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-Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ορίσει την ανατροπής (Rollover) τετράτροχου επιβατικού οχήματος και να προτείνει αλγόριθμο καθορισμού της ταχύτητας πριν την ανατροπή. Πραγματοποιείται ανάλυση τεσσάρων

ατυχημάτων ανατροπής με τη χρήση δυναμικών και κινηματικών εξισώσεων. Ανατροπή, ενός οχήματος ορίζεται ως η βίαιη και απότομη περιστροφή τού οχήματος περί του διαμήκη άξονα “x” (longitudinal) και η απώλεια επαφής όλων

των ελαστικών με το οδόστρωμα. Συνεχώς αναθεωρούμενα πρότυπα ασφαλείας από τους δημόσιους ελεγκτικούς φορείς, οδηγούν τους κατασκευαστές στην μελέτης ανατροπών με σκοπό την συμμόρφωση και την αύξηση των πιθανοτήτων

επιβίωσης των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ανατροπής.
-Σύμφωνα με την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας η Κινητική Ενέργεια μετατρέπεται σε Έργο ανύψωσης του κέντρου Βάρους. Η ποσότητα της Ενέργειας που μετατρέπεται δύναται να περιστρέψει το κέντρο βάρους σε τέσσερις στάθμες

(θέσεις) τοπικής μέγιστης ανύψωσης.

ΘΕΣΗ 1

𝛦𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑔( a2 + 𝑏2 − a)

ΘΕΣΗ 2

ቁ𝐸𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑔( 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑏 + a2 + 𝑏2 − a

ΘΕΣΗ 3

𝐸𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑔 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑏 + a2 + 𝑏2 − a+ 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑐

ΘΕΣΗ  4

𝐸𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑔( 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏 + 2 a2 + 𝑏2 − a+ 𝑏2 + 𝑐2 − 𝑐)

Συμβολισμοί διαστάσεων.

-ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΟΧΗΜΑ OPEL ASTRA

ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ (h= 

1m) ΜΕΤΩΠΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΙ ΒΟΛΗ, ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΩΣ ΤΗΝ 

ΗΡΕΜΙΑ.

-ΑΤΥΧΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΧΗΜΑ JEEP CHEROKEE

ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ (h= 

0.4m) ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΩΠΙΚΑ (30˚) & ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 

KAI ΕΚΤΕΛΕΙ ΒΟΛΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΝ 

ΟΡΟΦΗ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-Κοινή συνέπεια  των ατυχημάτων 

ανατροπής είναι η ολοσχερής 

καταστροφή των οχημάτων. 

Παρατηρούμε σημαντικές πλαστικές 

παραμορφώσεις στις δοκούς της 

φέρουσας κατασκευής 

(αμαξώματος) τύπου “Α”. Οι 

πλαστικές παραμορφώσεις είναι η 

κύρια αιτία της αχρήστευσης του 

οχήματος.

-Oι ενεργειακές μέθοδοι πλεονεκτούν 

διότι δεν εμπλέκουν το μέγεθος του 

χρόνου και δεν απαιτούν δύσκολους 

γεωμετρικούς υπολογισμούς, είναι ένα 

ευκολόχρηστο και ακριβές εργαλείο 

για την ανάλυση δυναμικών 

συστημάτων.

-Υψηλής σημασίας είναι η ικανότητα 

να αναγνωρίζονται με ακρίβεια τα 

ίχνη πεδήσεως, τα ίχνη 

πλαγιολισθήσεως και τα ίχνη τριβής, 

ώστε να οριστούν οι σωστοί 

συντελεστές τριβής ανά φάση.  

Απαραίτητη είναι η γνώση αντοχής 

των υλικών ώστε να οριστούν κατά 

χρονική σειρά οι πολλαπλές 

κρούσεις. Η σωστή αναγνώριση των 

διαφορετικών ιχνών οδηγεί στην 

σωστή μέτρηση των αποστάσεων 

όπου διαγράφηκαν σε κάθε φάση. 

-Η οριακή ταχύτητα ανατροπής 

μειώνεται καθώς η τριβή αυξάνεται, 

σαν συνέπεια η ανατροπή συμβαίνει, 

ως επί των πλείστων, σε στεγνούς 

δρόμους κατά την διάρκεια ελιγμών 

και πλευρικών συγκρούσεων μετρίων 

και υψηλών ταχυτήτων. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΟΧΗΜΑ SUZUKI VITARA ΠΛΑΓΙΟΛΙΣΘΕΝΕΙ (10m), ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ, ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ (3 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ) ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΟΛΙΣΘΕΝΕΙ ΚΥΛΩΝΤΑΣ (30m) & 

ΗΡΕΜΕΙ ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΧΟΥΣ.

1. Οπτική παρατήρηση, καταγραφή 

στοιχείων & Σκαρίφημα.

2. Τμηματοποίηση , καθορισμός Φάσεων & 

μέτρηση αποστάσεων.

3. Ορισμός παραμέτρων φάσης (π.χ

συντελεστής τριβής, απόσταση).

4. Δυναμική Ανάλυση.

5. Έλεγχος, εάν είναι δυνατός (π.χ Βλέπε 

Ατύχημα 2, η ταχύτητα εκτροπής 

στροφής πρέπει να ταυτίζεται με την 

ταχύτητα ανατροπής).

B’ Μέθοδος: Ενεργειακή θεώρηση  ανύψωσης 

κέντρου βάρους οχήματος.
A’ Μέθοδος: Yπόθεση όμοιου οχήματος από 

την βιβλιογραφία με τ=0.5 sec, f= 1.23

-Οι εμπειρικές μέθοδοι είναι 

κατάλληλες όταν τα εξεταζόμενα 

οχήματα είναι παρεμφερή με τα 

οχήματα των πειραματικών 

δεδομένων (πινάκων).


