεμάχια καταπονούνται 

έντονα. Γι αυτόν τον λόγο, όταν ολοκληρωθεί η απαγκίστρωση και ελευθερωθεί το σύστημα, τα 

τεμάχια αυτά αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι το ίδιο το αμορτισέρ. Στα 4 ms περίπου μετά 

την απαγκίστρωση (t=124 ms), τα τεμάχια προσπερνούν την κανονική τους θέση ως προς το 

αμορτισέρ, και κατόπιν τείνουν να κινηθούν αντίθετα μέχρι την κανονική τους θέση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την συμβολή δύο αντίθετων κινήσεων στο upper slide (στο οποίο είναι δεμένο το 

ποτενσιόμετρο) και έτσι η καμπύλη της μετατόπισης φαίνεται να είναι «οριζοντιωμένη». 

Όσον αφορά την δύναμη F, ιδανικά θα έπρεπε μετά την απαγκίστρωση να εμφανιστεί μία απότομη 

μεταβολή, που θα κατέληγε σε μία πλήρως οριζόντια καμπύλη. Όμως, εφόσον η απαγκίστρωση 

προκαλεί έναν απότομο μηδενισμό φορτίου, προκαλεί και ταλαντώσεις στο σύστημα. Γι αυτό τον 

λόγο, στην καμπύλη δύναμης διακρίνονται ταλαντωτικές συμπεριφορές του συστήματος, οι οποίες 

οφείλονται στην ίδια την ιδιοσυσκευή, αλλά πιθανώς και στην βάση στήριξης (τραπέζι στερέωσης 

ιδιοσυσκευής). 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν δύναται να ελεγχθεί αν το αμορτισέρ ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του κατασκευαστή. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.1., το τμήμα των καμπυλών που είναι 

οριζόντιο και βρίσκεται στο άνω δεξί άκρω της οθόνης, είναι το επίπεδο 0 για την τιμή της δύναμης 

και της μετατόπισης. Παρατηρείται ότι την στιγμή της απαγκίστρωσης, το αμορτισέρ έχει 

μετατοπιστεί 6,56 box x5,5 mm/box = 36,08 mm ≈ 36 mm. Επίσης σε αυτό το σημείο, στο αμορτισέρ 

ασκείται δύναμη 4,05 box x5 kN/box = 20,25 kΝ. Τέλος παρατηρείται ότι ο χρόνος επιστροφής του 

αμορτισέρ στο φυσικό του μήκος μετά την απαγκίστρωση είναι 4,5 box x20 ms/box = 90 ms. Όπως 

φαίνεται, το αμορτισέρ πληρεί όλες τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. 
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Με μία κίνηση του χειρομοχλού προς τα πάνω, πέφτει η πίεση στο εσωτερικό της αντλίας, οπότε τα 

λάδια από τα έμβολα επιστρέφουν στην αντλία. Επομένως, τα έμβολα επιστρέφουν στην θέση τους 

και το hook slide μαζί με το hook, επιστρέφουν στην αρχική τους θέση λόγω της δύναμης που τους 

ασκούν τα spring return. Έτσι, η διάταξη είναι έτοιμη για επανάληψη του πειράματος. 

 

5.3. Προσομοίωση με λογισμικό 
 

Όταν μια κατασκευή χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ενός πειράματος, πρέπει να ελέγχεται 

η αξιοπιστία της. Ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να είναι μόνο οπτικός, καθώς η κατασκευή μπορεί να 

έχει σημεία αστοχίας ή υπεροβικής φόρτισης, τα οποία δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Για τον λόγο 

αυτό, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό NX Simcenter 3D. Μέσω αυτού του λογισμικού, εισάγεται η 

τρισδιάστατη γεωμετρία της κατασκευής σε ένα γραφικό περιβάλλον, ορίζονται οι συνθήκες 

διεξαγωγής του πειραματικού ελέγχου (π.χ. εξωτερικά φορτία, πακτώσεις) και μέσω πεπερασμένων 

στοιχείων υπολογίζονται οι φορτίσεις και οι παραμορφώσεις σε όλη την κατασκευή. Η ανάλυση που 

ακολουθεί, αφορά μόνο την διαδικασία φόρτισης του αμορτισέρ, η οποία γίνεται μέσω πολλαπλών 

βημάτων στατικής εφαρμογής φορτίου, οπότε μελετάται στατικά. 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα, έχει πραγματοποιηθεί η τρισδιάστατη αποτύπωση 

ολόκληρης της ιδιοσυσκευής και των τεμαχίων της στο λογισμικό Solidworks. Το πρώτο βήμα που 

ακολουθείται, είναι η εισαγωγή της γεωμετρίας αυτής στο λογισμικό NX. Κατά την εισαγωγή της 

γεωμετρίας, παραλείπονται τεμάχια όπως η αντλία και οι σωληνώσεις. Επίσης παραλείπονται κοχλίες, 

δακτύλιοι ασφάλισης και άλλα στοιχεία μηχανών των οποίων ο ρόλος μπορεί να αντικατασταθεί από 

ορισμό σχέσεων μεταξύ των τεμαχίων (π.χ. defined contacts). Οπότε η ιδιοσυσκευή καταλήγει στην 

απλοποιημένη μορφή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 
Σχήμα 5.3.1. Η περιοχή ενδιαφέροντος της ιδιοσυσκευής σε τρισδιάστατη αποτύπωση στο 

περιβάλλον NX. 
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Για τον ευκολότερο εντοπισμό του κάθε τεμαχίου στο γραφικό περιβάλλον, έγινε η χρωματική 

κωδικοποίηση που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Επίσης, η γεωμετρία κάποιων τεμαχίων που δεν 

παίζουν σημαντικό ρόλο έγινε πιο απλή, με σκοπό την μείωση του χρόνου εκτέλεσης του 

προγράμματος. Το επόμενο βήμα είναι ο διαχωρισμός του κάθε τεμαχίου σε πεπερασμένους όγκους 

(meshing). Αναλόγως την γεωμετρία του τεμαχίου, και τον ρόλο που κατέχει στην λειτουργία της 

ιδιοσυσκευής επιλέγεται αραιό η πυκνό πλέγμα. Γενικά, το πυκνό πλέγμα οδηγεί σε πιο ακριβή 

αποτελέσματα, ωστόσο αυξάνει σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. 

