ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

2

3

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη ενός πραγματικού συστήματος
ανάρτησης οχήματος με τη μέθοδο δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιείται η μοντελοποίηση του συστήματος ανάρτησης - τροχού που υποβάλλεται σε
αρμονική διέγερση, ενώ επίσης, κατασκευάζεται μια πειραματική διάταξη που αφορά τη μελέτη
του αντίστοιχου φυσικού μοντέλου. Έπειτα, μοντελοποιούνται οι πιο σύνθετες διατάξης που
βοηθούν στη μελέτη συστημάτων ανάρτησης: α) του μοντέλου 1/4 τετράτροχου οχήματος και
β) του ολοκληρωμένου οχήματος σε τυχαία κατακόρυφη διέγερση εδάφους. Τα σώματα που
απαρτίζουν το μοντέλο αντιμετωπίζονται ως εύκαμπτα, λαμβάνοντας έτσι υπόψιν την
παραμόρφωσή τους κατά τη κίνηση του συναρμολογήματος.
Αρχικά, για την κατανόηση της διαδικασίας της μελέτης γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές
των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του
μοντέλου καθώς αναφέρονται τα σώματα από τα οποία απαρτίζεται και η μεταξύ τους
συνδεσμολογία. Προσδιορίζονται οι κινηματικοί περιορισμοί του συστήματος και οι εξωτερικές
δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό, ενώ διευκρινίζονται οι παραδοχές και οι απλουστεύσεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής προσέγγισης του συστήματος, πραγματοποιείται
ανάλυση του μοντέλου πολλαπλών σωμάτων με χρήση λογισμικών προσομοίωσης στην οποία
το σύστημα υποβάλλεται σε εξαναγκασμένη κατακόρυφη ημιτονοειδή διέγερση.
Πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση του
συστήματος σε καθένα από τα λογισμικά, καθώς και ανάμεσα στα μοντέλα εύκαμπτων και
απαραμόρφωτων σωμάτων.
Τέλος, προσομοιώνεται το ¼ οχήματος και ολόκληρο το όχημα σε τυχαία κατακόρυφη
διέγερση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο και τις θεωρητικές παραμέτρους που ορίστηκαν στο
μοντέλο του συστήματος ανάρτησης – τροχού, προκειμένου να εξαχθούν περαιτέρω δεδομένα
για τη λειτουργία του συστήματος ανάρτησης.
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Abstract
The following undergraduate diploma thesis indicates the study of a vehicle suspension system
using the multibody dynamic analysis method. In particular, the ultimate aim of this process is
the development of the suspension system simulation model where the wheel is harmonically
excited along the vertical axis. Moreover, an experimental structure of this model is created
aiming the study of the specific physical model. Then, two models that are more complicated but
useful in suspension analysis are simulated: a) the quarter vehicle model and b) the complete
vehicle model excited by artificial random road profiles. The multibody model comprises of
flexible bodies as this way, the bodies’ deformation during the system’s motion is taken into
account.
To begin, it is crucial that the fundamental theory and methods used during the study be
analytically described and understood. Moving on, the several bodies that constitute the system’s
assembly are presented, as well as the kinematic restrictions due to the bodies’ connectivity, the
external forces applied and the several assumptions and simplifications made during the model
development.
After the completion of the theoretical approach of the system, the multibody model is analyzed
dynamically using simulation software. The results of the several simulations executed by the
different simulation programs are compared, as well as the results between the flexible and the
rigid models.
Finally, the quarter vehicle model and the complete vehicle model with random road profile
excitation are developed, using the same parameters as the primary model of the suspension
system in order to extract further results about the suspension system’s behavior.
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1. Εισαγωγή
1.1. Ορισμός συστήματος ανάρτησης οχήματος
Το σύστημα ανάρτησης οχήματος αποτελείται από ένα σύνολο ελαστικών συνδέσμων,
μηχανικών αρθρώσεων και συναρμογών όπου συνεργάζονται μεταξύ τους αποσκοπώντας τον
έλεγχο της κατακόρυφης μετατόπισης των τροχών του οχήματος και την συνεπαγόμενη
απόστασή τους από το αναρτώμενο σώμα αυτού. Οι ελαστικοί σύνδεσμοι αποτελούν τις κύριες
αναρτήσεις, βασικός ρόλος των οποίων είναι η σύνδεση της αναρτώμενης και μη αναρτώμενης
μάζας ενός οχήματος. Ο πιο συνηθισμένος τύπος αναρτήσεων είναι οι υδραυλικές κι
αποτελούνται από ένα ελατήριο κι έναν υδραυλικό αποσβεστήρα. Τα συστήματα αναρτήσεων
εμφανίστηκαν από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας οχημάτων και ο σχεδιασμός τους ποικίλει
ανάλογα με τη χρήση τους. Ανεξάρτητα από την ποικιλομορφία των διαφόρων συστημάτων
ανάρτησης τόσο στη γεωμετρία όσο και στη συμπεριφορά τους, ο σχεδιασμός των μηχανισμών
αυτών αποσκοπεί την επίτευξη θεμελιωδών στόχων:
▪ Να επιτρέπουν στους τροχούς να ακολουθούν το προφίλ του δρόμου χωρίς να μεταβιβάζουν
στους επιβάτες και στον σκελετό του οχήματος εκτεταμένες δονήσεις. Αυτό αποβλέπει στην
άνετη οδήγηση αλλά και στην αποφυγή φαινομένων συντονισμού που βλάπτουν σημαντικά
την ακεραιότητα της κατασκευής.
▪ Να εξασφαλίζουν την επιθυμητή πρόσφυση για τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας του
οχήματος. [1]

1.2. Εφαρμογές
Η πρώιμη μορφή αναρτήσεων συνδέεται με τη χρήση απλών ελαστικών συνδέσμων, όπως τα
ελατήρια, για τη βελτίωση της εμπειρίας της μετακίνησης με όχημα και χρονολογείται πίσω
στην περίοδο που οι άνθρωποι κινούνταν με άμαξες. Ωστόσο, γρήγορα έγιναν αντιληπτά τα
οφέλη τέτοιων συστημάτων και για αυτό ακολούθησε η ραγδαία εξέλιξή τους. Σήμερα έχουν
καταγραφεί πολυάριθμοι μηχανισμοί αναρτήσεων, καθένας από τους οποίους είναι κατάλληλος
για διαφορετική χρήση. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται: οι
εξαρτημένες, οι ανεξάρτητες και ημιεξαρτημένες αναρτήσεις. Για επιβατηγά και μικρά
τετράτροχα οχήματα οι πιο συνήθεις είναι οι τύπου MacPherson, Double Wishbone, Multi-link
και Trailing-Arm. [2] Η χρήση αναρτήσεων διευρύνεται σε όλο το φάσμα οχημάτων, από
ποδήλατα και μοτοσυκλέτες μέχρι αεροσκάφη και ταχύπλοα. Επιπλέον, τα συστήματα
αναρτήσεων διαφέρουν και ως προς το μηχανισμό της κύριας ανάρτησης. Όσον αφορά τα
τετράτροχα οχήματα, η πιο διαδεδομένη δομή μέχρι σήμερα είναι η ανάρτηση ελατηρίου υδραυλικού αποσβεστήρα αζώτου-λαδιού, ωστόσο οι βιομηχανίες επιβατηγών οχημάτων
στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς εναλλακτικές μορφές αυτών όπως η αερανάρτηση και η
μαγνητική ανάρτηση. Τέλος, οι αναρτήσεις κατηγοριοποιούνται και ως προς τον τρόπο ελέγχου
τους. Αφενός, υπάρχουν οι τεχνολογικά σύνθετες ενεργητικές αναρτήσεις, οι οποίες μέσω
ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής
του συστήματος συναρτήσει των συνθηκών λειτουργίας, οι ημιενεργητικές και αφετέρου, οι
απλούστερες παθητικές με καμία δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου. Η εξέλιξη των
10

συστημάτων ανάρτησης συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, καθώς ο ρόλος τους είναι καταλυτικός
για τη συμπεριφορά και την ασφάλεια ενός οχήματος αλλά και για την αύξηση της απόδοσής
του.

Εικόνα 1.1 – Συνήθεις τύποι συστημάτων ανάρτησης τετράτροχων οχημάτων [2]

1.3. Ορισμός μοντέλου ¼ οχήματος
Η αναπαράσταση της κατακόρυφης ταλάντωσης ενός οχήματος τεσσάρων τροχών μπορεί να
υλοποιηθεί με τη χρήση του ¼ του οχήματος το οποίο αποτελείται από δύο μάζες ms και mu που
αντιστοιχούν στην αναρτώμενη και μη αναρτώμενη μάζα αντίστοιχα. Η πρώτη αντιπροσωπεύει
το ¼ της συνολικής μάζας του σώματος του οχήματος ενώ η τελευταία τον τροχό. Το μοντέλο
αποτελείται ακόμη, από ένα ελατήριο ακαμψίας Ks και έναν αποσβεστήρα με ιξώδη συντελεστή
απόσβεσης Cs, τα οποία αποτελούν την κύρια ανάρτηση του οχήματος. Σκοπός αυτής είναι η
υποστήριξη την αναρτημένης μάζας και η εξομάλυνση εξωγενών κραδασμών και διεγέρσεων.
Η μη αναρτώμενη μάζα mu βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος, μέσω ενός ελατηρίου
στιβαρότητας Kt που αντιπροσωπεύει την ακαμψία του ελαστικού. Από τα πιο χρήσιμα μοντέλα
ενός συστήματος ανάρτησης οχήματος είναι το μοντέλο ¼ αυτοκινήτου. [3]

Εικόνα 1.2 – Μοντέλο ¼ οχήματος [3]
Ωστόσο, το μαθηματικό μοντέλο ¼ αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται από σημαντικούς
περιορισμούς. Αφενός, δεν περιλαμβάνει καμία αναπαράσταση των γεωμετρικών επενεργειών
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του συστήματος ανάρτησης, αφετέρου δεν προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των διαμηκών και
πλευρικών διασυνδέσεων, καθώς και δεν λαμβάνει υπόψιν τη μη γραμμική συμπεριφορά της
κύριας ανάρτησης και του ελαστικού ή της τριβής μεταξύ των συνδέσμων. Επιπλέον, στο
μοντέλο ¼ αυτοκινήτου γίνεται η υπόθεση ότι το ελαστικό βρίσκεται σε συνεχή, αμετάβλητη
επαφή με το έδαφος, πράγμα που ενώ προσεγγίζει ικανοποιητικά τη λειτουργία σε χαμηλές
συχνότητες, σε υψηλές συχνότητες παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις.

