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Περιγραφή του προβλήματος: 
Ανίχνευση αρχόμενων βλαβών σε ανάρτηση εν κινήσει οχήματος υπό 
αβεβαιότητες, που σχετίζονται με την απροσδιοριστία δύο επιμέρους 
συνθηκών λειτουργίας του συστήματος ανάρτησης, όσο αφορά: 
• Στην τιμή της ταχύτητας του οχήματος. 
• Στα δυναμικά χαρακτηριστικά, και την στοχαστικότητα, της 
διέγερσης του συστήματος ανάρτησης, λόγω της κατακόρυφης 
ανομοιομορφίας της τροχιάς κάτω από τους τροχούς του οχήματος, 
καθώς αυτό κινείται. 

Αντιμετώπιση του προβλήματος: 
Ανίχνευση βλαβών υπό αυτές τις αβεβαιότητες με την μέθοδο Non Parametric Transmittance 
Magnitude Method in Multiple Model Sense, η οποία βασίζεται στην επεξεργασία 
ταλαντωτικών σημάτων (Data-based method) απόκρισης μόνο (Output-Only Case), στα πλαίσια 
της ανάλυσης στοχαστικών σημάτων (Statistical Time Series), χωρίς οποιαδήποτε πρότερη (a 
priori) γνώση για το σύστημα ανάρτησης, και πιο συγκεκριμένα βασίζεται: 
• Στην Μη Παραμετρική εκτίμηση Συναρτήσεων FRF Transmittance MISO (Output-Only Case), 
μεταξύ σημάτων κατακόρυφης επιτάχυνσης (απόκριση) σε τρία σημεία, πάνω στο σασί του 
συστήματος ανάρτησης. Αυτές οι FRF είναι ποσότητες που αναπαριστούν τα δυναμικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος ανάρτησης, ενώ επίσης παρουσιάζουν ευρωστία ως προς τα 
δυναμικά χαρακτηριστικά που φέρουν τα σήματα διέγερσης. 
• Στην κατασκευή Πολλαπλού Μοντέλου, με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, για την εύρωστη 
ως προς την ταχύτητα, αναπαράσταση των δυναμικών χαρακτηριστικών του υγιούς 
συστήματος ανάρτησης. Αυτό γίνεται για να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις 
εξαρτώνται καθοριστικά από την τιμή της ταχύτητας του οχήματος (Wheelbase Filtering 
Effect).  

Υποθέσεις/Παραδοχές: 
• Τα σήματα προκύπτουν από προσομοίωση της λειτουργίας ενός αναλυτικού μοντέλου 
συστήματος ανάρτησης, οχήματος εδάφους. Το μοντέλο ανάρτησης παρουσιάζει γραμμική 
λειτουργία. Τα σήματα απόκρισης του συστήματος ανάρτησης, δεν περιλαμβάνουν θόρυβο 
μέτρησης. 
• Σενάρια βλαβών που αντιστοιχούν σε ποσοστιαία μείωση κατά 5%, 10%, 20% και 30%, επί της 
ονομαστικής τιμής (nominal/healthy system) των σταθερών επαναφοράς των ελατηρίων ή των 
σταθερών απόσβεσης κίνησης των αποσβεστήρων της ανάρτησης σε όλα τα στοιχεία της 
πρωτεύουσας και δευτερεύουσας ανάρτησης. 
• Μοναδική πηγή διέγερσης του συστήματος ανάρτησης είναι η κατακόρυφη ανομοιομορφία της 
τροχιάς που ακολουθεί το όχημα. Η διέγερση του οχήματος έχει στοχαστικό χαρακτήρα, και 
μπορεί  να φέρει δυναμικά χαρακτηριστικά Λευκού Θορύβου ή Αυτοπαλινδρόμησης  5ης τάξης 
(AR(5)). 
• Η ταχύτητα του οχήματος μπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις τιμές: 60,70,80 (km/h). 

Προσομοίωση της λειτουργίας μοντέλου Συστήματος 
Ανάρτησης Οχήματος δύο αξόνων: 

Συναρτήσεις Απόκρισης 
Συχνότητας Transmittance: 

Μη Παραμετρική Εκτίμηση συναρτήσεων Transmittance (MISO Output-Only Case FRFs) 
από τα σήματα απόκρισης (κατακόρυφη επιτάχυνση σε τρία σημεία πάνω στο σασί): 

Non Parametric Transmittance Magnitude Method in Multiple Model Sense Συμπεράσματα της εργασίας: 
• Αποδείχθηκε η δυνατότητα ανίχνευσης 
βλαβών υπό αβεβαιότητες όσο αφορά στην 
διέγερση του συστήματος ανάρτησης και στην 
τιμή της ταχύτητας του οχήματος.  
• Για όλα τα σενάρια βλάβης της τάξης του 20% 
και 30%, η αναγνώριση βλαβών μέσω  της Non 
Parametric Transmittance Magnitude Method in 
Multiple Model Sense, είναι (στατιστικά) 
σημαντικά ακριβής. 
• To βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η 
ευρωστία των συγκεκριμένων Transmittance FRF 
ως προς τα δυναμικά χαρακτηριστικά των 
σημάτων διέγερσης. 
• Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν 
μπορεί να γίνει αναγνώριση βλαβών σε μια τιμή 
της ταχύτητας του οχήματος, αν δεν υπάρχουν 
δεδομένα (σήματα) από την λειτουργία του 
υγιούς συστήματος ανάρτησης, σε αυτή την τιμή 
της ταχύτητας.   

Συμπεράσματα Ανάλυσης: Η ταχύτητα του οχήματος πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την διαδικασία ανίχνευσης βλαβών, γιατί επηρεάζει καθοριστικά 
τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος ανάρτησης. 

Wheelbase Filtering Effect:  

Διαγράμματα Διασποράς της ελάχιστης Ευκλείδειας απόστασης 
της μεθόδου και αντίστοιχα Receiver Operating Curves για την 
διαδικασία λήψης απόφασης (υγιές σύστημα ή ύπαρξη βλάβης).  
• Ενδεικτικά αποτελέσματα: 4 (από 48 συνολικά) σενάρια βλάβης 

Προσομοίωση: 
•Μήκος Σημάτων απόκρισης: 
32768 
•Συχνότητα Δειγματοληψίας:  
800 Hz 
•Φίλτρο Chebyshev II: fcutoff =40Hz 
 
Μη Παραμετρική εκτίμηση: 
•Μέθοδος Welch 
•Παράθυρο δεδομένων: Hanning 
•Μήκος Παραθύρου: 8192 
• Συχνοτική διακρισιμότητα: 
δf=0.097 Hz 
• Μήκος διανύσματος εκτίμησης 
(feature vector): n=410 

Baseline Phase:  
1 προσομοίωση του υγιούς 
μοντέλου ανάρτησης για κάθε 
τιμή της ταχύτητας του 
οχήματος 60,70,80 (km/h), 
και για οποιαδήποτε 
περίπτωση δυναμικών 
χαρακτηριστικών της 
διέγερσης (White Noise, 
AR(5)).  

 
Inspection Phase: 
87 προσομοιώσεις 
οποιαδήποτε τιμή της 
ταχύτητας και οποιαδήποτε 
διέγερση, για κάθε ένα από 
τα 48 σενάρια βλαβών.  
(87*48=4176 προσομοιώσεις) 

Wheelbase Filtering Effect και ταχύτητα του οχήματος: 

 