 

 
 

Σχήμα 5.3.2. Διαδικασία meshing του τεμαχίου flap της ιδιοσυσκευής. 

 

Κατά την διαδικασία του meshing, ορίζεται το μέγεθος των πεπερασμένων όγκων, και το υλικό του 

τεμαχίου. Το υλικό του κάθε τεμαχίου της ιδιοσυσκευής, φαίνεται στα αντίστοιχα κατασκευαστικά 

σχέδια που βρίσκονται στο παράρτημα Β. Αν το υλικό δεν υπάρχει στις βιβλιοθήκες του NX, τότε 

πρέπει να βρεθούν οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού και να δημιουργηθεί νέο υλικό στο NX (create 

new material), με τις συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή, 

επιλέχτηκαν τετράεδρα πεπερασμένα στοιχεία. Ακολουθώντας την διαδικασία αυτή για κάθε υλικό, 

η ιδιοσυσκευή έχει την εικόνα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 
Σχήμα 5.3.3. Η ιδιοσυσκευή μετά την γένεση του πλέγματος. 
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Όταν ένα τεμάχιο διαχωρίζεται σε πεπερασμένα στοιχεία, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί αραιό 

πλέγμα σε μία συγκεκριμένη περιοχή του τεμαχίου που δεν ενδιαφέρει την ανάλυση, και πυκνό 

πλέγμα σε μία περιοχή ενδιαφέροντος (π.χ. επιφάνεια επαφής με άλλο τεμάχιο ή περίεργη γεωμετρία). 

Επίσης, όταν ένα τεμάχιο είναι ιδιαίτερα στενό καθ’ ύψος, όπως η βάση της ιδιοσυσκευής, το 

λογισμικό αυτόματα μπορεί να δημιουργήσει μόνο έναν πεπερασμένο όγκο κατά ύψος. Όμως, με 

αυτόν τον τρόπο υπάρχει περίπτωση να γίνει ελλειπής οπτικοποίηση του αποτελέσματος του φορτίου. 

Γι αυτόν τον λόγο, επιλέγονται τουλάχιστον δύο πεπερασμένα στοιχεία καθ’ ύψος σε όλα τα τεμάχια. 

Επίσης, για οπτικούς λόγους, επιλέγεται τα κινούμενα μέρη της ιδιοσυσκευής να έχουν το ίδιο χρώμα. 

Εφόσον πραγματοποιηθεί αυτό το βήμα, σειρά έχει η μοντελοποίηση των ελατηρίων και του 

αμορτισέρ. Τα δύο ελατήρια βάσης spring return έχουν το καθένα σταθερά ελατηρίου kελ=10682 N/m, 

δεδομένο το οποίο δίνεται από την εταιρεία κατασκευής τους. Το αμορτισέρ, κατά την φόρτιση 

μοντελοποιείται ως ελατήριο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η φόρτιση γίνεται στατικά, και στην στατική 

ανάλυση η απόσβεση δεν λαμβάνεται υπόψιν. Η σταθερά ελατηρίου του αμορτισέρ κατά την φόρτιση 

υπολογίστηκε σε προηγούμενη υποενότητα ως kφ=560808,5 N/m (561x103 N/m). 

 

 

Σχήμα 5.3.4. Μοντελοποίηση αμορτισέρ και ελατηρίων βάσης. 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το ελατήριο του αμορτισέρ μοντελοποιήθηκε ώστε το ένα άκρο 

του να είναι πακτωμένο στην εσωτερική κοιλότητα του bearing plate και του flange. Αυτή η επιλογή 

έγινε γιατί σε αυτήν την κοιλότητα είναι πακτωμένο το αμορτισέρ στην κανονική λειτουργία. Το άλλο 

άκρο του ελατηρίου είναι πακτωμένο στον μεσαίο πύρο ball lock pin της κορυφής της ιδιοσυσκευής, 

όπως ακριβώς είναι πακτωμένο το τεμάχιο spindle head του αμορτισέρ στην κανονική λειτουργία. 

Όσον αφορά τα ελατήρια spring return, το ένα άκρο τους εδράζει στην βάση της ιδιοσυσκευής, ενώ 

το άλλο εδράζει στις επιφάνειες του hook slide. 

Επόμενο βήμα αποτελεί ο ορισμός των contacts μεταξύ των τεμαχίων. Όπως αναφέρθηκε, τεμάχια 

όπως κοχλίες και δακτύλιοι ασφάλισης έχουν αφαιρεθεί από την γεωμετρία, οπότε ο ρόλος τους 

πρέπει να αντικατασταθεί μέσω ορισμένων contacts. Επίσης στα τεμάχια που συνεργάζονται μεταξύ 

τους είτε με σφιχτή συναρμογή είτε με χαλαρή συναρμογή πρέπει να οριστούν contacts. Μερικά 

παραδείγματα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 5.3.5. Ορισμός contacts σε διάφορες συναρμογές. 

 

Το μεσαίο ball lock pin, θεωρητικά είναι σφηνωμένο στην αντίστοιχη οπή του flap. Έτσι τα δύο αυτά 

τεμάχια μοιράζονται το τονισμένο edge, χωρίς να υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ τους. Γι αυτόν τον 

λόγο, επιλέγεται glued contact μεταξύ των δύο τεμαχίων. Αντίθετα, στην περίπτωση των κινούμενων 

μερών του αμορτισέρ, το secondary bushing κινείται διατηρώντας επαφή με την επιφάνεια του tail 

rod. Επομένως, στην συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται contact τριβής μεταξύ των δύο τεμαχίων. Η 

τριβή μεταξύ των δύο επιφανειών θεωρείται αμελητέα, οπότε η εσωτερική επιφάνεια του bushing, 

κινείται χωρίς αντίσταση πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του tail rod. Επίσης, glued contact ορίζονται 

σε όλα τα σημεία όπου υπήρχαν βίδες και δακτύλιοι ασφάλισης. 