1.4. Περιγραφή προβλήματος
Η σχεδιομελέτη και κατασκευή του συστήματος ανάρτησης ενός οχήματος είναι μια ιδιαίτερα
δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Για αυτούς τους λόγους η βιομηχανία οχημάτων έχει
στραφεί στην ανάπτυξη μεθόδων για τη δημιουργία ενός βέλτιστου συστήματος χωρίς να
αυξάνεται σημαντικά το κόστος. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα απλουστευμένα
γραμμικά μοντέλα όπως αυτό του ¼ αυτοκινήτου δεν μπορούν να προσεγγίσουν ικανοποιητικά
τη συνθετότητα της διαδικασίας βελτιστοποίησης ενός συστήματος ανάρτησης. Επιπλέον, η
ανάπτυξη πιο σύνθετων μαθηματικών μοντέλων μεγαλύτερης ακρίβειας και η επίλυσή τους με
χρήση υπολογιστή, συχνά αυξάνουν τη περιπλοκότητα της διαδικασίας και δεν ευνοούν
χρονικά. Αυτό οδήγησε στην ευρέως διαδεδομένη χρήση λογισμικών ανάλυσης και
προσομοίωσης κατασκευών, προσφέροντας μια πληθώρα δυνατοτήτων που αποσκοπούν στη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και στην πρόβλεψη εμφάνισης
αστοχιών σε αυτά. Από τις πιο γνωστές μεθόδους στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των
λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση συστημάτων ανάρτησης είναι τα
συστήματα πολλαπλών σωμάτων (Multibody Systems), τα οποία βασίζονται στον κλάδο της
Νευτώνειας Μηχανικής. Τα συστήματα πολλαπλών σωμάτων απαρτίζονται από ένα πλήθος
σωμάτων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους μέσω συνδέσμων. Τα σώματα αυτά μπορούν να
είναι είτε απαραμόρφωτα είτε εύκαμπτα, δηλαδή να συνυπολογίζεται ή όχι η παραμόρφωσή
τους στην προσομοίωση της συνολικής συμπεριφοράς του συστήματος. Παρ ’όλα αυτά, η χρήση
λογισμικών προσομοίωσης δεν εξασφαλίζει πάντα την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Συχνά,
στη βιομηχανία συναντάται η ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων που προσομοιώνουν τις
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός συστήματος κι έπειτα τα αποτελέσματα συγκρίνονται
με το μοντέλο που αναπτύχθηκε μέσω του λογισμικού. Μια τυχόν μη αποδεκτή απόκλιση των
αποτελεσμάτων πυροδοτεί μια διαδικασία εύρεσης των αιτιών της μη σύγκλισής τους. Με αυτόν
τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα το ενημερωμένο πλέον μοντέλο να είναι πιο ακριβές και να
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή διαφόρων δεδομένων για τη συμπεριφορά του συστήματος.
Η δημιουργία και η εξέλιξη πειραματικών διατάξεων για τη μελέτη συστημάτων ανάρτησης που
υποβάλλονται σε κατακόρυφη διέγερση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως τις
τελευταίες δύο δεκαετίες κι εφαρμόζεται για διάφορα οχήματα. Ενδεικτικά, στο [4] και στο [5]
παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη ¼ οχήματος υποβληθέντος σε κατακόρυφη διέγερση για
ενεργητικό σύστημα ανάρτησης ATV και σπορ αυτοκινήτου αντίστοιχα. Και οι δύο διατάξεις
είναι σχεδιασμένες ώστε να μελετούν τη μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά του συστήματος
ανάρτησης και σκοπός τους είναι η επικύρωση των συσκευών ελέγχου των ενεργητικών
αναρτήσεων. Στο [6] μελετάται ένα μη γραμμικό μοντέλο ¼ οχήματος με μη γραμμικό ελατήριο
και αποσβεστήρα. Εξετάζονται η επιρροή της σταθεράς απόσβεσης, του εύρους και της
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συχνότητας ταλάντωσης στην απόκριση του συστήματος και συμπεραίνονται στοιχεία που
συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού του οχήματος. Το [7] πραγματεύεται ένα μοντέλο
πολλαπλών σωμάτων ¼ οχήματος με ανάρτηση τύπου McPherson, αναπτύσσει τις αλγεβρικές
εξισώσεις του δυναμικού μοντέλου που περιγράφουν τους κινηματικούς περιορισμούς και
επιλύει το γραμμικό και μη γραμμικό πρόβλημα, εκθέτοντας την αποτελεσματικότητα του
δεύτερου σε σύγκριση με το πειραματικό μοντέλο. Παρομοίως, στο [8] δημιουργείται μια
διάταξη διέγερσης ¼ οχήματος για επικύρωση των αποτελεσμάτων του αντίστοιχου μοντέλου
πολλαπλών σωμάτων αποσκοπώντας την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις παραμέτρους που
συμβάλλουν στην άνεση κατά την οδήγηση. Τέλος, το [9] προτείνει μια πιο απλοϊκή μορφή
πειράματος, στην οποία μελετάται το σύστημα ανάρτησης – τροχού για τον προσδιορισμό των
φορτίων των κέντρων των τροχών (Wheel Centre Loads). Το σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν
συνολικό βαθμό ελευθερίας, συν τους βαθμούς ελευθερίας κάθε εύκαμπτου σώματος, ενώ ο
τροχός διεγείρεται από ταλαντωτή 6 βαθμών ελευθερίας. Όσον αφορά τη δομή του πειράματος,
η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα [4], [5], [6], [7], [8] έναντι του [9] είναι ότι τα πρώτα
στηρίζονται στη μέθοδο του ¼ οχήματος που αντιστοιχεί σε σύστημα 2 συνολικών βαθμών
ελευθερίας, ενώ το τελευταίο ενός βαθμού ελευθερίας, δηλαδή δεν εισάγεται στο πρόβλημα η
μετατόπιση της μάζας του ¼ του οχήματος.
Στην παρούσα εργασία μελετάται το σύστημα μπροστινής ανάρτησης τύπου Double Wishbone
με υδραυλική μη ενεργητική κύρια ανάρτηση, ενός οχήματος ATV. Η μελέτη περιλαμβάνει την
κατασκευή μιας πειραματικής διάταξης του συστήματος ανάρτησης - τροχού ενός συνολικού
βαθμού ελευθερίας σε διάταξη δοκιμής (test rig). Συγκεκριμένα, κατά κόρων το μοντέλο
αποτελείται από το άνω και κάτω ψαλίδι, τη ζάντα, το λάστιχο, την κυρίως ανάρτηση και τους
συνδέσμους αυτών. Στη διάταξη δοκιμής, ο τροχός υποβάλλεται σε κατακόρυφη μετατόπιση
μέσω ενός διεγέρτη. Με χρήση αισθητηρίων οργάνων, μελλοντικά, μπορούν να εξαχθούν
δεδομένα τα οποία στη συνέχεια συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του μοντέλου που
αναπτύχθηκε σε πρόγραμμα δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων (Multibody dynamic
analysis). Παράμετροι του συστήματος όπως τα υλικά των σωμάτων, η στιβαρότητα και η
απόσβεση της ανάρτησης και του ελαστικού είναι αρχικά άγνωστες μπορούν να προσδιοριστούν
μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας σύγκρισης του πειραματικού μοντέλου με το
ενημερωμένο μοντέλο πολλαπλών σωμάτων. Βάσει των παραμέτρων που ορίστηκαν κατά τη
μοντελοποίηση του συστήματος ανάρτησης – τροχού ολοκληρώνεται η προσομοίωση ¼
οχήματος καθώς και ολόκληρου του οχήματος. Στην περίπτωση του δεύτερου, η διέγερση της
γεωμετρίας προκαλείται από τυχαία προφίλ δρόμου.

1.5. Στόχοι εργασίας
Απώτερος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η βέλτιστη μοντελοποίηση του συστήματος
ανάρτησης ενός οχήματος ATV. Αρχικά, πραγματοποιείται η τρισδιάστατη σχεδίαση του
φυσικού μοντέλου συστήματος ανάρτησης του οχήματος με άγνωστα τα υλικά κατασκευής των
εξαρτημάτων, της στιβαρότητας και της απόσβεσης της ανάρτησης και του ελαστικού. Στην
συνέχεια, ακολουθεί η μοντελοποίηση του συστήματος ορίζοντας τους κατάλληλους
κινηματικούς περιορισμούς και αναλύεται δυναμικά με τη μέθοδο πολλαπλών σωμάτων.
Έπειτα, κατασκευάζεται πειραματική διάταξη στην οποία ο τροχός διεγείρεται αρμονικά.
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Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η μελλοντική εξαγωγή μετρήσεων ώστε να προκύψουν
συμπεράσματα για τις άγνωστες παραμέτρους, με στόχο την ενημέρωση και βελτίωση του
μοντέλου που αναπτύχθηκε στον Η/Υ. Τέλος, με βάσει τις τιμές των παραμέτρων για τις οποίες
μοντελοποιείται το απλοϊκό μοντέλο ανάρτησης – τροχού, προσομοιώνεται το ¼ του οχήματος
καθώς και ολόκληρου του οχήματος με χρήση εμπορικών λογισμικών και βάσει της μεθόδου
πολλαπλών σωμάτων με εύκαμπτα στερεά. Συνεπώς, με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας θα
έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος η οποία δύναται να προσφέρει πλήθος δεδομένων, πολύτιμα για τη
μελέτη ενός συστήματος ανάρτησης οχήματος για το οποίο θεμελιώδεις παράμετροι που
καθορίζουν τη συμπεριφορά του είναι άγνωστοι.
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2. Θεωρητικό υπόβαθρο και Μέθοδοι
Σε αυτήν την ενότητα θα καταγραφούν κι επεξηγηθούν οι θεμελιώδης αρχές της Δυναμικής που
χρησιμοποιούνται ευρέως στην επίλυση προβλημάτων συστημάτων πολλαπλών σωμάτων,
καθώς και άλλοι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Η
προσέγγιση του θεωρητικού υποβάθρου που καταγράφεται στα υποκεφάλαια 2.2. και 2.3.
βασίστηκε στο περιεχόμενο και στους συμβολισμούς του συγγράμματος [10] του A. A. Shabana,
το έργο του οποίου στο πεδίο ανάλυσης συστημάτων πολλαπλών σωμάτων είναι πολυετές και
διεθνώς αναγνωρισμένο.

2.1. Μέθοδος Πολλαπλών Σωμάτων
Αρχικά, ο όρος «πολλαπλά σώματα» χρησιμοποιείται για την περιγραφή σύνθετων συστημάτων
που συναντώνται σε πολλές εφαρμογές όπως στα οχήματα, στην αεροδιαστημική και στα
βιομηχανικά μηχανήματα. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι ότι οι
μετατοπίσεις των σωμάτων που τα αποτελούν είναι μεγάλες συγκριτικά με τις διαστάσεις τους.
Επιπλέον, τα σώματα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και υπόκεινται σε δυνάμεις κι
εξωγενείς παράγοντες του περιβάλλοντος τους. Ένα σύστημα πολλαπλών σωμάτων μπορεί να
αποτελείται μόνο από απαραμόρφωτα στερεά, μόνο από παραμορφώσιμα, είτε ακόμη κι από
συνδυασμό των σωμάτων αυτών. Τέλος, η μέθοδος πολλαπλών σωμάτων προσφέρει
ικανοποιητική ακρίβεια αποτελεσμάτων συναρτήσει της μαθηματικής πολυπλοκότητας του
εκάστοτε προβλήματος. Τα μοντέλα πολλαπλών σωμάτων περιγράφονται από τρίτης τάξης,
δευτεροβάθμιες διαφορικές εξισώσεις. [11]

2.2. Βασικές Αρχές Κινηματικής
Η Κινηματική αποτελεί τη μια από τις δύο μεγάλες περιοχές στις οποίες χωρίζεται η Δυναμική
και εξετάζει τη γεωμετρία της κίνησης. Δηλαδή, συνδέει τις έννοιες της θέσης, της ταχύτητας,
της επιτάχυνσης και του χρόνου χωρίς αναφορά στη φυσική αιτία της κίνησης. [12]

2.2.1. Σύστημα αναφοράς
Για τον προσδιορισμό των διανυσματικών μεγεθών της θέσης, της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης πρέπει η μέτρησή τους να γίνει συναρτήσει ενός κατάλληλου συστήματος
αναφοράς. Σε κάθε μοντέλο ορίζεται το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (global coordinate
system), το οποίο αποτελείται από τρεις άξονες Χ1, Χ2, Χ3 κάθετους μεταξύ τους, η αρχή των
οποίων είναι κοινή και ορίζεται στο -σταθερό στο χώρο και χρόνο- σημείο Ο (0, 0, 0). Επιπλέον,
καθένα από τα σώματα από τα οποία απαρτίζεται ένα μοντέλο πολλαπλών σωμάτων, διαθέτει
δικό του τοπικό σύστημα συντεταγμένων με άξονες Χ1i, X2i, X3i. Γενικά, σε ένα σύστημα
πολλαπλών σωμάτων συναντώνται και τα δύο είδη συστημάτων αναφοράς. Το παγκόσμιο
σύστημα είναι αμετάβλητο ενώ τα τοπικά συστήματα αναφοράς μεταφέρονται και
περιστρέφονται μαζί με το εκάστοτε σώμα. Είναι αναγκαίο λοιπόν, για τη μελέτη ενός
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συστήματος πολλαπλών σωμάτων οι μεταβολές της θέσης και του προσανατολισμού των
τοπικών συστημάτων να εκφραστούν ως προς το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς. Έστω λοιπόν,
ένα διάνυσμα u με συνιστώσες u1, u2, u3. Το διάνυσμα αυτό μπορεί να εκφραστεί ως προς το
παγκόσμιο σύστημα αναφοράς ως:
𝒖𝑖 = 𝑢1𝑖 𝒊𝟏 + 𝑢2𝑖 𝒊𝟐 + 𝑢3𝑖 𝒊𝟑
Και ως προς το τοπικό σύστημα αναφοράς ενός σώματος i ως:

(2.1)

(2.2)
𝒖𝑖 = 𝑢̅1𝑖 𝒊𝒊𝟏 + 𝑢̅2𝑖 𝒊𝒊𝟐 + 𝑢̅3𝑖 𝒊𝒊𝟑
Όπου, i1, i2, i3 και i1i, i2i, i3i τα μοναδιαία διανύσματα κατά μήκος των αξόνων X1, X2, X3 του
παγκόσμιου συστήματος συντεταγμένων και Χ1i, X2i, X3i του τοπικού, αντίστοιχα.
Είναι φανερό ότι απαιτείται η διατύπωση μιας σχέσης ανάμεσα στις συνιστώσες των τοπικών
συστημάτων των σωμάτων και στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς.

