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Συμπεράσματα:
➢ Μέσω της ρεαλιστικής προσομοίωσης ανάρτησης οχήματος έγινε χρήση μεθόδων βασισμένων σε

δεδομένα (data-based) από σήματα ταλάντωσης (επιτάχυνσης) για την εκτίμηση της εναπομείνασας
διάρκειας ζωής ανάρτησης ¼ αυτοκινήτου.

➢ Αναπτύχθηκε μεθοδολογία βασισμένη σε συναρτησιακά μοντέλα (V)FP-ARX-TF και εκτιμήθηκαν
τέτοια μοντέλα για καθένα από τα τρία σενάρια κόπωσης.

➢ Εκτιμήθηκε η κατάσταση (τρέχουσες ημέρες ζωής) άγνωστων σημάτων επιτάχυνσης για κάθε ένα
από τους τύπους κόπωσης μέσω των αναπτυχθέντων συναρτησιακών μοντέλων.

➢ Υπολογίσθηκε η εναπομείνασα ωφέλιμη διάρκεια ζωής κάθε άγνωστης κατάστασης που μελετήθηκε.

Μεθοδολογία:
❖ Ανάλυση ταλαντωτικών σημάτων επιτάχυνσης που λαμβάνονται από το μοντέλο

Matlab/Simulink.
❖ Διαμόρφωση συναρτησιακών μοντέλων (Functional Models) για κάθε Σενάριο

Βλάβης, και πιο συγκεκριμένα (V)FP-ARX-TF (transmittance).
❖ Εκτίμηση της εναπομείνασας διάρκειας ζωής των μηχανολογικών εξαρτημάτων ¼

ανάρτησης αυτοκινήτου.
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Μοντέλο ανάρτησης ¼ αυτοκινήτου 

Πειραματικά Αποτελέσματα:

Συναρτησιακό Μοντέλο (V)FP-ARX:
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Μέσο Ποσοστιαίο Σφάλμα Εναπομείνασας 
Ωφέλιμης Διάρκειας Ζωής (σε ημέρες) για 

κάθε Σενάριο Κόπωσης και μοντέλο 
(V)FP-ARX

Στοιχείου Ελαστικότητας Στοιχείου Απόσβεσης

Εκτίμηση της εναπομείνασας ωφέλιμης διάρκειας ζωής
Σενάριο 

Κόπωσης
Χρησιμοποιούμενο Μοντέλο Σφάλμα Εκτίμησης (μέση τιμή ± τυπική 

απόκλιση (ημέρες ζωής))

Τύπος Ι FP − ARX − TF(28,28)𝑝=7 4.8756 ± 0.0978

Τύπος ΙΙ FP − ARX − TF(28,28)𝑝=9 2.2910 ± 0.0907

Τύπος ΙΙΙ VFP − ARX − TF(60,60)𝑝=3 [1.4961 ± 0.2114 1.8459 ± 0.2114]

Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας με το ποσοστό της 
συνολικής ζωής του εξαρτήματος (ελατηρίου)

Συνάρτηση Transmittance (εξόδου-εξόδου):

Σενάριο 
Κόπωσης

Φάση 
Εκπαίδευσης
(ζεύγη 
σημάτων)

Φάση 
Ελέγχου
(ζεύγη 
σημάτων)

Τύπος Ι 19 120

Τύπος ΙΙ 19 88

Τύπος ΙΙΙ 10 60

Δεδομένα από την διεξαγωγή προσομοιώσεων

Συχνότητα Δειγματοληψίας 300 Hz

Μήκος Σήματος 2000 σημεία

Χρονική διάρκεια/ 
πείραμα

1000 sec

Μοντέλο Προσομοίωσης ¼ ανάρτησης αυτοκινήτου:

Σημαντικότητα: Σενάρια Κόπωσης:

❖ Τύπος Ι: μεταβολή του 𝑘2 (στοιχείο 
ελαστικότητας) [Εύρος μείωσης έως 29%]

❖ Τύπος ΙΙ: μεταβολή του c (στοιχείο 
απόσβεσης) [Εύρος μείωσης έως 32,8%]

❖ Τύπος ΙΙΙ: μεταβολή των μεγεθών 𝑘2, 𝑐

Χρησιμοποιούνται ζεύγη σημάτων εξόδου-
εξόδου, αφού η είσοδος (οδόστρωμα) δεν 
μπορεί να μετρηθεί απ’ ευθείας.

Παρακολούθηση της ορθής 
λειτουργίας της ανάρτησης μόνο 
με μετρήσεις επιταχύνσεων από 
δύο αισθητήρια.

𝑥𝑘: Αισθητήριο 1
𝑦𝑘: Αισθητήριο 2

Ενδεικτικό Γράφημα για την εκτίμηση της εναπομείνασας και της 
αντίστοιχης τιμής του μέτρου ελαστικότητας διάρκειας ζωής για 

άγνωστο σήμα Τύπου Ι


