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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε ατυχιματα ανατροπισ μοτοςικλζτασ, ο αναβάτθσ και θ 
μοτοςικλζτα ακολουκοφν ανεξάρτθτεσ τροχιζσ μζχρι τθ κζςθ 
τθσ τελικισ ανάπαυςθσ. Στθν παροφςα εργαςία 
καταγράφονται οι τεχνικζσ αναςφνκεςθσ ατυχθμάτων που 
ςχετίηονται με ανατροπι μοτοςικλζτασ χωρίσ εμπλοκι 
άλλου οχιματοσ. Εξετάηονται οι ςυντελεςτζσ τριβισ 
μοτοςικλζτασ – αναβάτθ ωσ και παράγοντεσ εμβιομθχανικισ 
ςχετικοί με τισ ανκρωπομετρικζσ διαςτάςεισ και κζντρα 
μάηασ του ςυςτιματοσ δίκυκλο-αναβάτθσ. Από τα 
ανκρωπομετρικά ςτοιχεία και τθ ςτάςθ του αναβάτθ, 
υπολογίηεται θ ταχφτθτα ςφγκρουςθσ του αναβάτθ ςτο 
ζδαφοσ ωσ ςυνάρτθςθ των γραμμικών και γωνιακών 
ςυνιςτωςών τθσ αρχικισ ταχφτθτασ ανατροπισ. 
Αναπτφχκθκε αλγόρικμοσ υπολογιςμών και εφαρμόςκθκε 
ςε δυο περιπτώςεισ ατυχθμάτων με ανατροπι του δικφκλου 
και εναζρια τροχιά του αναβάτθ. 

 

.Mηχανιςμοί εκτόξευςησ του αναβάτη από τη μοτοςυκλζτα κατά την 
ανατροπή: A χαμηλή πτϊςη του αναβάτη εςωτερικά του δικφκλου, B 
υπζρβαςη του αναβάτη άνωθεν του δικφκλου, C εκτίναξη του αναβάτη 
άνωθεν του πηδαλίου διευθφνςεωσ. 

 

 

 

 

 

Η γεωμετρία τησ τροχιάσ του αναβάτη. 
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Δυναμική ενζργεια δικφκλου 

 

𝑣𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 =  2𝑔h 

 
Εςωτερική πτϊςη μοτοςικλετιςτή 

𝑣𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑣 2𝑔h 

υνολική ταχφτητα ςφγκρουςησ αναβάτη 
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Αλγόριθμοσ ςε υπολογιςτικό φφλλο για τον υπολογιςμό τησ ταχφτητασ του 
δικφκλου όταν είναι γνωςτή η απόςταςη εκτόξευςησ του αναβάτη d και με 
τουσ περιοριςμοφσ του μζγιςτου φψουσ, τησ απόςταςησ βολήσ και των 
ςυντελεςτϊν τριβήσ 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Στθν παροφςα εργαςία καταγράφονται δθμοφιλείσ τεχνικζσ 
αναςφνκεςθσ ατυχθμάτων για ανατροπι μοτοςικλζτασ 
χωρίσ εμπλοκι άλλου οχιματοσ. Σε παρόμοια ατυχιματα ο 
αναβάτθσ και θ μοτοςικλζτα ακολουκοφν ανεξάρτθτεσ 
τροχιζσ μζχρι τθ κζςθ τθσ τελικισ ανάπαυςθσ. Από τουσ 
ςυντελεςτζσ τριβισ δικφκλου – αναβάτθ, τισ 
ανκρωπομετρικζσ διαςτάςεισ, τα κζντρα μάηασ του 
ςυςτιματοσ δίκυκλο-αναβάτθσ και τθ ςτάςθ του αναβάτθ, 
υπολογίηεται θ ταχφτθτα ςφγκρουςθσ του αναβάτθ ςτο 
ζδαφοσ ωσ ςυνάρτθςθ των γραμμικών και γωνιακών 
ςυνιςτωςών τθσ αρχικισ ταχφτθτασ ανατροπισ. 
Αναπτφχκθκε αλγόρικμοσ υπολογιςμών για περιπτώςεισ 
ατυχθμάτων με ανατροπι του δικφκλου και εναζρια τροχιά 
του αναβάτθ. 

 