2.2.2. Μετασχηματισμός συνιστωσών
Για την περιγραφή της θέσης και του προσανατολισμού ενός τοπικού συστήματος αναφοράς ως
προς το παγκόσμιο για μια χρονική στιγμή, απαιτείται ο προσδιορισμός 6 μεταβλητών. Οι τρεις
περιγράφουν τη μεταφορική και οι άλλες τρεις την περιστροφική κίνηση του τοπικού
συστήματος συναρτήσει του παγκόσμιου.
Η μεταφορική κίνηση του τοπικού συστήματος αναφοράς περιγράφεται απλά από την
κινηματική του σημείου στο οποίο ορίζεται η αρχή των αξόνων του. Η θέση ενός αβαρούς
σημείου στο χώρο μπορεί να οριστεί με τον προσδιορισμό τριών συντεταγμένων. Το διάνυσμα
θέσης του σημείου μπορεί να γραφεί ως:
𝒓 = 𝑥1 𝒊𝟏 + 𝑥2 𝒊𝟐 + 𝑥3 𝒊𝟑

(2.3)

Όπου, i1, i2 και i3 τα μοναδιαία διανύσματα κατά μήκος των αξόνων X1, X2, X3 του παγκόσμιου
συστήματος συντεταγμένων και x1, x2, x3 οι καρτεσιανές συντεταγμένες του σημείου.
Ομοίως, μπορεί να γραφεί το διάνυσμα της ταχύτητας του σημείου, η οποία ισούται με την
πρώτη χρονική παράγωγο του διανύσματος θέσης:
𝑑

𝒗 = 𝒓̇ = 𝑑𝑡 (𝒓) = 𝑥1̇ 𝒊𝟏 + 𝑥2̇ 𝒊𝟐 + 𝑥3̇ 𝒊𝟑

(2.4)

Και η επιτάχυνση ως:
𝑑

𝑑2

𝜶 = 𝒗̇ = 𝑑𝑡 (𝒗) = 𝑑𝑡 2 (𝒓) = 𝑥̈ 1 𝒊𝟏 + 𝑥̈ 2 𝒊𝟐 + 𝑥̈ 3 𝒊𝟑

(2.5)

Τα διανυσματικά αυτά μεγέθη σε μορφή πίνακα ορίζονται ως εξής:
𝒓 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 ]𝑇
𝒗 = [𝑥̇ 1 𝑥̇ 2 𝑥̇ 3 ]𝑇
𝒂 = [𝑥̈̇ 1 𝑥̈̇ 2 𝑥̈̇ 3 ]𝑇

(2.6)
(2.7)
(2.8)

Όσον αφορά την περιστροφική κίνηση του σημείου για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού
του τοπικού συστήματος αναφοράς ως προς το παγκόσμιο, ορίζεται σημείο Q στο χώρο.
16

Θεωρείται ότι το σύστημα αναφοράς του σημείου συμπίπτει με το παγκόσμιο σύστημα
συντεταγμένων Ο. Έπειτα, θεωρείται περιστροφή του συστήματος του σημείου κατά θ γύρω από
έναν τυχαίο άξονα OC. Τώρα, το διάνυσμα θέσης του σημείου ορίζεται από ένα νέο διάνυσμα r
για την περιγραφή του οποίου θεωρείται μοναδιαίο διάνυσμα v = [v1 v2 v3] κατά μήκος του
άξονα περιστροφής OC (Εικόνα 2.1). Μέσω μιας σειράς τριγωνομετρικών και διανυσματικών
πράξεων που διατυπώνονται αναλυτικά στο [10] προκύπτει:
(2.9)
𝒓 = 𝜜𝒓̅
Όπου, A ο πίνακας περιστροφής συναρτήσει της γωνίας θ, γνωστός και ως Rodriguez Formula
ή πίνακας μετασχηματισμού:
̃ 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 2 (𝒗
̃)𝟐 𝑠𝑖𝑛𝟐
𝜜 = [𝜤 + 𝒗

𝜃
]
2

(2.10)

Όπου, ṽ o πίνακας:

Εικόνα 2.1 – Διανυσματική αποτύπωση περιστροφής σημείου [10]
0
−𝑣3
𝑣2
(2.11)
0 −𝑣1 ]
̃ = [ 𝑣3
𝒗
−𝑣2
𝑣1
0
Στη συνέχεια, ο πίνακας μετασχηματισμού μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει των παρακάτω
παραμέτρων του Euler:
𝜃

𝜃0 = 𝑐𝑜𝑠 2 ,

𝜃

𝜃1 = 𝑣1 𝑠𝑖𝑛 2 ,

𝜃

𝜃2 = 𝑣2 𝑠𝑖𝑛 2 ,

𝜃

𝜃3 = 𝑣3 𝑠𝑖𝑛 2 ,

(2.12)

Τελικά, προκύπτει ο πίνακας:
1 − 2(𝜃2 )2 − 2(𝜃3 )2
𝜜 = [ 2(𝜃1 𝜃2 + 𝜃0 𝜃3 )
2(𝜃1 𝜃3 + 𝜃0 𝜃2 )

2(𝜃1 𝜃2 − 𝜃0 𝜃3 )
1 − 2(𝜃1 )2 − 2(𝜃3 )2
2(𝜃2 𝜃3 + 𝜃0 𝜃1 )

2(𝜃1 𝜃3 + 𝜃0 𝜃2 )
2(𝜃2 𝜃3 − 𝜃0 𝜃1 ) ]
1 − 2(𝜃1 )2 − 2(𝜃2 )2

(2.13)
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Με τον πίνακα αυτόν, ο προσανατολισμός ενός συστήματος αναφοράς ανάγεται στο παγκόσμιο
σύστημα συντεταγμένων.

2.2.3. Κινηματική απαραμόρφωτου στερεού
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γενική χωρική κίνηση ενός σώματος i σε σύστημα πολλαπλών
σωμάτων, περιγράφεται από μια μεταφορά και μια περιστροφή. Στην περίπτωση του μη
παραμορφώσιμου στερεού, η κινηματική του σώματος περιγράφεται πλήρως από την
κινηματική του τοπικού συστήματος αναφοράς του, καθώς τα σωματίδια του απαραμόρφωτου
στερεού δεν μετακινούνται σε σχέση με το τοπικό αυτό σύστημα.
Το παγκόσμιο διάνυσμα θέσης ενός σημείου του απαραμόρφωτου στερεού εκφράζεται από το
άθροισμα των όρων της μεταφοράς και της περιστροφής του σώματος βάσει του θεωρήματος
του Chasle. Δηλαδή, ισχύει:
(2.14)
̅𝒊
𝒓𝑖 = 𝑹𝒊 + 𝑨𝒊 𝒖
𝒊
Όπου 𝑹 το διάνυσμα θέσης της αρχής των αξόνων του συστήματος αναφοράς του σώματος, Αi
̅ 𝒊 το διάνυσμα θέσης του τυχαίου σημείου του
ο πίνακας μετασχηματισμού και 𝒖
απαραμόρφωτου σώματος ως προς το τοπικό σύστημα αναφοράς.
Παραγωγίζοντας χρονικά την (2.14) προκύπτει το διάνυσμα της ταχύτητας του σημείου που
ανήκει στο στερεό:
(2.15)
̅𝒊
𝒓̇ 𝒊 = 𝑹̇𝒊 + 𝜜̇𝒊 𝒖
𝒊
Όπου 𝑹̇ το μέτρο της ταχύτητας της αρχής των αξόνων του συστήματος αναφοράς του σώματος.
Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι:
(2.16)
̅ 𝒊 = 𝝎𝒊 × 𝒖𝒊 = 𝑨𝒊 (𝝎
̅𝒊 × 𝒖
̅𝒊)
𝜜̇𝒊 𝒖
𝒊
Όπου 𝝎 το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας της αρχής των αξόνων του συστήματος αναφοράς
̅ 𝒊 το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας το σημείου ως προς το τοπικό
του σώματος και 𝝎
σύστημα αναφοράς. Άρα, από τις (2.15) και (2.16) προκύπτει:
̅𝒊
𝒓̇ 𝒊 = 𝑹̇𝒊 + 𝝎𝒊 × 𝒖

(2.17)

ή

̅𝒊 × 𝒖
̅𝒊)
𝒗𝒊 = 𝒓̇ 𝒊 = 𝑹̇𝒊 + 𝑨𝒊 (𝝎

(2.18)

Το διάνυσμα της επιτάχυνσης ενός τυχαίου σημείου που ανήκει σε ένα απαραμόρφωτο στερεό,
προκύπτει από τη δεύτερη χρονική παράγωγο του διανύσματος θέσης της σχέσης (2.14).
Δηλαδή, ισχύει:
(2.19)
̅ 𝒊 ) + 𝜶𝒊 × 𝒖𝒊
𝒓̈ 𝒊 = 𝑹̈𝒊 + 𝝎𝒊 × (𝝎𝒊 × 𝒖
𝒊
Όπου 𝑹̈ το μέτρο της επιτάχυνσης της αρχής των αξόνων του συστήματος αναφοράς του
σώματος και 𝜶𝒊 το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης του σημείου ως προς το τοπικό σύστημα
αναφοράς. Εναλλακτικά:
̅ 𝒊 × (𝝎
̅𝒊 × 𝒖
̅ 𝒊 )] + 𝑨𝒊 (𝒂
̅𝒊 × 𝒖
̅𝒊)
𝒂𝒊 = 𝒓̈ 𝒊 = 𝑹̈𝒊 + 𝑨𝒊 [𝝎

(2.20)
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Άρα, για τυχαίο σημείο απαραμόρφωτου σώματος με διάνυσμα θέσης r και θεωρώντας ότι το 𝒓̅
δεν είναι σταθερό, οι εξισώσεις (2.18) και (2.20) γίνονται:
𝒗 = 𝒓̇ = 𝜜𝒓̅̇ + 𝝎 × 𝜜𝒓̅

(2.21)

𝒓̈ = 𝜜̇𝒓̅̇ + 𝑨𝒓̅̈ + 𝝎̇ × 𝑨𝒓̅ + 𝝎 × 𝜜𝒓̅̇ + 𝝎 × 𝜜𝒓̅̇
Όπου για 𝒗𝒈 = 𝑨𝒓̇̅

και 𝝎 × 𝒗𝒈 = 𝜜̇𝒓̅̇ προκύπτει:
𝒓̈ = 𝑨𝒓̅̈ + 𝟐𝝎 × 𝒗𝒈 + 𝒂 × 𝒓 + 𝝎 × (𝝎 × 𝒓)

(2.22)