Επομένως, το οπτικό αποτέλεσμα γίνεται όπως στην εικόνα 5.3.3., όπου: τα κινούμενα μέρη της 

ιδιοσυσκευής κατά την φόρτιση είναι με πράσινο χρώμα και ενωμένα με glued contacts, καθώς 

συμπεριφέρονται σαν ένα ενιαίο σώμα. Τα υπόλοιπα τεμάχια της ιδιοσυσκευής είναι ακίνητα, έχουν 

διαφορετικό χρώμα για να εντοπίζονται εύκολα και είναι ενωμένα μεταξύ τους με glued contacts, 

καθώς παρεμβάλλονται κοχλίες ή δακτύλιοι ασφάλισης. Μεταξύ των κινούμενων μερών και των 

ακίνητων τεμαχίων central linear bushing και tail rod, ορίζονται contacts τριβής στις επιφάνειες των 

τεμαχίων που έρχονται σε επαφή. 

Τέλος, πρέπει να οριστούν τα φορτία τα οποία δέχεται η ιδιοσυσκευή. Το φορτίο που δέχεται η 

ιδιοσυσκευή προκαλείται από την πίεση που ασκούν τα έμβολα, στις εξωτερικές επιφάνειες του hook 

slide. Αν γίνει η υπόθεση ότι η δύναμη ισοκατανέμεται στην επιφάνεια του hook slide, τότε προκύπτει 

το αποτέλεσμα του σχήματος 5.3.6. Η δύναμη ορίζεται με τιμή 20 kN κατακόρυφη προς τα κάτω. 

Επίσης, πρέπει να οριστεί ότι η βάση της ιδιοσυσκευής είναι πακτωμένη. Για λόγους καλής 

οπτικοποίησης, επιλέγεται προς το παρόν να μην φαίνονται τα πεπερασμένα στοιχεία. 
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Σχήμα 5.3.6. Ορισμός φορτίου στην ιδιοσυσκευή με την βάση πακτωμένη. 

 

Με το πέρας του παραπάνω βήματος, όλα είναι πλήρως ορισμένα και το λογισμικό μπορει να επιλύσει 

το πρόβλημα. Επιλέγεται ο Solver του λογισμικού για στατική ανάλυση, ο οποίος δίνει ως έξοδο την 

ισοδύναμη τάση Von Mises και τις παραμορφώσεις της ιδιοσυσκευής.  

 

 

Σχήμα 5.3.7. Η ισοδύναμη τάση Von Mises στην ιδιοσυσκευή κατά την φόρτιση 20 kN. 
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Σχήμα 5.3.8. Μετατοπίσεις της ιδιοσυσκευής κατά την φόρτιση 20 kN. 

 

Στο Σχήμα 5.3.8., με κόκκινο χρώμα φαίνονται τα κινούμενα μέρη της ιδιοσυσκευής, τα οποία 

πράγματι διανύουν απόσταση περίπου 36 mm. Παρατηρείται ότι τα τεμάχια που είναι άμεσα δεμένα 

με την σταθερή βάση, παρουσιάζουν αμελητέες μετατοπίσεις. Όμως, το άνω μέρος της ιδιοσυσκευής, 

το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα σταθερή στήριξη είναι εύκαμπτο. Η μέγιστη μετατόπιση φαίνεται να είναι 

περίπου 0,3 mm, και εντοπίζεται στο άνω αριστερά μέρος της ιδιοσυσκευής, στην περιοχή της 

δυναμοκυψέλης. Στο συγκεκριμένο σημείο, το αριστερά ball lock pin δεν είναι σφιχτά δεμένο με το 

flap και με το latch, έτσι ώστε το flap να έχει ένα ελάχιστο εύρος κίνησης και να μπορεί να ασκεί 

δύναμη στην δυναμοκυψέλη. Επομένως ήταν αναμενόμενο να εμφανιστεί μία μικρή μετατόπιση στο 

συγκεκριμένο σημείο. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3.7., οι τάσεις κατανέμονται με συμμετρικό τρόπο στην ιδιοσυσκευή. Οι 

τιμές των τάσεων φτάνουν σε μία μέγιστη τιμή περίπου 250 MPa. Τα υλικά της ιδιοσυσκευής είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτικά, και τα τεμάχια που δέχονται υψηλά φορτία έχουν υποστεί βαφή για σκλήρυνση 

(βλ. κατασκευαστικά σχέδια στο παράρτημα Β), επομένως τέτοιες τιμές τάσεων θεωρηθούνται 

χαμηλές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ball lock pin στο οποίο είναι πακτωμένη 

η μία άκρη του ελατηρίου του αμορτισέρ. Παρατηρείται ότι δέχεται μέγιστη καταπόνηση περίπου 250 

ΜPa. Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο που ασκείται στο αμορτισέρ, μεταφέρεται κατά κύριο λόγο στο 

μεσαίο ball lock pin στην κορυφή της ιδιοσυσκευής, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. 

Για επιβεβαίωση των ισχυρισμών που έχουν προηγηθεί, μπορεί να εξεταστεί η δύναμη που δέχεται η 

δυναμοκυψέλη κατά την φόρτιση της ιδιοσυσκευής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα. 
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Σχήμα 5.3.9. Κατανομή δύναμης στην επιφάνεια της δυναμοκυψέλης κατά την φόρτιση 20 kN. 

