
Περιγραφή προβλήματος:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή ενός μοντέλου ¼ ανάρτησης
αυτοκινήτου που να μπορεί να προσομοιώσει ρεαλιστικά την δυναμική συμπεριφορά της
ανάρτησης λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της κόπωσης στα στοιχεία ελαστικότητας
και απόσβεσης.

Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης ανάρτησης αυτοκινήτου σε περιβάλλον MATLAB/Simulink και 
μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς υπό καταστάσεις κόπωσης σε μηχανολογικά στοιχεία 

ελαστικότητας και απόσβεσης
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Συμπεράσματα:
➢ Προσομοιώθηκε ρεαλιστικά το ¼ ανάρτησης αυτοκινήτου, εισήχθη σε αυτό ο παράγοντας

κόπωσης στα στοιχεία ελαστικότητας και απόσβεσης και έλαβε ως είσοδο στοχαστικά προφίλ
οδοστρώματος τύπου Β σύμφωνα με το ISO 8608.

➢ Πραγματοποιήθηκε ανίχνευση βλάβης με δύο μη παραμετρικές μεθόδους (PSD, FRF), με την FRF
να δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα.

➢ Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων χρονοσειρών ταλαντωτικής επιτάχυνσης από την υγιή
ανάρτηση αλλά και με την ανάρτηση υπό κόπωση σε στοιχεία ελαστικότητας και απόσβεσης.

Μεθοδολογία:
❖ Δημιουργία ενός συστήματος ¼ ανάρτησης αυτοκινήτου σε περιβάλλον Simulink
❖ Δημιουργίας οδοστρώματος τύπου Β σύμφωνα με το ISO 8608.
❖ Εισαγωγή της κόπωσης στο σύστημα βασισμένης σε μοντέλα θραυστομηχανικής,

καθώς και της υποβάθμισης που προκύπτει στα στοιχεία απόσβεσης και
ελαστικότητας.

❖ Εκτέλεση προσομοιώσεων μέσω του Simulink για διαφορετικά σενάρια κόπωσης,
δηλαδή με μεταβολή της τιμής του στοιχείου ελαστικότητας (Τύπος Ι), μεταβολή
του στοιχείου απόσβεσης (Τύπος ΙΙ), μεταβολή και των δύο στοιχείων (Τύπος ΙΙΙ).

❖ Εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη δυναμική συμπεριφορά του
συστήματος.

❖ Ανίχνευση βλαβών με τις μη παραμετρικές μεθόδους φάσματος ισχύος (PSD) και
συνάρτησης απόκρισης συχνότητας (FRF).

❖ Καθορισμός του κατώτατου επίπεδου βλάβης για κάθε τύπο σήματος.
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Ισοδύναμο μοντέλο σε περιβάλλον SimulinkΜοντέλο ανάρτησης ¼ αυτοκινήτου 
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Αναπαράσταση του συστήματος ανάρτησης στον χώρο κατάστασης (ΧΚ)

Εξισώσεις κατάστασης: Eξισώσεις εξόδου:

ሶ𝑥3 +
𝑐

𝑚1
𝑥3 − 𝑥4 +

𝑘2
𝑚1

𝑥1 − 𝑥2 +
𝑘1
𝑚1

𝑥1 − 𝑞 = 0

ℎ 𝑥 =

𝑖=0

𝑁

൰𝛥𝑛 · 2𝑘 · 10−3 ·
𝑛0

𝑖 · 𝛥𝑛
· 𝑐𝑜 𝑠( 2𝜋 · 𝑖 · 𝛥𝑛 · 𝑥 + 𝜑𝑖

Tεχνητό προφίλ οδοστρώματος του προτύπου ταξινόμησης ISO 

Υποβάθμιση του συστήματος της ανάρτησης λόγω κόπωσης

Υποβάθμιση στοιχείου ελαστικότητας

Υποβάθμιση στοιχείου απόσβεσης

Τύπος
Βλάβης

Σενάριο
Κόπωσης

Αριθμός
Σημάτων/Ε
ίσοδο

(1%-100%
των ΣΚΖ με
βήμα 1%)

Συνολικός Αριθμός 
Σημάτων

(Συνολικός αριθμός 
σημάτων × Συνολικό 
αριθμό εισόδων)

Τύπος Ι μεταβολή του 𝑘2 100 1500

Τύπος ΙΙ μεταβολή του 𝑐 100 1500

Τύπος ΙΙΙ μεταβολή των
μεγεθών 𝑘2, 𝑐

100 1500

Συνολικός Αριθμός Πειραμάτων 4500

Μήκος σήματος 300001

Συχνότητα Δειγματοληψίας 300Hz