Τέλος, το διάνυσμα της επιτάχυνσης μπορεί να διατυπωθεί μέσω των συνιστωσών του που
ισούνται με τους επιμέρους όρους του:
(2.23)
𝒓̈ = 𝒂𝒍 + 𝒂𝒄 + 𝒂𝒕 + 𝒂𝒏
Όπου, 𝑎𝑙 είναι η προβολή της επιτάχυνσης με συντεταγμένες του παγκόσμιου συστήματος
αναφοράς στο σημείο που γίνεται η μελέτη, 𝑎𝑐 είναι η επιτάχυνση Coriolis, 𝑎𝑡 η εφαπτομενική
(tangential) και 𝑎𝑛 η κάθετη (normal).
2.2.4. Κινηματική παραμορφώσιμου στερεού
Η σχετική θέση δύο σημείων που ανήκουν σε ένα παραμορφώσιμο στερεό μεταβάλλεται κι
επομένως τα συστήματα αναφοράς δεν επαρκούν για την περιγραφή της κινηματικής
συμπεριφοράς του σώματος. Μάλιστα, θα απαιτούνταν άπειρα συστήματα αναφοράς
προκειμένου να οριστεί με ακρίβεια η θέση όλων τον σημείων ενός σώματος. Ωστόσο, για την
απλή περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται το πακτωμένο σε σώμα σύστημα αναφοράς.
Συγκεκριμένα, θεωρείται και πάλι τυχαίο σημείο Ρ ενός σώματος i, του οποίου η θέση
μεταβάλλεται κατά τη μετατόπιση του σώματος. Το διάνυσμα θέσης του σημείου ορίζεται ως:
𝒓𝑖 = 𝑹𝒊 + 𝒖𝒊𝒐 + 𝒖𝒊𝒇

(2.24)

Όπου, 𝑹𝒊 = [𝑹𝒊𝟏 𝑹𝒊𝟐 𝑹𝒊𝟑 ] το διάνυσμα θέσης του σημείου αρχής των αξόνων του συστήματος
αναφοράς, 𝒖𝒊𝒐 το σταθερό διάνυσμα θέσης που περιγράφει τη θέση του Ρ πριν την μετατόπιση
και 𝒖𝒊𝒇 το διάνυσμα της μετατόπισης από την αρχική θέση. Τα διανύσματα αυτά μπορούν να
γραφούν και ως:
̅ 𝒊𝒐𝟏 𝒊𝒊𝟏 + 𝒖
̅ 𝒊𝒐𝟐 𝒊𝒊𝟐
𝒖𝒊𝒐 = 𝒖

̅ 𝒊𝒇𝟏 𝒊𝒊𝟏 + 𝒖
̅ 𝒊𝒇𝟐 𝒊𝒊𝟐
𝒖𝒊𝒇 = 𝒖

(2.25)

̅ 𝒊𝒐𝟏 , 𝒖
̅ 𝒊𝒐𝟐 οι μη χρονικά εξαρτώμενες συνιστώσες του 𝒖𝒊𝒐 και 𝒖
̅ 𝒊𝒇𝟏 , 𝒖
̅ 𝒊𝒇𝟐 οι χρονικά και
Όπου, 𝒖
χωρικά εξαρτώμενες συνιστώσες του 𝒖𝒊𝒇 .
Αν το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας ισούται με 𝝎𝑖 = 𝜃̇ 𝑖 𝒊𝑖3 , το διάνυσμα της ταχύτητας
ορίζεται ως:
𝒗𝒊 = 𝒓̇ 𝒊 = 𝑹̇𝒊 + 𝝎𝑖 × 𝒖𝑖𝑜 + 𝝎𝑖 × 𝒖𝑓𝑖 + (𝒖̇ 𝑓𝑖 )𝑟
Και της επιτάχυνσης ως:
𝓪𝒊 = 𝒓̈ 𝒊 = 𝑹̈𝒊 + 𝝎𝑖 × (𝝎𝑖 × 𝒖𝑖 ) + 𝒂𝑖 × 𝒖𝑖 + 𝟐𝝎𝑖 × (𝒖̇ 𝑓𝑖 )𝑟 + (𝒖̈ 𝑓𝑖 )𝑟

(2.26)

(2.27)

Όπου, 𝜶𝒊 το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης του σώματος i και ισούται με 𝜶𝒊 = 𝜃̈ 𝑖 𝒊𝑖3 , 𝒖𝑖 =
𝒖𝒊𝒐 + 𝒖𝒊𝒇 η θέση του σημείου του σώματος ως προς το τοπικό σύστημα και (𝒖̈ 𝑓𝑖 )𝑟 η επιτάχυνση
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του σημείου όπως την αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής που βρίσκεται στο σύστημα αναφοράς
του σώματος και ισούται με:
𝑖 𝒊
𝑖 𝒊
(𝒖̈ 𝑓𝑖 )𝑟 = 𝑢̅̈𝑓1
𝒊𝟏 + 𝑢̅̈𝑓2
𝒊𝟐

(2.28)

Η κινηματική συμπεριφορά εύκαμπτου σώματος απαιτεί την εισαγωγή επιπλέον εννοιών που
στηρίζονται στις αρχές της Μηχανικής του συνεχούς μέσου. Για την περιγραφή της αλλαγής της
μορφολογίας ενός σώματος κατά την κίνηση, θεωρούμε το τυχαίο σημείο Ρο με διάνυσμα θέσης
x τη χρονική στιγμή t=0 και το διάνυσμα θέσης του μετατοπισμένου αυτού σημείου ξ. Η τελική
μετατόπιση του σημείου ορίζεται ως:
𝒖=𝝃−𝒙

(2.29)
𝜕𝜉

Η παραπάνω εξίσωση έχει μοναδική συνεχή λύση μόνο εάν η ορίζουσα 3x3 όρων 𝜉𝑖,𝑗 = (𝜕𝑥𝑖 ),
𝑗

γνωστή ως Ιακωβιανή, δεν μηδενίζεται. Ο Ιακωβιανός πίνακας J αποτελεί την κλίση της
παραμόρφωσης και ισούται με:

𝐽=

𝜕𝑢1

𝜕 𝑢1

𝜕𝑢1

𝜕 𝑥1

𝜕 𝑥2

𝜕𝑢2

𝜕 𝑢2

𝜕𝑥3
𝜕𝑢2

𝜕 𝑥1
𝜕𝑢3

𝜕 𝑥2
𝜕 𝑢3

𝜕𝑥3
𝜕𝑢3

𝜕 𝑥2

𝜕𝑥3

[ 𝜕 𝑥1

(2.30)
]

Θεμελιώδες μέγεθος για την περιγραφή της κινηματικής του εύκαμπτου στερεού αποτελεί η
τροπή. Η τροπή είναι η σχετική μετατόπιση ενός σημείου ενός σώματος σε παραμορφωμένη
κατάσταση προς αυτήν σε απαραμόρφωτη κατάσταση. Αν η απόσταση δυο σημείων ενός σώματος
είναι δl0 και έπειτα από παραμόρφωσή του είναι δl, τότε η τροπή θα είναι:
𝛿𝑙

𝜀 = 𝛿𝑙 − 1

(2.31)

0

Οι συνιστώσες της τροπής στον τρισδιάστατο χώρο συνθέτουν τον τανυστή τροπής του
Langrange:
1

𝜺𝒎 = 2

(𝑱𝑻

𝜀11
𝜀
𝑱 − 𝑰) = [ 21
𝜀31

𝜀12
𝜀22
𝜀32

𝜀13
𝜀23 ]
𝜀33

(2.32)

Για μικρές παραμορφώσεις χρησιμοποιείται συχνά και η γραμμικοποιημένη τροπή:
1

𝜺 = 2 (𝑱𝑻 + 𝑱 − 2𝑰)

(2.33)

Τέλος, ακόμη ένα θεμελιώδες κινηματικό μέγεθος αποτελεί η τάση. Τάση ορίζεται ως η δύναμη
που ασκείται σε ένα παραμορφώσιμο σώμα ανά μονάδα επιφάνειας. Εξαρτάται από τις τροπές
που επιδρούν στο σώμα αλλά και από τις ιδιότητες του υλικού του. Η τάση ορίζεται συναρτήσει
της τροπής βάσει του Νόμου του Hooke ως:
𝜎 =𝜠𝜀

(2.34)

Και ο τανυστής τάσεων ως:
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𝜎11
𝝈𝒎 = [𝜎21
𝜎31

𝜎12
𝜎22
𝜎32

𝜎13
𝜎23 ]
𝜎33

(2.35)

όπου Ε ένας 6×6 πίνακας των συντελεστών ελαστικότητας (Young’s Modulus). Βέβαια, αυτή η
σχέση μπορεί να προσομοιάσει ικανοποιητικά υλικά τα οποία συμπεριφέρονται γραμμικά όπως
μέταλλα στην ελαστική περιοχή. Πλαστικά ή ιξωδοελαστικά υλικά περιγράφονται από πολύ πιο
σύνθετες σχέσεις.
Οι τα διανύσματα τροπής και τάσης, αποτελούν τις καταστατικές εξισώσεις και περιγράφουν τη
συμπεριφορά του υλικού.

2.3. Βασικές Αρχές Κινητικής
Η Κινητική αποτελεί τη δεύτερη περιοχή της Δυναμικής κι εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις
δυνάμεις, τη μάζα και την κίνηση των σωμάτων. Δηλαδή, προβλέπει την κίνηση αν είναι
γνωστές οι δυνάμεις ή καθορίζει τις δυνάμεις που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένης
κίνησης. Η αντιμετώπιση δυναμικών προβλημάτων γίνεται με τους εξής τρόπους:
-

Νευτώνεια (Διανυσματική) Δυναμική: ανάλυση με χρήση διανυσματικών μεγεθών.
(Αναλυτική) Δυναμική του Λανγκράνζ: ανάλυση με χρήση βαθμωτών μεγεθών.

2.3.1. Νευτώνεια Δυναμική
Στην περίπτωση χρήσης ενός συστήματος αναφοράς στο κέντρο μάζας ενός σώματος, οι
εξισώσεις μετατόπισης ονομάζονται εξισώσεις του Νεύτωνα ενώ οι εξισώσεις περιστροφής
ονομάζονται εξισώσεις του Euler.
𝑭𝑖 = 𝑚𝑖 𝒂𝑖
𝑖

(2.36)

𝑖 ̈𝑖

𝑀 =𝐽𝜃

Όπου, 𝑭𝑖 το διάνυσμα των δυνάμεων που ασκούνται σε σώμα i, mi η μάζα του απαραμόρφωτου
στερεού, 𝒂𝑖 το δισδιάστατο διάνυσμα που περιγράφει την απόλυτη επιτάχυνση του κέντρου
μάζας του σώματος, Ji η μαζική ροπή αδράνειας καθορισμένη βάσει του κέντρου μάζας, θi η
γωνία προσανατολισμού του σώματος και Μi η ροπή που ασκείται στο σώμα. Οι εξισώσεις αυτές
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της κίνησης απαραμόρφωτων στερεών.
Η (2.35) μπορεί να πάρει τη μορφή:
𝚳(𝐲, t)𝐲̈ + 𝐤(𝐲, 𝐲̇, t) = 𝐪(𝐲, 𝐲̇, t)

(2.37)

όπου y ένα 1×n διάνυσμα γενικευμένων συντεταγμένων (n ο αριθμός των συντεταγμένων), M
ένας n×n συμμετρικός πίνακας αδράνειας. Το n×1 k διάνυσμα περιγράφει τις γενικευμένες
δυνάμεις Coriolis και το n×1 q διάνυσμα περιγράφει τις γενικευμένες εφαρμοζόμενες δυνάμεις.
Η (2.31) γραμμικοποιείται περεταίρω ώστε να έχει τη μορφή:
𝜧(𝑡)𝒚̈̈ + 𝑷(𝑡)𝒚̈̇ + 𝑸(𝑡)𝒚̈ = 𝒉(𝑡)

(2.38)
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η οποία μοιάζει αρκετά με την εξίσωση ενός συστήματος ελατηρίου αποσβεστήρα:
𝑚𝑥̈ + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0

(2.39)

με τη διαφορά, αντί για τη χρήση της μάζας, συντελεστή απόσβεσης και συντελεστή
στιβαρότητας, γίνεται χρήση των αντίστοιχων πινάκων M, P και Q. Απλές μορφές αυτών των
διαφορικών εξισώσεων λύνονται αναλυτικά. Πιο σύνθετες μορφές τους λύνονται με αριθμητικές
μεθόδους, όπως γίνεται στα προγράμματα πολλαπλών σωμάτων.