Παρατηρείται, πως όταν ασκείται φορτίο 20 kN, η δυναμοκυψέλη δέχεται φορτίο περίπου ίσο με 10 

kN, όπως είχε εκτιμηθεί. Ιδανικά, θα έπρεπε το φορτίο αυτό να ασκείται στο κέντρο της επιφάνειας 

της δυναμοκυψέλης και κάθετα. Ωστόσο, φαίνεται πως η δύναμη αυτή ασκείται έκκεντρα, υπό μικρή 

κλίση. Αυτό σημαίνει πως οι μετρήσεις δύναμης που έγιναν με την δυναμοκυψέλη ίσως έχουν μικρές 

αποκλίσεις σε σχέση με την δύναμη που πραγματικά ασκείται στο αμορτισέρ. Για το φαινόμενο αυτό, 

ευθύνεται η σχετική θέση του τεμαχίου flap, καθώς αυτό είναι το τεμάχιο που ασκεί την δύναμη στην 

δυναμοκυψέλη. Συγκεκριμένα, η κάτω επιφάνεια του flap, δεν εφάπτεται με παράλληλο τρόπο στην 

άνω επιφάνεια της δυναμοκυψέλης (Σχήμα 5.3.10.), οπότε προκαλείται εκκεντρότητα στην κατανομή 

της δύναμης πάνω στην επιφάνεια της δυναμοκυψέλης. 

 

 

Σχήμα 5.3.10. Έλεγχος παραλληλίας flap με loadcell. 
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6. Προτάσεις για βελτίωση 
 

6.1. Μαθηματική προσέγγιση συντελεστή απόσβεσης c 

 

Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 4.3., πραγματοποιήθηκε μόνο μία μέτρηση, μία φορά, για τον 

υπολογισμό του συντελεστή απόσβεσης c. Οπότε κρίνεται αναγκαία η εξέταση της αξιοπιστίας του 

συγκεκριμένου πειράματος. Εφόσον έχει γίνει ο πειραματικός έλεγχος ποιότητας του αμορτισέρ, όπως 

περιγράφτηκε στην ενότητα 5., δύναται να υπολογιστεί μαθηματικά ο συντελεστής απόσβεσης c και 

να συγκριθεί με το αποτέλεσμα της ενότητας 4.3.   

 

Υπενθυμίζεται το αποτέλεσμα του πειραματικού ελέγχου ποιότητας του αμορτισέρ, όπως 

εμφανίστηκε στην οθόνη του παλμογράφου. 

 

 
 

Σχήμα 6.1.1. Διάγραμμα πειραματικού ελέγχου ποιότητας αμορτισέρ. 

 

Κατά την επιστροφή του αμορτισέρ στην αρχική του θέση η ομαλή επιβράδυνση με την συμμετοχή 

του ελατηρίου και του θαλάμου λαδιού ξεκινάει περίπου 22 ms μετά την απαγκίστρωση, και 

τερματίζει περίπου στα 90 ms μετά την απαγκίστρωση. Επίσης η καμπύλη δύναμης πρακτικά 

μηδενίζεται περίπου 30 ms μετά την απαγκίστρωση. Επομένως, αν επιλεγεί το διάστημα μελέτης που 

φαίνεται στο Σχήμα 6.1.1., τότε μελετάται ένα κλασικό σύστημα m-c-k, χωρίς εξωτερική διέγερση 

κατά την επιστροφή του στην θέση ηρεμίας. Οπότε, το φυσικό μοντέλο που περιγράφεται μέσω του 

διαστήματος μελέτης που επιλέχτηκε φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 

 

 

 

 



47 

 

 
Σχήμα 6.1.2. Σύστημα m-c-k αρκετά μετά την απαγκίστρωση, χωρίς εξωτερική διέγερση. 

 

Η εξίσωση κίνησης για το παραπάνω δυναμικό σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας είναι: 

 

             𝑚𝑎 + 𝑐(𝑢)𝑢 + 𝑘𝑥 = 0                                                     (6.1.1.) 

 

 

Από το τμήμα της καμπύλης που επιλέχθηκε για μελέτη στο Σχήμα 6.1.1., προκύπτει η καμπύλη x(t), 

επομένως οι τιμές μετατόπισεις x(t) είναι γνωστές για κάθε χρονική στιγμή. Θεωρείται ως χρονική 

στιγμή t=0 η αρχή του τμήματος της καμπύλης που μελετάται. Επίσης θεωρείται ως σημείο εκκίνησης 

για την μέτρηση της μετατόπισης x, η αρχή του τμήματος της καμπύλης που μελετάται. Ωστόσο 

υπενθυμίζεται, ότι η ελαστική δύναμη ελατηρίου kx μετράται με αναφορά την θέση ηρεμίας του 

ελατηρίου. Στην αρχή του τμήματος καμπύλης που μελετάται, το ελατήριο έχει ήδη μετατοπιστεί κατά 

περίπου 22,1 mm. Επομένως, βρίσκεται σε απόσταση 36,08-22,1=13,98 mm από την θέση ηρεμίας 

του. Έτσι, η δύναμη ελατηρίου θα γράφεται ως kx=k[x(t)-0,01398] σε μονάδες Ν. Το διάγραμμα 

μετατόπισης σε σχέση με τον χρόνο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
Σχήμα 6.1.3. Καμπύλη μετατόπισης σε σχέση με τον χρόνο. 
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Η συγκεκριμένη καμπύλη προσεγγίζεται με επαρκή ακρίβεια, με ένα πολυωνύμου τρίτου βαθμού 

εφαρμόζοντας την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων μέσω λογισμικού. Το πολυώνυμο αυτό έχει 

εξίσωση: 

 

𝑥(𝑡) = 2,3244𝑡3 − 1,6669𝑡2 + 0,3763𝑡 + 0,00008                              (6.1.2.) 

 

Η ταχύτητα u=u(t) είναι η κλίση της παραπάνω καμπύλης σε κάθε χρονική στιγμή t. Επομένως ισχύει 

ότι: 

 

       𝑢(𝑡) =
𝜕𝑥(𝑡)

𝜕𝑡
= 6,9732𝑡2 − 3,3338𝑡 + 0,3763                               (6.1.3.) 

