
Μέθοδοι επίλυσης

• Ισοζύγιο δυνάμεων
Συνθήκη πρόσφυσης

Ρt ≤ Ρgr = φx Ζ          
Συνθήκη ελεύθερης κύλισης

Pt > Prd + Pair

• Ισοζύγιο ισχύος

Νt = Νe – Νtr = Νr + Νg + Νair + Nin
Βαθμός απόδοσης

U=(Νrd +  Νair+ Nin)/( Νt ) 

• Δυναμικός παράγων
Είναι ο λόγος της διαφοράς της δύναμης

έλξης από την αντίσταση του αέρα προς το

βάρος του οχήματος

𝐷 =
𝑃𝑡− 𝑃𝑎𝑖𝑟

𝐺
Για κίνηση με σταθερή ταχύτητα, σε δρόμο 

με συντελεστή ψ, πρέπει

𝐷≥𝜓

Συνθήκη πρόσφυσης 𝐷𝑔𝑟 = 𝜑𝜒
𝐺2

𝐺

Άρα πρέπει 𝐷𝑔𝑟 ≥ 𝐷 ≥ 𝜓
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• Προσπάθεια κατανόησης των

εξισώσεων που διέπουν την κίνηση

ενός επιβατικού αυτοκινήτου

• Δημιουργία ενός αλγορίθμου με τον

οποίο ο μηχανικός μπορεί να κάνει

την επιλογή της μονάδος ισχύος για

κάθε διαφορετικό όχημα και να

πάρει ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα

ώστε να μην χρειάζεται να

κατασκευάσει ένα πρωτότυπο στην

πρώτη φάση της σχεδίασης

Δύναμη έλξης
Για ομαλή κίνηση, η Δύναμη
έλξης στους κινητήριους τροχούς

Pt = ntrMeitr/r,
Προσδιδόμενη από τον κινητήρα

ροπή Me

Λόγος μετάδοσης itr

Βαθμός απόδοσης μετάδοσης ntr,

περιλαμβάνει υδραυλικές απώλειες

και απώλειες τριβής στα στοιχεία

του συστήματος μετάδοσης

Για επιταχυνόμενη κίνηση, η
Περιφερειακή δύναμη στους
κινητήριους τροχούς

Σφόνδυλος

• γωνιακή επιτάχυνση εf

• ροπή αδράνειας Ιf

Κινητήριοι τροχοί

• γωνιακή επιτάχυνση ε2

• ροπή αδράνειας I2

Αντιστάσεις οδοστρώματος
Δύναμη λόγω αντίστασης κύλισης

Pr = fZ

Μη κινητήριοι τροχοί
X1 = fZ1 = Pr1

Kινητήριοι τροχοί
X2 = 𝑀𝑡/𝑟 - Pr2 = Pt – fZ2

Συντελεστής αντίστασης κύλισης

f = f0(1 + V2/1500)

Δύναμη αντίστασης λόγω ανάβασης

Ρg = Gsinαrd

Δυνάμεις που επενεργούν σε οπισθοκίνητο όχημα
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Αεροδυναμική αντίσταση

Δύναμη αντίστασης του αέρα

Pair = kairFairv2
Συντελεστής αεροδυναμικής 

αντίστασης kair (Ns2/m4)

Μετωπική επιφάνεια Fair

ενός οχήματος (m2)

Fair = 0.78BaHa

Εξίσωση κίνησης

Στο κέντρο βάρους του οχήματος δρα 

η δύναμη της αδράνειας P’in και η 

δύναμη της βαρύτητας G = Mag

X2 - X1 – P’in – Pg – Pair – Ptra = 0

Pt - I1/r2 j - (ntr If itr2+I2) /r2 j – Maj 
– f(Z1 + Z2) – Pg – Pair = 0 

Συντελεστής περιστρεφόμενων μαζών 

δrot = 1 + (ntritr2If + Ir)/Mar2

 Συμφωνία αποτελεσμάτων των μεθόδων

επίλυσης

 Η τελική ταχύτητα κάθε σχέσης μετάδοσης

περιορίζεται μόνο από τη μέγιστη

περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα και

όχι από τις αντιστάσεις

 Η χρήση του αλγορίθμου βοηθάει στην

επιλογή της μονάδος ισχύος / συστήματος

μετάδοσης για κάθε διαφορετικό όχημα,

ώστε ο χρήστης να πάρει γρήγορα ένα

ενδεικτικό αποτέλεσμα στην πρώτη φάση

της σχεδίασης,

 Με τον αλγόριθμο ο χρήστης έχει την

ικανότητα ικανοποίησης διαφόρων

παραμέτρων

Υλοποίηση αλγορίθμου σε 

υπολογιστικό φύλλο Excel

Pax = Pt - 
𝑛𝑡𝑟 𝐼𝑓 𝑖𝑡𝑟

2+𝐼2      

𝒓𝟐
j 