2.3.2. Αναλυτική Δυναμική
2.3.2.α. Αναλυτική Δυναμική Στερεού Σώματος
Από τη στιγμή που η άμεση εφαρμογή των εξισώσεων Newton – Euler για συστήματα
πολλαπλών σωμάτων μεγάλης κλίμακας είναι δύσκολη, συχνά χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι
οι οποίες αποτελούν η μια συνέχεια της άλλης: η αρχή των δυνατών έργων, η εξίσωση του
Lagrange και η Αρχή του Hamilton. Στις μεθόδους αυτές γίνεται χρήση βαθμωτών μεγεθών
όπως η κινητική ενέργεια, η δυναμική ενέργεια και το δυνατό έργο, για τον υπολογισμό των
εξισώσεων κίνησης ενός συστήματος πολλαπλών σωμάτων που αποτελείται από
απαραμόρφωτα στερεά.
Η Αρχή των Δυνατών Έργων αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της Νευτώνειας και της
Αναλυτικής Μηχανικής. Σύμφωνα με αυτή, όταν ένα σύστημα βρίσκεται σε στατική ισορροπία,
η συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε υλικό σημείο i θα είναι:
𝑹𝒊 = 0

(2.40)

Αν δri οι δυνατές απειροστές μετατοπίσεις των υλικών σημείων, οι οποίες αν και αυθαίρετες δεν
παραβιάζουν τους κινηματικούς περιορισμούς του συστήματος για δεδομένη χρονική στιγμή,
προκύπτει το δυνατό έργο που παράγεται από το σημείο i:
𝛿𝑊𝑖 = 𝑹𝒊 𝛿𝒓𝑖 = 0

(2.41)

Και το συνολικό δυνατό έργο του συστήματος:
𝑁

𝛿𝑊 = ∑ 𝑹𝒊 𝛿𝒓𝑖 = 0

(2.42)

𝑖=1

Ωστόσο, η συνιστώσα των δυνάμεων Ri μπορεί να αναλυθεί στη μορφή:
𝑹𝒊 = 𝑹′𝒊 + 𝒇𝒊

(2.43)

Όπου Ri΄η δύναμη που προέρχεται από τους κινηματικούς περιορισμούς του συστήματος και
fi΄η γνωστή εξωτερική (εφαρμοσμένη) δύναμη στο υλικό σημείο i. Για τον υπολογισμό της Ri΄
απαιτείται επίλυση του προβλήματος του οποίου η θεμελίωση βασίζεται στον ορισμό της:
𝑹𝒊 ′𝛿𝒓𝑖 = 0

(2.44)

Τελικά, από τις σχέσεις 2.41 και 2.42 προκύπτει:
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𝑁

(2.45)

𝛿𝑊 = ∑ 𝒇𝒊 𝛿𝒓𝒊 = 0
𝑖=1

Επέκταση της παραπάνω αρχής σε δυναμικά συστήματα γίνεται με τη χρήση της αρχής του
D’Alambert. Στην περίπτωση αυτή η 2.39 γίνεται:
𝑹𝒊 − 𝑚𝑖 𝒓̈ 𝒊 = 0

(2.46)

Και προκύπτει, δWin + δW = 0 όπου:
𝑁

𝑁

𝛿𝑊𝑖𝑛 = ∑(−𝑚𝑖 𝒓̈ 𝑖 )𝛿𝒓𝑖

𝛿𝑊 = ∑ 𝒇𝑖 𝛿𝒓𝑖

και

𝑖=1

(2.47)

𝑖=1

Στη συνέχεια η χρήση εξισώσεων Lagrange αξιοποιεί επίσης τα μεγέθη της δυνατής
μετατόπισης και του δυνατού έργου διατυπωμένα βάσει γενικευμένων συντεταγμένων qj:
𝑁

𝛿𝒓𝑖 = ∑
𝑗=1

𝜕𝒓𝒊
𝛿𝑞
𝜕𝑞𝑗 𝑗

(2.48)

Άρα το δυνατό έργο του συστήματος παίρνει τη μορφή:
𝑁

𝛿𝑊 = ∑ 𝑄𝑗 𝛿𝑞𝑗

(2.49)

𝑗=1

Όπου:
𝑁

𝑁

𝜕𝒓𝒊
𝜕𝒓𝒊
𝑄𝑗 = ∑ 𝑹𝒊
= ∑ 𝒇𝒊
𝜕𝑞𝑗
𝜕𝑞𝑗
𝑗=1

(2.50)

𝑗=1

Και ονομάζονται γενικευμένες δυνάμεις συστήματος.
Τελικά για ολόνομο σύστημα με ανεξάρτητες μεταξύ τους γενικευμένες συντεταγμένες
προκύπτει η εξίσωση Lagrange:
𝑑 𝜕𝑇
𝜕𝑇
(
) − ( ) = 𝑄𝑗
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 𝑗
𝜕𝑞𝑗

(2.51)

Όπου Τ η κινητική ενέργεια του συστήματος.
Στην περίπτωση που η εφαρμοσμένη δύναμη μπορεί να αναλυθεί σε μια συντηρητική και μια
μη συντηρητική συνιστώσα:
𝑄𝑗 = 𝑄𝑗𝑛𝑐 + 𝑄𝑗𝑐

(2.52)

Προκύπτει:
𝑑 𝜕𝐿
𝜕𝐿
𝜕𝑉
( ) − ( ) + ( ) = 𝑄𝑗𝑛𝑐
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 𝑗
𝜕𝑞𝑗
𝜕𝑞𝑗

(2.53)

Όπου L = T – V η συνάρτηση Lagrange και V η δυναμική ενέργεια.
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Τα πλεονεκτήματα από την κατάστρωση εξισώσεων κίνησης με τη χρήση εξισώσεων Lagrange
αντί Νεύτωνα είναι πως οι εξισώσεις του πρώτου έχουν την ίδια μορφή για κάθε σύστημα
γενικευμένων συντεταγμένων. Έτσι με τη χρήση κατάλληλου συστήματος συντεταγμένων
εμφανίζονται τα παραπάνω ολοκληρώματα κίνησης τα οποία διευκολύνουν την ανάλυση της
κίνησης του συστήματος.
Τέλος, μια άλλη μέθοδος έκφρασης των εξισώσεων κίνησης είναι μέσω των εξισώσεων
Hamilton. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις εξισώσεις Lagrange αλλά διευκολύνει περεταίρω την
επίλυση του συστήματος καθώς απαλοίφει αγνοήσιμες συντεταγμένες από το πρόβλημα, οι
οποίες προκύπτουν από μια σειρά συστηματικών αλλαγών μεταβλητών. Η βασική διαφορά
έγκειται στο ότι η μέθοδος Hamilton ορίζει ως αγνώστους του προβλήματος τις γενικευμένες
ταχύτητες κι όχι συντεταγμένες, μειώνοντας την τάξη παραγώγων του προβλήματος.
Η μεταβίβαση από εξισώσεις Lagrange σε εξισώσεις Hamilton γίνεται μέσω της αλλαγής
μεταβλητών από (𝑞̇ , 𝑞, 𝑡) στις (𝑞, 𝑝, 𝑡) κάνοντας χρήση του μετασχηματισμού Legendre. Το
δυναμικό σύστημα χαρακτηρίζεται από την συνάρτηση του Hamilton ως εξής:
𝑁

𝛨 = ∑ 𝑞̇ 𝑖 𝑝 − 𝐿(𝒒̇ , 𝒒, 𝑡) = 0

(2.54)

𝑖=1
𝜕𝐻

𝜕𝐻

𝑖

𝑖

Όπου 𝑞̇ 𝑖 = 𝜕𝑝 και 𝑝𝑖 = − 𝜕𝑞 + 𝑄𝑖𝑛𝑐 οι κανονικές εξισώσεις του Hamilton. Οι μεταβλητές p,q
ονομάζονται συζυγείς και το γινόμενό τους έχει διαστάσεις ενέργειας επί το χρόνο.

2.3.2.β.

Αναλυτική Δυναμική Εύκαμπτου Σώματος

Η μελέτη συστημάτων πολλαπλών σωμάτων που αποτελούνται από εύκαμπτα σώματα δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει των παραπάνω μεθόδων. Η μετάβαση στον κλάδο της
Μηχανικής συνεχούς μέσου είναι αναγκαία. Γενικά, η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων
απαιτεί τη χρήση διάφορων προσεγγιστικών μεθόδων όπως η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
και η προσέγγιση κατά Rayleigh – Ritz. Μέχρι και σήμερα η ανάπτυξη μεθόδων για την αύξηση
της ακρίβειας και μείωση του χρόνου επίλυσης τέτοιων συστημάτων αποτελεί αντικείμενο
μελέτης. Ωστόσο, αξίζει η αναφορά θεμελιωδών εννοιών όπως η εξίσωση ισορροπίας, η
ελαστική δύναμη και το δυνατό έργο εύκαμπτου σώματος. Οι έννοιες αυτές αναλύονται
συναρτήσει των κινηματικών μεγεθών της τάσης και της τροπής που αναφέρθηκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
Κατά τη μελέτη της Μηχανικής Εύκαμπτου Σώματος πραγματοποιείται διαχωρισμός των
δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα σε εκείνες που ασκούνται σε όγκο και σε εκείνες που
ασκούνται σε επιφάνεια. Συνεπώς, μπορεί να διατυπωθεί η εξίσωση ισορροπίας ως εξής:
∫ 𝜎𝑛 𝑑𝑆 + ∫ 𝑓𝑏 𝑑𝑉 = ∫ 𝜌 𝑎 𝑑𝑣
𝑆

𝑉

𝑉

(2.55)

Όπου, S η επιφάνεια, V ο όγκος, ρ η πυκνότητα του υλικού και α η επιτάχυνση του σώματος.
To fb αναφέρεται στη δύναμη που ασκείται σε ένα τετραεδρικό στοιχείο του σώματος. Η
παραπάνω εξίσωση θα πρέπει να ισχύει σε όλη την έκταση του σώματος κι επομένως η
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ολοκληρωτέα ποσότητα να είναι ίση με σs + fb = ρα, η οποία μπορεί να γραφεί και ως προς τις
τρεις συνιστώσες της.
Ως ελαστική δύναμη ορίζεται η δύναμη που ασκείται στο εσωτερικό του σώματος ένα
θεωρήσουμε ότι αυτό αποτελείται από τετραεδρικά στοιχεία τυχαίας γεωμετρίας. Τότε:
(2.56)
𝒇 = 𝜎𝑚 𝒏 𝛿𝑆
Όπου, 𝜎𝑚 ο τανυστής τάσης του Cauchy και n το διάνυσμα κάθετο στη στοιχειώδη επιφάνεια
δS. Επίσης, ισχύει σn = σmn.
Για τον υπολογισμό του δυνατού έργου αξιοποιείται η αρχή διατήρησης της μάζας και ισχύει
ότι:
𝛿𝑊𝑖 = ∫ 𝜌𝒂𝑇 𝛿𝜉 𝑑𝑣 = ∫ 𝜌0 𝒂𝑇 𝛿𝜉 𝑑𝑉
𝑣

(2.57)

𝑉

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί θεμελιώδη βάση για την ανάλυση των δυνάμεων αδράνειας σε
πεπερασμένα στοιχεία συστημάτων που υπόκεινται σε μεγάλες μετατοπίσεις.

2.4.