 

Όμοια, για την επιτάχυνση a=a(t) ισχύει: 

 

   𝑎(𝑡) =
𝜕2𝑥(𝑡)

𝜕𝑡2 = 13,9464𝑡 − 3,3338                                       (6.1.4.) 

 

 

Σημείωση 

Για πολυώνυμα προσέγγισης της καμπύλης x(t) τετάρτου βαθμού και άνω, προέκυπταν αφύσικα 

αποτελέσματα, γι αυτό προτιμήθηκε το πολυώνυμο προσέγγισης τρίτου βαθμού. 

 

Η κινούμενη μάζα κατά το πείραμα είναι περίπου m=11 kg, ενώ η σταθερά ελατηρίου κατά την 

επαναφορά του αμορτισέρ στην φυσική του θέση, είναι kαπ=242584,2 N/m. Ο μοναδικός άγνωστος 

της εξίσωσης 6.1.1. είναι ο συντελεστής c(u). Επομένως, η εξίσωση 6.1.1. λύνεται για διάφορες τιμές 

από t=0 μέχρι t=0,0526 s. Αποθηκεύονται σε αρχείο οι τιμές u(t) και c(u) και προκύπτει το παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

 
Σχήμα 6.1.4. Συντελεστής απόσβεσης αμορτισέρ c(u). 

 

Παρατηρείται ότι η καμπύλη του σχήματος 6.1.4. έχει αισθητά μεγαλύτερη κλίση από την καμπύλη 

του σχήματος 4.3.1. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο συντελεστής απόσβεσης c(u) είναι προσεγγιστικά 

ανάλογος της ταχύτητας u, όπως είχε διαπιστωθεί και στην υποενότητα 4.3.  
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Τέλος, μπορεί να υπολογιστεί μία ενδεικτική τιμή του συντελεστή απόσβεσης, ως ο αριθμητικός 

μέσος, χρησιμοποιώντας την μέθοδο τραπεζίου για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος. Δηλαδή: 

 

      𝑐 = 𝑐̅ =
∫ 𝑐(𝑢)𝑑𝑢

0,376

0,226

0,376−0,226
≈

12759+4256

2
≈ 8507

𝛮
𝑚

𝑠

                         (6.1.5.) 

 

Εναλλακτικά, έχοντας πρακτικά άπειρες εξισώσεις της μορφής 6.1.1., με μοναδικό άγνωστο το c(u), 

μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ώστε να βρεθεί μία συγκεκριμένη τιμή c 

που θα εξασφαλίσει το ελάχιστο δυνατό σφάλμα. Με την εφαρμογή ελαχίστων τετραγώνων, το 

αποτέλεσμα προκύπτει c≈8582 Ν/(m/s). 
 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως το αποτέλεσμα του πειράματος που περιγράφτηκε στην ενότητα 4.3. 

δίνει μία προσεγγιστικά καλή τάξη μεγέθους για την τιμή του συντελεστή απόσβεσης. Πρέπει να 

σημειωθεί πως ο συντελεστής απόσβεσης είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Το φαινόμενο 

αυτό οφείλεται, στο ότι η απόσβεση εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες διεξαγωγής του 

πειράματος και από την κατάσταση του λαδιού στον θάλαμο. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να 

παίζει ρόλο το αν το αμορτισέρ είναι «κρύο», ή αν έχει «δουλέψει» πριν ξεκινήσει το πείραμα. Επίσης, 

αν το πείραμα που περιγράφτηκε στην ενότητα 4.3. επαναλαμβανόταν αρκετές φορές, με γνωστά τα 

συστηματικά σφάλματα των οργάνων, θα γινόταν πιο ορθή προσέγγιση του συντελεστή απόσβεσης, 

η οποία μπορεί και να πλησίαζε περισσότερο τις τιμές που υπολογίστηκαν μαθηματικά στην τρέχουσα 

ενότητα. 
 

6.2. Επεξεργασία αποτελεσμάτων με λογισμικό 
 

Τα σήματα εξόδου των αισθητήρων δύναμης και απόστασης, καταλήγουν στην ηλεκτρονική πλακέτα 

PCB_1 που φαίνεται στην Εικόνα 3.4.1. Όπως αναφέρθηκε, στα σήματα αυτά συνδέεται παράλληλα 

ένας παλμογράφος, ώστε να γίνεται η απεικόνιση και στην συνέχεια η επεξεργασία τους. Μία 

εναλλακτική λύση για την απεικόνιση και επεξεργασία των σημάτων είναι η χρήση 

προγραμματιζόμενης κάρτας επεξεργασίας σημάτων με microcontroller. 

 

Για τις πειραματικές μετρήσεις ελέγχου ποιότητας αμορτισέρ, χρησιμοποιείται η κάρτα sb-RIO-9637 

CompactRIO Single-Board Controller της εταιρείας National Instruments (Εικόνα 6.2.1.). Αυτή η 

κάρτα έχει αρχιτεκτονική ARM Cortex-A9 τρέχει στα 667 MHz σε λειτουργικό σύστημα NI Linux 

Real-Time (32 bit). Ακόμη υπάρχει ενσωματωμένο κύκλωμα FPGA του οποίου η λειτουργία 

στηρίζεται στο IC Xilinx Zynq-7000. Τα παραπάνω σε  συνδυασμό με τις επιμέρους δυνατότητες της, 

όπως η επικοινωνία της με υπολογιστή μέσω Ethernet, καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της 

εφαρμογής.   

 

Ο προγραμματισμός της κάρτας γίνεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα LabVIEW της εταιρείας 

National instruments. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο χρησιμοποιούνται κυρίως γραφικά 

στοιχεία, είναι ευέλικτο και με μεγάλες δυνατότητες. Αυτό που κυρίως το διακρίνει είναι ότι η οθόνη 

επικοινωνίας είναι διαμορφούμενη και φιλική στον χρήστη (user frendly).  
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Εικόνα 6.2.1. Προγραμματιζόμενη κάρτα επεξεργασίας σημάτων sb-RIO-9637. 

