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Περιγραφή του προβλήματος: 
•Ανάλυση του Φαινομένου Wheelbase Filtering σε 
τροχήλατα οχήματα.  
•Εξέταση της επίδρασης του φαινομένου στα 
συστήματα ανάρτησης αντίστοιχων οχημάτων. 

Στόχοι της εργασίας: 
•Ανάλυση και εξέταση της επίδρασης του φαινομένου, στις Συναρτήσεις Απόκρισης 
Συχνότητας (Input-Output, Output-Only Frequency Response Functions) ενός μοντέλου  
συστήματος ανάρτησης, με βάση την τιμή της ταχύτητας του, κατά μήκος της τροχιάς. 
•Εξέταση της επίδρασης του φαινομένου, με βάση την τιμή της ταχύτητας, στην Φασματική 
Πυκνότητα Ισχύος (Power Spectral Density) των σημάτων επιτάχυνσης που καταγράφονται 
στο σασί, του συστήματος ανάρτησης, από την προσομοίωση της λειτουργίας του. 
•Εξέταση της ακρίβειας και των περιορισμών της Μη Παραμετρικής εκτίμησης των 
Συναρτήσεων Απόκρισης Συχνότητας του συστήματος ανάρτησης, από τα σήματα της 
προσομοίωσης της λειτουργίας του. 

Υποθέσεις/Παραδοχές: 
•Δεν εξετάζεται η επιτάχυνση του οχήματος κατά 
μήκος της τροχιάς. 
•Μοναδική πηγή διέγερσης του συστήματος 
ανάρτησης είναι η κατακόρυφη ανομοιομορφία 
της τροχιάς που ακολουθεί το όχημα. 
•Τα σήματα απόκρισης της προσομοίωσης του 
συστήματος ανάρτησης δεν περιλαμβάνουν 
θόρυβο μέτρησης. 
•Η διέγερση του οχήματος μεταβάλλεται με 
στοχαστικό τρόπο. 

Μοντέλο Συστήματος Ανάρτησης Τροχήλατου Οχήματος: Ανάλυση: Συναρτήσεις Απόκρισης Συχνότητας (FRF) του Μοντέλου Συστήματος Ανάρτησης  

Αποτελέσματα της Ανάλυσης: Συνάρτηση Απόκρισης Συχνότητας 

Προσομοίωση της λειτουργίας του μοντέλου ανάρτησης σε στοχαστική διέγερση και Μη Παραμετρική Εκτίμηση των PSD των 
σημάτων απόκρισης, και των παραπάνω FRF του μοντέλου ανάρτησης, με την μέθοδο Welch: Ενδεικτικά αποτελέσματα Συμπεράσματα: 

•Η Φασματική Πυκνότητα Ισχύος (PSD) των σημάτων επιτάχυνσης που 
καταγράφονται στο σασί, παρουσιάζει περιοδική συμπεριφορά που 
διαφέρει σημαντικά με βάση την τιμή της ταχύτητας.  
•Το παραπάνω παρατηρείται επίσης για τις  Συναρτήσεις Απόκρισης 
Συχνότητας  (Input-Output Case FRFs, Output-Only Case FRF) του 
συστήματος ανάρτησης. 
•Η περιοδική συμπεριφορά όλων των παραπάνω μεγεθών οφείλεται στο 
Φαινόμενο Φιλτραρίσματος Μεταξονίου, που εξαρτάται από την 
χρονική καθυστέρηση (Time Delay) για την επανεμφάνιση της διέγερσης 
στους ακόλουθους τροχούς. 
•Οι PSD των σημάτων απόκρισης εξαρτώνται επίσης από την PSD των 
σημάτων διέγερσης, ενώ οι FRF δεν εξαρτώνται από αυτό.  
•Η Μη Παραμετρική εκτίμηση όλων των Συναρτήσεων Απόκρισης 
Συχνότητας του συστήματος ανάρτησης είναι γενικά ακριβής. 

Φαινόμενο Wheelbase Filtering:  
•Η διέγερση του συστήματος ανάρτησης λόγω της 
κατακόρυφης ανομοιομορφίας της τροχιάς, κάτω από τους 
ακόλουθους τροχούς του οχήματος, είναι ίδια, με αυτή που 
προηγουμένως εμφανίστηκε στους προπορευόμενους, αλλά 
με κάποια χρονική καθυστέρηση.  
•Δεδομένης της απόστασης μεταξονίου του οχήματος, η 
ταχύτητα κατά μήκος της τροχιάς καθορίζει την τιμή αυτής της 
χρονικής καθυστέρησης. 

Συμπεράσματα Προσομοίωσης και Εκτίμησης: Οι PSD των σημάτων απόκρισης επηρεάζονται από την τιμή της ταχύτητας 
του οχήματος (περιοδική συμπεριφορά) και από την στοχαστικότητα των σημάτων διέγερσης του μοντέλου ανάρτησης.  
Οι FRF του συστήματος ανάρτησης επηρεάζονται από την τιμή της ταχύτητας του οχήματος (περιοδική συμπεριφορά) 
αλλά δεν επηρεάζονται από την στοχαστικότητα των σημάτων διέγερσης του μοντέλου ανάρτησης. 

u1,u2: Διέγερση λόγω της στοχαστικής κατακόρυφης 
ανομοιομορφίας της τροχιάς κάτω από τους τροχούς του 
εν κινήσει οχήματος 
y,θ: Βαθμοί ελευθερίας του σασί 

Παράμετροι της Προσομοίωσης: 
•Μήκος Σημάτων: 65536 
•Συχνότητα Δειγματοληψίας: 5760 Hz 
•Επαναλήψεις: 3, κάθε μια για διαφορετική 
τιμή της ταχύτητας του οχήματος (30,50,70 
km/h) 
 
Παράμετροι της Μη Παραμετρικής Εκτίμησης 
κατά Welch: 
•Είδος Παραθύρου: Hanning 
•Μήκος Παραθύρου: 1024 
•Overlap: 87.5% 
•Εύρος ζώνης: [0 90] Ηz 
 

Συμπεράσματα της Ανάλυσης: Οι FRF παρουσιάζουν περιοδική συμπεριφορά 
που εξαρτάται από την ταχύτητα του οχήματος. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
χρονική καθυστέρηση μεταξύ των διεγέρσεων εξαρτάται από την ταχύτητα 
του οχήματος. 

Συνδυαστικές FRF: 
A) Μεταξύ Σημάτων Διέγερσης-Απόκρισης 
(Input-Output Case): 

B) Μεταξύ Σημάτων Απόκρισης-Μόνο 
(Output-Only Case): 

Φαινόμενο Wheelbase Filtering: Χρονική 
καθυστέρηση (Time Delay) για την 
επανεμφάνιση της διέγερσης στους 
ακόλουθους τροχούς: 

v: Ταχύτητα του οχήματος κατά μήκος της τροχιάς 
α1+α2: Απόσταση μεταξονίου του οχήματος 
Δt: Χρονική καθυστέρηση (Time Delay) 