Βαθμοί ελευθερίας και τρόποι σύνδεσης

Κάθε ελεύθερο σώμα στον τρισδιάστατο χώρο έχει 6 βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή μπορεί να
κινηθεί κατά μήκος των τριών αξόνων και να περιστραφεί γύρω από αυτούς. Ωστόσο, στα
συστήματα πολλαπλών σωμάτων, οι συνδέσεις μεταξύ των σωμάτων συνεπάγονται ορισμένους
κινηματικούς περιορισμούς. Για τον υπολογισμό των βαθμών ελευθερίας ενός συστήματος
σωμάτων ακολουθούνται δύο μέθοδοι. Η πρώτη είναι η εξίσωση του Gruebler:
(2.58)
𝐹 = 6(𝑛 − 1) − 𝑐
Όπου, F το σύνολο των βαθμών ελευθερίας του μηχανισμού, n ο αριθμός των συνδεόμενων
σωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους) και c ο αριθμός των περιορισμών. [3]
H δεύτερη μέθοδος είναι το κριτήριο του Kutzbach σύμφωνα με το οποίο:
(2.59)
𝐹 = 6𝑛 − 𝑐
Όπου, F, n, c ορίζονται ομοίως με την εξίσωση Gruebler με τη μόνη διαφορά ότι το έδαφος δεν
αντιμετωπίζεται σαν σώμα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του
συστήματος βγει αρνητικός σημαίνει ότι το σύστημα περιλαμβάνει πλεονάζοντες περιορισμούς
(overconstrained) το οποίο μπορεί να προκύψει σε προβλήματα κατά την κίνηση του
μηχανισμού, αλλά όχι απαραίτητα. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι πιο συνηθισμένοι
τρόποι σύνδεσης των σωμάτων ενός μηχανισμού καθώς και ο αριθμός των περιορισμών που
αυτοί επιβάλουν.
Είδος Συνδέσμου

Μεταφορικοί
Περιορισμοί

Περιστροφικοί
Περιορισμοί

Περιορισμοί
ζεύξης

Σύνολο
Περιορισμών

Cylindrical joint

2

2

0

4

Fixed joint

3

3

0

6

Planar joint

1

2

0

3
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Rack-and-pinion
joint

0

0

1

1

Revolute joint

3

2

0

5

Spherical joint

3

0

0

3

Translational joint

2

3

0

5

Universal joint

3

1

0

4

Atpoint joint
primitiveb

3

0

0

3

Inline joint
primitive

2

0

0

2

Inplane joint
primitive

1

0

0

1

Orientation joint
primitive

0

3

0

3

Parallel joint
primitive

0

2

0

2

Perpendicular
joint primitive

0

1

0

1

Motion
(translational)

1

0

0

1

Motion
(rotational)

0

1

0

1

Couple

0

0

1

1

Πίνακας 2.1 – Είδη συνδέσμων και αφαιρούμενοι βαθμοί ελευθερίας [13]

2.5. Ταλαντώσεις και ανάλυση ιδιομορφών
Η δυναμική ανάλυση πολλαπλών σωμάτων είναι στενά συνυφασμένη με τη θεωρία
ταλαντώσεων μηχανικών συστημάτων. Σημαντικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο
μελέτης των ταλαντώσεων αναφέρονται παρακάτω. [14]
Η εξίσωση κίνησης για ένα απλό σύστημα σώματος – ελατηρίου – αποσβεστήρα ορίζεται ως
εξής:
𝛭𝑥̈ + 𝐶𝑥̇ + 𝐾𝑥 = 𝑓(𝑡)

(2.56)

Όπου Μ το μητρώο μάζας του σώματος, x το διάνυσμα θέσης, C και Κ τα μητρώα απόσβεσης
και στιβαρότητας του αποσβεστήρα και του ελατηρίου αντίστοιχα, ενώ f(t) το διάνυσμα των
εξωτερικών δυνάμεων που επενεργούν στο σύστημα. Για σύστημα χωρίς απόσβεση ορίζεται η
φυσική συχνότητα ή ιδιοσυχνότητα τους συστήματος:
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𝐾

𝜔𝑛 = √𝑚

(2.57)

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛 √1 − 𝜁 2

(2.58)

Ενώ για σύστημα με απόσβεση ορίζεται ως:

Όπου ζ ο συντελεστής απόσβεσης και ορίζεται ως:
𝑐

𝜁 = 2𝑚𝜔

𝑛

(2.59)

Οι ιδιομορφές (natural modes / eigenmodes) αποτελούν λύσεις του προβλήματος ελεύθερης
ταλάντωσης. Σκοπός της ανάλυσης ιδιομορφών είναι ο προσδιορισμός σημείων συντονισμού
δηλαδή των συχνοτήτων στις οποίες το σύστημα εμφανίζει μεγάλη ταλαντωτική συμπεριφορά.
Οι συχνότητες αυτές ονομάζονται ιδιοσυχνότητες (natural frequencies / eigenfrequencies) και
πρέπει να αποφεύγονται, δηλαδή το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε περιβάλλον λειτουργίας
που εμφανίζονται τέτοιες συχνότητες ταλάντωσης καθώς απειλείται η ακεραιότητα της
κατασκευής. Επιπλέον, η εξαγωγή των ιδιομορφών αποτελεί θεμέλιο για τη μελέτη των
εύκαμπτων σωμάτων. Σε πολλά προγράμματα ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων η μετατροπή
ενός απαραμόρφωτου στερεού σε παραμορφώσιμο στηρίζεται στην ιδιομορφική περιγραφή του.
Δηλαδή, με την βοήθεια προγραμμάτων ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων εξάγονται αρχεία
τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία για τη γεωμετρία, τη μάζα του σώματος, την αδράνειά του,
τις ιδιομορφές και τη στιβαρότητά του. Έτσι, μπορεί να καταγραφεί η παραμόρφωσή του κάτω
από συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας καθώς και να υπολογιστούν οι τροπές και οι τάσεις.
Η σημαντικότητα της ιδιοσυχνότητας σχετίζεται με το μέγεθος του εύρους ταλάντωσης και κάθε
ιδιοσυχνότητα αντιστοιχίζεται σε μια ιδιομορφή. Όσο πιο μικρός ο αριθμός μια ιδιομορφής τόσο
πιο σημαντική η ιδιοσυχνότητα. Οι μικρές τιμές συχνοτήτων συνεπάγονται μεγαλύτερα εύρη
ταλάντωσης. [10] Τέλος, οι ιδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα πολλαπλών
σωμάτων για την αναγωγή μιας δύναμης που εφαρμόζεται στους κόμβους ενός μοντέλου
πεπερασμένων στοιχείων (nodal force), σε ιδιομορφική δύναμη (modal force) που εφαρμόζεται
σε εύκαμπτο σώμα. Ο μετασχηματισμός αυτός ορίζεται ως:
{𝑓} = [𝛷]𝛵 {𝐹}

(2.60)

Όπου, f το διάνυσμα των ιδιομορφικών δυνάμεων, ΦΤ ο πίνακας των ιδιοσυχνοτήτων του
σώματος και F το διάνυσμα των δυνάμεων που ασκούνται στους κόμβους του μοντέλου
πεπερασμένων στοιχείων του σώματος.
▪ Αρμονική Διέγερση Εδάφους
Το μοντέλο ¼ οχήματος καθώς και τα απλουστευμένα συστήματα αναρτήσεων ενός βαθμού
ελευθερίας, έχουν ως δεδομένο εισόδου τη διέγερση του εδάφους. Έστω ότι z η μετατόπιση του
σώματος με μάζα m και zg η μετατόπιση του στην οποία υποβάλλεται το σύστημα εξαιτίας του
εδάφους. Το σύστημα αυτό, απεικονίζεται στην εικόνα Χ και μπορεί να γραφεί ως:
𝑚𝑧̈ + 𝑐(𝑧̇ − 𝑧𝑔̇ ) + 𝑘(𝑧 − 𝑧𝑔 ) = 0

(2.61)
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Εικόνα 2.1 – Διέγερση εδάφους [13]

Απλοϊκά, ως αρμονικό χαρακτηρίζεται το σύστημα του οποίου η είσοδος (διέγερση εδάφους)
και η έξοδος (απόκριση σώματος) μπορούν να περιγραφούν από μια ημιτονοειδή συνάρτηση
της μορφής:
(2.62)
𝑧 = 𝐴 ∙ 𝑒 (𝑖𝜔𝑡+𝜑)
Αποτυπώνοντας τις παραγώγους της απόκρισης συναρτήσει του z, η εξίσωση 2.61 μπορεί να
γραφεί ως:
−𝑚𝜔2 𝑧 + 𝑖𝑐𝜔(𝑧 − 𝑧𝑔 ) + 𝑘(𝑧 − 𝑧𝑔 ) = 0
Από την οποία προκύπτει η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος Η(ω):
𝛨(𝜔) =

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑧
𝑘 + 𝑖𝑐𝜔
(𝜔) = =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑧𝑔 (𝑘 − 𝑚𝜔 2 ) + 𝑖(𝑐𝜔)

(2.63)

(2.64)

2.6. Ιδιομορφική Σύνθεση Εύκαμπτου Σώματος
Για τη μελέτη εύκαμπτων σωμάτων είναι ευρέως διαδεδομένη η τεχνική Ιδιομορφικής Σύνθεσης
Εξαρτήματος, γνωστής και ως CMS Method ή Components Mode Synthesis. [15], [16]. Η
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στη μοντελοποίηση συστημάτων πολλαπλών σωμάτων με
εύκαμπτα στερεά που υπόκεινται σε μεγάλες μετατοπίσεις και μικρές παραμορφώσεις κατά την
κίνηση, όπως συμβαίνει στα μοντέλα FFRF (Finite Element Floating Frame of Reference
Formulation). Έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι εφαρμογής της τεχνικής CMS για την
περιγραφή των εύκαμπτων σωμάτων και μία από αυτές είναι η προσεγγιστική μέθοδος Craig –
Bampton, η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.

▪ Μέθοδος Craig – Bumpton
Η μέθοδος Craig – Bumpton είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μείωση του μεγέθους
ενός μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων, ειδικά για τις περιπτώσεις σύνδεσης δύο ή
περισσότερων υποσυστημάτων. Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή συνδυάζει την κίνηση οριακών
σημείων του συστήματος με τις ιδιομορφές της κατασκευής που προκύπτουν αν θεωρηθούν τα
οριακά αυτά σημεία πακτωμένα. [17] Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μάζα και τη
στιβαρότητα του συστήματος, μειώνει το μέγεθος του προβλήματος για δεδομένα οριακά
σημεία. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο 10.000 βαθμών ελευθερίας θα έχει μητρώα μάζας και
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στιβαρότητας 10.000 x 10.000. Με τη μέθοδο Craig – Bumpton, ορίζοντας ένα οριακό σημείο
και για τον υπολογισμό των πρώτων 10 ιδιομορφών μεγαλύτερων των 50 Hz προκύπτει
προσεγγιστικό μοντέλο ικανοποιητικής ακρίβειας 16 βαθμών ελευθερίας κι αντίστοιχα μητρώων
μάζας, στιβαρότητας με διαστάσεις 16 x 16. [18]
Η εξίσωση κίνησης ενός συστήματος ελεύθερης ταλάντωσης, αγνοώντας της απόσβεση,
ορίζεται ως:
[𝛭𝛢𝛢 ]{𝑢̈ 𝐴 } + [𝐾𝐴𝐴 ]{𝑢𝐴 } = {𝑓(𝑡)}

(2.65)

O μετασχηματισμός Craig – Bumpton ορίζεται ως:
𝑢𝑏
𝑢𝑏
{𝑢𝐴 } = {𝑢 } = [𝛷𝑐𝑏 ] { 𝑞 }
𝐿

(2.66)

Όπου Φcb το μητρώο μετασχηματισμού Craig – Bumpton:
[𝛷𝑐𝑏 ] = [

𝛪
𝛷𝑅

0
]
𝛷𝐿

(2.67)

Όπου, 𝛷𝐿 οι ιδιομορφές για πακτωμένα οριακά σημεία, 𝛷𝑅 οι ιδιομορφές απαραμόρφωτου
στερεού, 𝑢𝑏 οι βαθμοί ελευθερίας των οριακών σημείων, 𝑢𝐿 οι βαθμοί ελευθερίας των
υπόλοιπων (εσωτερικών) σημείων του σώματος και q οι ιδιομορφικοί βαθμοί ελευθερίας.
Τελικά, προκύπτει η εξίσωση κίνησης:
[𝛭𝑐𝑏 ] {

𝑢𝑏
𝑢𝑏̈
𝐹
} +[𝐾𝑐𝑏 ] { 𝑞 } = { 𝑏 }
𝑞
0

(2.68)

Όπου τα 𝛭𝑐𝑏 , 𝐾𝑐𝑏 τα μετασχηματισμένα μητρώα Craig – Bumpton και ορίζονται ως:
𝛵
[𝛭𝑐𝑏 ] = 𝛷𝑐𝑏
[𝛭𝛢𝛢 ]𝛷𝑐𝑏 = [

𝑀𝑏𝑏
𝑀𝑞𝑏

𝐾𝑏𝑏
𝛵
[𝐾𝑐𝑏 ] = 𝛷𝑐𝑏
[𝐾𝛢𝛢 ]𝛷𝑐𝑏 = [ 0

𝑀𝑏𝑞
]
𝑀𝑞𝑞

(2.69)

0
𝐾𝑞𝑞 ]

(2.70)

Το σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του είδους
των συνδέσμων αλλά μόνον η θέση τους. Εκεί, θέτονται στατικοί περιορισμοί βάσει των οποίων
η μέθοδος εξάγει τις ιδιομορφές του σώματος, οι οποίες αντιστοιχούν στη δυναμική
συμπεριφορά της κατασκευής στις θέσεις αυτές.