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η πλήρης ηλεκτρονική διάταξη της εφαρμογής σε  block diagram. 

Συμπληρωματικά σε όσα έχουν αναφερθεί στην υποενότητα 3.4. το τροφοδοτικό που βρίσκεται στην 

PCB_1 τροφοδοτεί το loadcell , το potentiometer και τον instrumentation amplifier. Το σήμα από το 

loadcell πηγαίνει στον ενισχυτή για να ενισχυθεί, και να μηδενιστεί τυχόν offset που έχει. Από αυτό 

το σημείο καταλήγει στην κάρτα για επεξεργασία. Το σήμα από τον αισθητήρα απόστασης 

(potentiometer) πηγαίνει απ’ ευθείας στην κάρτα. 

 

 
Σχήμα 6.2.1. Block Diagram της ηλεκτρονικής διάταξης επεξεργασίας σημάτων. 

 

Τα δύο σήματα αφού επεξεργαστούν βάσει του προγράμματος που έχει εγκαταθεί στην κάρτα 

αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Ethernet στον Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση. Στο 

παράρτημα Α φαίνεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα της εφαρμογής. 

 

Στο PCB_1 βρίσκεται το τροφοδοτικό το οποίο αποτελείται από το μετασχηματιστή TR1, την γέφυρα 

ανόρθωσης B1,τους πυκνωτές εξομάλυνσης, και τους σταθεροποιητές τάσεις (requlators) .Ακόμη έχει 

συνδεθεί ενδεικτικό led. Έτσι στην έξοδο του τροφοδοτικού υπάρχουν οι τάσεις +5V_A, +5V_B  και  

-5V. Η τάση 5V_A τροφοδοτεί το potentiometer και τον ενισχυτή. Αποφασίστηκε η παραγωγή 

δεύτερης τάσης +5V_Β αποκλειστικά για την τροφοδοσία της γέφυρας Wheatstone του  loadcell.   Με 

αυτόν τον τρόπο, οι πιθανές μικρομεταβολές της τροφοδοσίας +5V_A δεν επηρεάζουν την τάση 

εξόδου της γέφυρας του loadcell. 
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Το κύκλωμα τροφοδοτείται με 240V AC και ασφαλίζεται ηλεκτρικά μέσω της ασφάλειας F1/0,1A. 

Tο ποτενσιόμετρο και η γέφυρα Wheatstone του loadcell συνδέονται στην είσοδο CN1 και CN2  του 

PCB_1 αντίστοιχα. Το potentiometer οδηγείται κατ΄ευθείαν στο CN3/2 και από εκεί στην κάρτα 

επεξεργασίας. Η έξοδος του loadcell οδηγείται στην είσοδο του ενισχυτή. Μέσω του ποτενσιόμετρου 

POT1 ρυθμίζεται το gain και μέσω του POT2 μηδενίζεται το offset, αν υπάρχει. Η έξοδος του 

ενισχυτή οδηγείται στο CN3/3 και από εκεί στην κάρτα επεξεργασίας. 

 

Επιλέχτηκε το σήμα του loadcell από την έξοδο του ενισχυτή να οδηγείται στην αναλογική είσοδο 

Α0 της κάρτας, και το σήμα της μετατόπισης από το potentiometer στην αναλογική είσοδο Α1. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται η τελική κατασκευή. 

 

 
Εικόνα 6.2.2. Ηλεκτρονική διάταξη επεξεργασίας σημάτων με την κάρτα sb-RIO-9637. 

 

 

 

Η κάρτα sb-RIO-9637 προγραμματίζεται στο περιβάλλον LabVIEW v.2016. Το πρώτο μέρος του 

προγράμματος έγινε στην κάρτα σε επίπεδο FPGA, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη ταχύτητα 

δειγματοληψίας. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος έγινε στο περιβάλλον του υπολογιστή. Τα 

δεδομένα από την κάρτα/FPGA στέλνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ethernet με την 

διαδικασία FIFO (First in first out) για να εξασφαλίζεται γρήγορη αποστολή δεδομένων. Το πρώτο 

και το δεύτερο μέρος του προγράμματος, όπως γράφτηκαν σε περιβάλλον LabVIEW φαίνονται στο 

παράρτημα Α. Επίσης, στο παράρτημα Α φαίνεται το ηλεκτρονικό σχέδιο της διάταξης. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον πειραματικό έλεγχο ποιότητας του αμορτισέρ περιγράφεται 

από τα παρακάτω βήματα. 

 

1) Γίνονται όλες οι απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται παραπάνω, ακολουθώντας το 

ηλεκτρονικό σχέδιο της διάταξης. 

 

2) Γίνεται φόρτωση του προγράμματος στον υπολογιστή, οπότε στην οθόνη εμφανίζεται το front 

panel του προγράμματος (Εικόνα 6.2.3.). 

 

3) Μέσω του χειρομοχλού, ασκείται φορτίο στο αμορτισέρ, οπότε το αμορτισέρ επιμηκύνεται. 
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4) Καθώς το αμορτισέρ επιμηκύνεται, η ένδειξη Fmax στο front panel αυξάνεται. 

 

5) Όταν το αμορτισέρ φτάσει περίπου τα 36 mm γίνεται απαγκίστρωση και το αμορτισέρ επιστρέφει 

στην αρχική του θέση. 

 

6) Άμεσα, εμφανίζονται οι δύο κυματομορφές της δύναμης και της μετατόπισης στο front panel. 

 

7) Επίσης, εμφανίζεται η ένδειξη Return Time, η οποία δείχνει τον χρόνο επιστροφής του αμορτισέρ. 

Η τιμή αυτής της ένδειξης πρέπει να έιναι μεγαλύτερη των 75 ms.  