2.7. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το δυναμικό μοντέλο του συστήματος πολλαπλών
εύκαμπτων σωμάτων βασίζεται σε μια αλληλουχία μερικών χρονικών και χωρικών διαφορικών
εξισώσεων. Οι ακριβείς λύσεις αυτών των μοντέλων απαιτούν άπειρα συστήματα αναφοράς. Η
αντιμετώπιση τέτοιων χώρων απείρων διαστάσεων οδηγεί σε υπολογιστικές δυσκολίες. Για το
λόγο αυτό εφαρμόζονται προσεγγιστικές μέθοδοι, όπως αυτή των πεπερασμένων στοιχείων. [10]
Η υλοποίηση της προσέγγισης των πεπερασμένων στοιχείων ακολουθεί κατά κανόνα
συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικό βήμα αποτελεί η διακριτοποίηση, δηλαδή η υποδιαίρεση του
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χώρου σε πεπερασμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά κατηγοριοποιούνται σε μονοδιάστατα
(στοιχείο γραμμής), δισδιάστατα (τετράπλευρο και τριγωνικό στοιχείο) και τρισδιάστατα
(εξαεδρικό και τετραεδρικό στοιχείο). Τα σημεία τομής των γραμμών των στοιχείων
ονομάζονται κόμβοι ενώ οι πλευρές κομβικές πλευρές ή επίπεδα. Το επόμενο βήμα αφορά την
ανάπτυξη εξισώσεων προσέγγισης της λύσης για το κάθε στοιχείο. Αφενός, επιλέγονται οι
προσεγγιστικές συναρτήσεις, συνήθως πολυωνυμικές λόγω της ευκολίας του μαθηματικού
χειρισμού τους, και προκύπτουν οι συναρτήσεις παρεμβολής. Αφετέρου, κατασκευάζονται οι
εξισώσεις που περιγράφουν την συμπεριφορά κάθε στοιχείου. Από μαθηματικής πλευράς, οι
εξισώσεις στοιχείων αποτελούνται από σύνολα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, τα οποία σε
μορφή πινάκων διατυπώνονται ως:
{𝑘}{𝑢} = {𝐹}

(2.71)

Όπου, {𝑘} μια ιδιότητα στοιχείου ή πίνακα δυσκαμψίας, {𝑢} το διάνυσμα θέσης των κόμβων και
{𝐹} το διάνυσμα που ανακλά το αποτέλεσμα οποιωνδήποτε εξωτερικών επιδράσεων που
εφαρμόζονται στους κόμβους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εξισώσεις αυτές είναι μη γραμμικές.
Έπειτα, ακολουθεί η διασύνδεση των εξισώσεων για τα επιμέρους στοιχεία ώστε να επιτευχθεί
ο χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς όλου του συστήματος. Αυτή η διαδικασία διέπεται από την
έννοια της συνέχειας κατά την οποία οι λύσεις για τα συνεχή στοιχεία εναρμονίζονται μεταξύ
τους έτσι ώστε οι άγνωστες τιμές να είναι ισοδύναμες στους κοινούς κόμβους. Τέλος, η εξίσωση
που διατυπώνει ολόκληρο το σύστημα σε συνεχή μορφή τροποποιείται περεταίρω προκειμένου
να ληφθούν υπόψη και οι συνοριακές συνθήκες. Τελικά, το σύστημα επιλύεται χρησιμοποιώντας
τεχνικές όπως η μέθοδος παραγοντοποίησης LU. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία
διαμορφώνονται έτσι ώστε οι εξισώσεις που θα προκύψουν να είναι ταινιοειδείς ώστε να
μπορούν να εφαρμοστούν πάρα πολύ αποδοτικοί αλγόριθμοι που έχουν επινοηθεί για την
επίλυση τέτοιων συστημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της λύσης, αυτή μπορεί να παρασταθεί
τόσο γραφικά όσο και στη μορφή πίνακα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όσο πιο περίπλοκη είναι μια
γεωμετρία, απαιτείται πιο πυκνό πλέγμα για τη διακριτοποίησή της. Επίσης, συχνά το πυκνότερο
πλέγμα οδηγεί σε καλύτερες προσεγγίσεις της λύσης, ωστόσο απαιτείται περισσότερη
υπολογιστική ισχύς. [19]
▪ Υπερστοιχεία (Superelements)
Το υπερστοιχείο πρακτικά περιγράφει μια ομάδα πεπερασμένων στοιχείων. Χρησιμοποιείται
ευρέως στα μοντέλα πολλαπλών σωμάτων ώστε να περιγράψει με μία παράμετρο την
κινηματική ενός συνόλου στοιχείων [20], [21]. Η χρήση υπερστοιχείων μειώνει τον αριθμό
διαφορικών εξισώσεων που εμφανίζονται στην εξίσωση της κίνησης του συστήματος, συνεπώς
το μοντέλο απαιτεί λιγότερη υπολογιστική ισχύ για την επίλυσή του. Στην παρούσα εργασία, τα
υπερστοιχεία χρησιμοποιούνται εκτενώς με το ρόλο του master node στις απαραμόρφωτες
ενώσεις RBE2.
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3. Εξοπλισμός κι Εργαλεία
3.1. Εργαλεία
Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί, θα περιγραφούν αναλυτικά τα εργαλεία και οι λειτουργίες
τους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του εικονικού μοντέλου, την ανάλυσή του, καθώς
και για τη σύγκριση κι αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
3.1.1. Λογισμικά
▪ Λογισμικό σχεδιασμού με χρήση Η/Υ
Αρχικά, προκειμένου να αναπτυχθεί το μοντέλο πολλαπλών σωμάτων πρέπει να προηγηθεί η
δημιουργία του πιστού αντιγράφου του φυσικού μοντέλου στον υπολογιστή. Για τη διαδικασία
αυτή χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SOLIDWORKS της Dassault Systemes. Το λογισμικό αυτό
δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επιμέρους εξαρτήματα του μηχανισμού
ανάρτησης, να δημιουργηθεί το συναρμολόγημα ώστε να επιβεβαιωθεί ο σωστός ορισμός των
διαστάσεων των εξαρτημάτων, καθώς και η επιλογή των ιδιοτήτων του υλικού από το οποίο έχει
κατασκευαστεί κάθε εξάρτημα, ώστε να εξετασθεί η ακρίβεια του σχεδίου και από τη σύγκριση
της μάζας του εικονικού σώματος με του πραγματικού. [15] Το λογισμικό επιτρέπει την εξαγωγή
κάθε σχεδίου σε κατάλληλη μορφή αρχείου ώστε να ακολουθήσει η επεξεργασία τους στο
λογισμικό ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων.
▪ Λογισμικά προσομοίωσης
Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του φυσικού μοντέλου, εκκινεί η προετοιμασία του
εικονικού μοντέλου για την προσομοίωση. Το λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε
είναι το HyperWorks της Altair Engineering. Το HyperWorks προσφέρει ένα πλήθος εφαρμογών
καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιείται για την εκτέλεση διαφορετικών σκοπών. Για την
παρούσα διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή HyperMesh και ο ενσωματωμένος λύτης
Optistruct ώστε να δημιουργηθούν τα αρχεία που περιγράφουν τα εύκαμπτα σώματα μέσω της
τεχνικής CMS. Στη συνέχεια, για τη δημιουργία του μοντέλου πολλαπλών σωμάτων
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή MotionView. Στο στάδιο αυτό ορίστηκαν οι σύνδεσμοι και οι
κινηματικοί περιορισμοί των εύκαμπτων σωμάτων κι έπειτα ακολούθησε η δυναμική ανάλυση
μέσω του ενσωματωμένου λύτη MotionSolve. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων του
τρισδιάστατου μοντέλου πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής HyperView και τέλος, για την
εξαγωγή των γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή HyperGraph.
Για τη διακριτοποίηση κάθε σώματος σε σύνολο πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό ANSA της BETA CAE Systems. Το μοντέλο πολλαπλών σωμάτων δημιουργήθηκε
και πάλι, στην εφαρμογή ANSA Kinetics κι από εκεί εξήχθησαν τα μορφικά ουδέτερα αρχεία
.mnf που περιγράφουν το εκάστοτε εύκαμπτο σώμα μέσω του ενσωματωμένου λύτη Epilysis.
Ωστόσο, το Kinetics δεν υποστηρίζει τη προσομοίωση μοντέλου πολλαπλών σωμάτων με
εύκαμπτα στερεά, επομένως η προσομοίωση ολοκληρώθηκε στο ADAMS View της MSC
Software, το οποίο διαθέτει και βιβλιοθήκη μοντελοποιημένων ρουλεμάν.
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▪ MATLAB
«Το MATLAB (matrix laboratory) είναι ένα περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και
μια προγραμματιστική γλώσσα τέταρτης γενιάς. Αποθηκεύει και κάνει τις πράξεις με βάση
την άλγεβρα μητρών.» [22] Διανέμεται από την εταιρεία MathWorks και χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και απεικόνιση δεδομένων, από
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Στην παρούσα εργασία, το MATLAB χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία των διαγραμμάτων που απεικονίζουν τα αποτελέσματα των δυναμικών
αναλύσεων που προκύπτουν από τα διάφορα λογισμικά πακέτα. Συγκεκριμένα, από τους
διάφορους μετα-επεξεργαστές εξάγονται τα αριθμητικά δεδομένα που προκύπτουν από την
επίλυση του προβλήματος και αποθυκεύονται σε αρχεία της μορφής .csv ή .dat. Από εκεί
εισάγονται στο MATLAB προκειμένου να κατασκευαστούν διαγράμματα που θα απεικονίζουν
τα δεδομένα αυτά μαζί με τα αποτελέσματα από το φυσικό μοντέλο, διευκολύνοντας έτσι τη
σύγκρισή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

3.2. Εξοπλισμός
Παρακάτω, καταγράφεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της
πειραματικής διάταξης, καθώς και για την εξαγωγή δεδομένων από αυτή.
3.2.1. Μηχανισμός Διέγερσης
Αρχικά, για τη προσομοίωση εδάφους χρησιμοποιείται μηχανισμός διέγερσης τύπου LDS V650
με ενισχυτή 5kVA LDS HPA-K και σύστημα ψύξης που διατίθενται από την εταιρεία Bruel &
Kjaer. Ο μηχανισμός αυτός εξαναγκάζει το φυσικό μοντέλο σε κίνηση μετατοπίζοντας
κατακόρυφα το πέλμα του τροχού. Η κατακόρυφη αυτή μετατόπιση αποτελεί δεδομένο εισόδου
του συστήματος και περιγράφεται από ημιτονοειδείς συναρτήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του μηχανισμού διέγερσης διατίθενται από την εταιρεία και καταγράφονται στον παρακάτω
πίνακα. [23]
Sine Force (peak)