 

8) Αν η μετρούμενη Fmax είναι ίση με 20000 ±2000 N και το Return Time είναι μεγαλύτερο των 75 

ms, τότε εμφανίζεται η ένδειξη PASS, που σημαίνει ότι το αμορτισέρ είναι εντός προδιαγραφών. 

 

9) Αν έστω και μία από τις συνθήκες του βήματος 8 δεν ισχύει, τότε το αμορτισέρ είναι εκτός 

προδιαγραφών και εμφανίζεται η ένδειξη FAIL, οπότε το αμορτισέρ πρέπει να ελεγχθεί για τον 

εντοπισμό του προβλήματος. 
 

Το περιβάλλον προγραμματισμού έχει δύο οθόνες. Η μία είναι το block diagram στο οποίο 

αναπτύσσεται το πρόγραμμα. Η δεύτερη είναι το Front panel στο οποίο εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις 

(indicators) καθώς και όλοι οι είσοδοι που ελέγχονται από τον χρήστη (controls).Το front panel είναι 

η οθόνη που έχει μπροστά του ο χρήστης όταν τρέχει το πρόγραμμα για να παρακολουθεί, να ελέγχει 

και να τροποποιεί τις παραμέτρους που αυτός έχει επιλέξει. 

 

Η εφαρμογή χρειάστηκε την ανάπτυξη δύο διαφορετικών προγραμμάτων τα οποία θα ανταλλάσσουν 

δεδομένα μεταξύ τους. Το πρώτο  πρόγραμμα έγινε στην κάρτα, σε επίπεδο FPGA, ώστε να μπορεί 

να γίνει διαχείριση των αναλογικών εισόδων και να εξασφαλίζεται μεγάλη ταχύτητα δειγματοληψίας. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα του προγράμματος στο παράρτημα Α, γίνεται αρχικοποίηση κάποιων 

μεταβλητών και στην συνέχεια κάθε 20μs διαβάζονται οι είσοδοι Α0 και η Α1. Μέσω της διαδικασίας 

FIFO (First In First Out) τα σήματα στέλνονται στον Η/Υ. Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος γιατί είναι 

πολύ γρήγορος και δεν δημιουργεί χρονικές αστάθειες. Παράλληλα ορίζεται μία τιμή «trigger» και η 

είσοδος Α0 ελέγχεται συνεχώς. Όταν η είσοδος A0 ξεπεράσει επαρκώς την στάθμη του trigger κατά 

την φόρτιση, τότε πλέον ελέγχεται το πότε θα ξεπεραστεί η ίδια στάθμη κατά την επαναφορά του 

αμορτισέρ, μετά την απαγκίστρωση. Όταν συμβεί η απαγκίστρωση και η στάθμη του Α0 περάσει την 

στάθμη του trigger  τότε η δειγματοληψία θα συνεχιστεί για να αποσταλούν άλλα 6500 δείγματα 

(6500 samples * 20μs/sample = 130ms). Τα 130ms είναι αρκετός χρόνος δειγματοληψίας ώστε να 

εμφανιστεί μία πλήρης εικόνα της καμπύλης δύναμης και της καμπύλης μετατόπισης όπως στο Σχήμα 

5.2.1. Μετά την αποστολή των 6500 δειγμάτων το πρόγραμμα κάνει true το «flag finish» και 

τερματίζει. 

 

Το δεύτερο  πρόγραμμα έγινε στο περιβάλλον του υπολογιστή. Όπως φαίνεται στην εικόνα του 

προγράμματος στο παράρτημα Α, γίνεται αρχικοποίηση κάποιων μεταβλητών και στην συνέχεια 

ορίζεται η «διεύθυνση» της κάρτας για να μπορεί ο υπολογιστής να επικοινωνεί μαζί της. Γίνεται 

ενεργοποίηση της διαδικασίας FIFO καθώς και η δημιουργία δύο πινάκων για την αποθήκευση των 

δειγμάτων. Κρίθηκε απαραίτητο να απεικονιστεί και μέρος των καμπυλών πριν την απαγκίστρωση. 

Για τον λόγο αυτό αποθηκεύονται σε κάθε πίνακα τα τελευταία 500 δείγματα (500 samples 

*20μs/sample = 10ms) πριν το trigger και κατόπιν τα 6500  δείγματα που έλαβε ο Η/Υ μετά το trigger 

(6500 samples *20μs/sample = 130ms). Συνολικά λοιπόν, απεικονίζονται 140ms. Παράλληλα το 

πρόγραμμα ενημερώνει συνεχώς στην οθόνη την ένδειξη Fmax. Η δύναμη γίνεται μέγιστη ακριβώς 

την στιγμή της απαγκίστρωσης. 
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Όταν το flag finish γίνει True και δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα FIFO για ανάγνωση το πρόγραμμα 

βγαίνει από το loop και:     

  

1) Σώζει σε ένα excel file τους δύο πίνακες. 

 

2) Εμφανίζει στην οθόνη του Η/Υ τις καμπύλες δύναμης και μετατόπισης. 

 

3) Υπολογίζει και εμφανίζει τον χρόνο Return Time του αμορτισέρ και το Fmax. 

 

4) Εμφανίζοντας PASS ή FAIL πληροφορεί τον χρήστη αν Fmax και Return Time είναι εντός ορίων 

αποδοχής. 

 
 

 

 
Εικόνα 6.2.3. Front Panel προγράμματος σε περιβάλλον LabVIEW. 

 

Στην παραπάνω εικόνα, με λευκό χρώμα φαίνεται το σήμα από την έξοδο του loadcell, και με κόκκινο 

χρώμα φαίνεται το σήμα από την έξοδο του potentiometer. Επίσης, με μπλε χρώμα φαίνονται οι 

κέρσορες, μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν περεταίρω μετρήσεις. Η θέση των κερσόρων στο 

ορθοκανονικό σύστημα συντεραγμένων (x,y) φαίνεται στο αντίστοιχο πλαίσιο κάτω δεξιά. Τέλος, η 

ένδειξη FAIL/PASS δείχνει στον χρήστη αν το αμορτισέρ πληρεί τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο 

κατασκευαστής. 
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7. Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο έλεγχος ποιότητας ενός αμορτισέρ. 

Αρχικά, μελετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του αμορτισέρ και ο ρόλος του κάθε τεμαχίου που το 

απαρτίζει. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση της ιδιοσυσκευής στην οποία τοποθετείται το αμορτισέρ για 

την εκτέλεση των απαραίτητων μετρήσεων και επιλέχτηκαν οι κατάλληλοι αισθητήρες. Κατόπιν, 

έγινε η μοντελοποίηση του αμορτισέρ μέσω μηχανικών στοιχείων συσσώρευσης ενέργειας και με την 

διαμόρφωση συγκεκριμένων πειραματικών διατάξεων, μετρήθηκαν οι τιμές τους. Με γνωστές τις 

τιμές των μηχανικών στοιχείων, η ιδιοσυσκευή με το αμορτισέρ μοντελοποιήθηκαν σε λογισμικό, 

όπου πραγματοποιήθηκε στατική ανάλυση της ιδιοσυσκευής υπό συγκεκριμένο φορτίο. Τέλος, 

εξετάστηκαν μερικοί τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας του αμορτισέρ και 

εναλλακτικές προσεγγίσεις για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. 

Για την μελέτη του τρόπου λειτουργίας του αμορτισέρ, έγινε η αποσυναρμολόγησή του σύμφωνα με 

την διαδικασία που προτείνει ο κατασκευαστής. Έγινε έλεγχος του κάθε τεμαχίου ξεχωριστά για 

φθορές ή σπασίματα και διαπιστώθηκε πως όλα τα τεμάχια ήταν σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερη 

προσοχή δώθηκε στον μηχανισμό ο οποίος κλείνει τις περιφερειακές τρύπες του εμβόλου κατά την 

επιστροφή του αμορτισέρ στην αρχική του θέση. Αυτός ο μηχανισμός καθιστά πολύ σημαντικές τις 

δυνάμεις απόσβεσης κατά την επιστροφή του αμορτισέρ, ενώ κατά τον εφελκυσμό του οι δυνάμεις 

αυτές είναι μικρές. Όσον αφορά το ελατήριο του αμορτισέρ, πρόκειται για ελατήριο δακτυλίων 

τριβής. Η συμπεριφορά των ελατηρίων αυτών είναι ιδιαίτερη, και η απόκρισή τους παρουσιάζει 

διαφορές κατά την συμπίεσή τους και κατά την επαναφορά τους. 

Με σκοπό να προσδιοριστεί η σταθερά ελατηρίου, διαμορφώθηκε μία πειραματική διάταξης, κατά 

την οποία μετρούνταν η δύναμη φόρτισης ελατηρίου και η διαδρομή του. Οι μετρήσεις 

καταγράφτηκαν και κατά την φόρτιση και κατά την αποφόρτιση, δηλαδή και κατά την συμπίεση του 

και κατά την επαναφορά του. Διαπιστώθηκε πως η κλίση της καμπύλης κατά την φόρτιση ήταν 

αισθητά διαφορετική από την κλίση της καμπύλης κατά την αποφόρτιση του ελατηρίου. Γι αυτόν τον 

λόγο έγινε προσέγγιση μίας αντιπροσωπευτικής τιμής σταθεράς ελατηρίου και για τις δύο 

περιπτώσεις.  

Ο προσδιορισμός του συντελεστή απόσβεσης, έγινε σε μία διάταξη που χρησιμοποιείται ευρέως για 

μέτριση αμορτισέρ και των μηχανικών τους ιδιοτήτων. Κατά το πείραμα, το αμορτισέρ κινούνταν 

παλινδρομικά, ενώ καταγράφονταν κινηματικά και δυναμικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, 

ελέγχθηκε η εξάρτηση της απόσβεσης από την ταχύτητα παλινδρόμησης του αμορτισέρ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η εξάρτηση αυτή είναι προσεγγιστικά γραμμική. Τελικά, έγινε προσέγγιση 

μίας αντιπροσωπευτικής τιμής για τον συντελεστή απόσβεσης. 

Τέλος, μέσω της ιδιοσυσκευής και των αισθητήρων που επιλέχτηκαν, έγινε ο πειραματικός έλεγχος 

ποιότητας του αμορτισέρ. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου παρουσιάζονται σε οθόνη 

παλμογράφου, μέσω του οποίου δύναται να διαπιστωθεί αν το αμορτισέρ βρίσκεται εντός των 

προδιαγραφών που έχει θέσει ο κατασκευαστής. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάρτα 

επεξεργασίας σημάτων με microcontroller, έτσι ώστε η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων που πρέπει 

να πληρεί το αμορτισέρ, να είναι πιο αυτοματοποιημένη. Το συγκεκριμένο αμορτισέρ για το οποίο 

έγινε η μέτρηση, ήταν εντός προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

Συμπερασματικά, η διπλωματική αυτή εργασία κατάφερε να δώσει λύσεις στα προβλήματα που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Πραγματοποιήθηκε πλήρης ανάλυση του αμορτισέρ και της ιδιοσυσκευής 

που χρησιμοποιήθηκε, έγινε ο πειραματικός έλεγχος ποιότητάς του αμορτισέρ και ερμηνεύτηκαν τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων. Επίσης, εντοπίστηκαν σημεία της ιδιοσυσκευής τα οποία μπορεί να 

προκαλούν αποκλίσεις στις μετρήσεις, ενώ έγιναν και προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας. 
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Παράρτημα Α 
 

Σχέδιο ηλεκτρονικής διάταξης για τον πειραματικό έλεγχο ποιότητας του αμορτισέρ 
 

 
 

 

 

 



57 

 

Κώδικας σε περιβάλλον LabVIEW 
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