2.2 kN

Acceleration (sine peak)

650 m/s2

Random Force (rms)

1.54 kN

Displacement (peak – peak)

25.4 mm

Half-sine Shock Force

3.1 kN

Acoustic Noise

110 dBA

Usable Frequency Range

Dc to 4000 Hz

Ambient Working Temperature

0 – 30oC

Velocity (sine peak)

1.40 m/s

Πίνακας 3.1 – Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανισμού διέγερσης

Εικόνα 3.1 – Μηχανισμός διέγερσης LDS V650 Bruel & Kjaer
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3.2.2. Αισθητήρια όργανα
Για τη λήψη μετρήσεων από τη πειραματική διάταξη χρησιμοποιούνται επιταχυνσιόμετρα της
εταιρείας KRISTLER, των οποίων η λειτουργία στηρίζεται σε έναν πυκνωτή μεταβαλλόμενης
χωρητικότητας όπου παράγει αναλογικά σήματα μεταβαλλόμενης τάσης. Για τη μετατροπή των
σημάτων αυτών σε ψηφιακά, χρησιμοποιείται συσκευή μετατροπής σήματος τύπου ADC της
National Instruments κι έτσι από χρονικά συνεχή μετατρέπονται σε χρονικά διακριτά σήματα.
Μέσω της σύνδεσης της συσκευής σε Η/Υ καταγράφονται και αποθηκεύονται τα αποτελέσματα.
Ωστόσο, πριν από την επεξεργασία των καταγεγραμμένων σημάτων, απαραίτητη κρίνεται η
αποθορυβοποίησή τους. Ως θόρυβος σε μια μέτρηση ορίζεται το σύνολο των άχρηστων
πληροφοριών εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της
μέτρησης αυτής. Για την αποθορυβοποίηση του σήματος εισάγονται κατάλληλα φίλτρα.
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4. Ανάλυση και Μοντελοποίηση
4.1. Περιγραφή Φυσικού Μοντέλου
Για την υλοποίηση της εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί το εμπρός αριστερό σύστημα
ανάρτησης – τροχού ενός οχήματος τύπου ATV, το οποίο απεικονίζεται παρακάτω:

7

3

5
1

4

2

6

Εικόνα 4.1 – Υπό μελέτη σύστημα ανάρτησης τροχού οχήματος ATV
Προκειμένου να αναλυθεί το φυσικό αυτό μοντέλο με χρήση λογισμικών πακέτων, πρέπει
αρχικά να σχεδιαστεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα πιστό αντίγραφο της γεωμετρίας του.
Η διαδικασία αυτή στηρίχτηκε στη Μέθοδο Αντίστροφης Μηχανικής (Reverse Engineering). Η
μέθοδος αυτή αφορά την διαδικασία διάλυσης ενός προϊόντος ή συστήματος για την κατανόηση
της δομής και της λειτουργίας του. Συχνά, χρησιμοποιείται για εμπορικά ή στρατιωτικά
συμφέροντα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη λήψη σχεδιαστικών
αποφάσεων για την εξέλιξη ενός νέου συστήματος, αλλά και για την απόκτηση ανακριβών,
ελλιπών ή μη διαθέσιμων εγγράφων. [24] Συνεπώς, πρωταρχικό βήμα αποτέλεσε η
αποσυναρμολόγηση του συστήματος ώστε να προκύψουν τα κύρια σώματα που το αποτελούν.
Στη συνέχεια, για κάθε σώμα λήφθηκαν μετρήσεις των διαστάσεών τους καθώς και της μάζας
τους, χρησιμοποιώντας παχύμετρο, μετρητική ταινία, μετρητή γωνιών και ηλεκτρονική ζυγαριά.
Παράλληλα, έγινε καταγραφή των συνδέσμων μεταξύ των σωμάτων ώστε να γίνει κατανοητή η
λειτουργία του συστήματος και να επιτευχθεί σωστή συναρμολόγηση του σχεδιασμένου
συστήματος. Τα βασικά σώματα από τα οποία αποτελείται το σύστημα καθώς και το σύνολο
των συνδέσμων του καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Αρίθμηση

Όνομα

Σύνδεσμοι

1

Άνω Ψαλίδι

Άρθρωση με Σκελετό

2

Κάτω Ψαλίδι

Άρθρωση με Σκελετό

3

Σώμα Ανάρτησης

Άρθρωση με Σκελετό και Κάτω Ψαλίδι

4

Πλήμνη Τροχού

Άρθρωση με Ακροαξόνιο (Ρουλεμάν Τροχού)

5

Ακροαξόνιο – Δαγκάνα Πακτωμένα μεταξύ τους / Σφαιρικοί σύνδεσμοι με
Φρένου - Δισκόφρενο
Άνω και Κάτω Ψαλίδι

6

Ζάντα

Πάκτωση με Πλήμνη Τροχού

7

Ελαστικό

Καταχρηστικά Πακτωμένο στη Ζάντα

Πίνακας 4.1 – Εξαρτήματα και συνδεσμολογία φυσικού μοντέλου

4.2. Παραδοχές και προσεγγίσεις
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί πως πραγματοποιήθηκαν ορισμένες απλοποιήσεις και παραδοχές
κατά το σχεδιασμό του μοντέλου, οι οποίες και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σύγκριση των
αποτελεσμάτων της δυναμικής ανάλυσης και της πειραματικής διάταξης. Αρχικά, ορισμένες
απώλειες εξαιτίας των μετρητικών οργάνων είναι αναπόφευκτες αλλά αρκετά μικρές σε σχέση
με την τάξη μεγέθους των διαστάσεων των σωμάτων, άρα αμελούνται. Ως προς τον σχεδιασμό
του ελαστικού, δεν έχει ληφθεί υπόψη η περιμετρική αυλάκωση καθώς θα οδηγούσε σε
προβλήματα κατά τη δημιουργία του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων, διότι η φοιτητική
άδεια του εμπορικού λογισμικού που χρησιμοποιείται, επιτρέπει τη δημιουργία μόνο 100.000
στοιχείων, που δεν επαρκούν για την ορθή αποτύπωση μιας τέτοιας γεωμετρίας. Επιπλέον, η
δαγκάνα του φρένου αποτελεί μια σύνθετη, λεπτομερή γεωμετρία το πλέγμα της οποίας θα
εμφάνιζε επίσης προβλήματα. Στη θέση της προστέθηκε μια απλουστευμένη γεωμετρία, με ίδιες
κύριες διαστάσεις και βάρος. Τέλος, παραδοχές γίνονται ως προς τη γεωμετρία τμημάτων των
σωμάτων τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για μέτρηση (π.χ. το πάχος των τοιχωμάτων των
σωλήνων που αποτελούνται τα ψαλίδια). Όσον αφορά το υλικό των σωμάτων, ο ακριβής τύπος
από τον οποίο έχουν κατασκευαστεί δεν είναι γνωστός και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί.
Συνεπώς, σε πρωταρχικό στάδιο το υλικό κάθε σώματος έχει οριστεί ως εκείνο το οποίο
συναντάται πιο συχνά στην κατασκευή τέτοιων εξαρτημάτων, ενώ οι ιδιότητές τους επιλέχθηκαν
από την βιβλιοθήκη υλικών του SOLIDWORKS, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την πυκνότητα
του υλικού προκειμένου η μάζα του εικονικού σώματος να ταυτίζεται με του πραγματικού. Παρ
’όλο που η τελευταία παραδοχή για τα υλικά αναμένεται ικανοποιητική για το μοντέλο των
άκαμπτων σωμάτων, διότι οι παράγοντες που επηρεάζονται από την επιλογή του υλικού είναι η
μάζα και η ροπή αδράνειας άρα αρκεί η κατάλληλη πυκνότητα, στην περίπτωση των εύκαμπτων
οι υπόλοιπες ιδιότητες του υλικού όπως το μέτρο ελαστικότητας, παίζουν σημαντικό ρόλο και
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για αυτό προβλέπεται το μοντέλο να ενημερώνεται εν συνεχεία βάσει των πειραματικών
δεδομένων που εξάγονται.

4.3. Εικονικό Μοντέλο και Τελική Διάταξη
Στη συνέχεια, δεδομένων των παραπάνω παραδοχών κι έπειτα από προσεκτική καταγραφή των
διαστάσεων των εξαρτημάτων, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός τους και προέκυψε η ψηφιακή
τους μορφή:

(α) Κάτω ψαλίδι

(β) Άνω ψαλίδι

(γ) Συναρμολόγημα Ακροαξονίου - Φρένου

(δ) Σώμα Ανάρτησης

(ε) Πλήμνη Τροχού

(στ) Κρεμαριέρα
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(ζ) Ζάντα

(η) Ελαστικό

(θ) Συναρμολόγημα συστήματος ανάρτησης - τροχού
Εικόνα 4.2 – Τρισδιάστατο σχέδιο CAD επιμερους εξαρτημάτων και συναρμολογηματος
συστήματος ανάρτησης – τροχού
Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του εικονικού συστήματος ανάρτησης, ακολούθησε ο
σχεδιασμός των εξαρτημάτων για τη σύνθεση της πειραματικής διάταξης. Συγκεκριμένα, για
την προσομοίωση των αρθρώσεων, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν βάσεις αλουμινίου οι
οποίες στη συνέχεια πακτώθηκαν σε μεταλλική πλάκα που με τη σειρά της πακτώθηκε σε τοίχο.
Σχεδιάστηκαν τρεις τύποι βάσεων:
Τύπος Α και Β: Βάσεις για τη σύνδεση του κάτω και άνω ψαλιδιού αντίστοιχα. Στις οπές
εφαρμόζονται ρουλεμάν που επιτρέπουν την περιστροφή των αξόνων μεταβλητής διατομής που
συναρμόζουν σφιχτά με τις οπές του ψαλιδιού.
Τύπος Γ: Βάσεις για τη σύνδεση της άνω οπής της ανάρτησης. Δεν εφαρμόζουν ρουλεμάν.
Η διάταξη προέκυψε ως εξής:
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4x
Τύπος Α
Άξονας

4x
Τύπος Β

2x
Τύπος Γ

2 x Ρουλεμάν ΙΝΑ - HΚ 1210

Πίνακας 4.2 – Τύποι βάσεων και τοποθέτηση ρουλεμάν πειραματικής διάταξης

Εικόνα 4.3 – Συναρμολόγημα εικονικού μοντέλου πειραματικής διάταξης
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4.4. Ανάλυση Μοντέλου Απαραμόρφωτων Σωμάτων
Η δημιουργία και η ανάλυση του μοντέλου απαραμόρφωτων σωμάτων μπορεί να αποτελεί μια
μέθοδο που δεν αντικατοπτρίζει με μεγάλη ακρίβεια το φυσικό μοντέλο, ωστόσο αποτελεί
σημαντικό βήμα για τη προετοιμασία του μοντέλου παραμορφώσιμων σωμάτων. Παρόμοιες
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, οι οποίες εξέταζαν σύστημα ανάρτησης –
τροχού που βάλλεται σε κατακόρυφη διέγερση με τη μέθοδο πολλαπλών σωμάτων για
απαραμόρφωτα στερεά [7], [8] ακολουθούν κατά κανόνα την εξής διαδικασία.
α. Προσδιορισμός των σωμάτων που απαρτίζουν το σύστημα και των τιμών μάζας και ροπών
αδράνειάς τους καθώς και της θέσης του κέντρου βάρους σε σχέση με το παγκόσμιο σύστημα
συντεταγμένων.
β. Προσδιορισμός των συνδέσμων μεταξύ των σωμάτων και άλλων κινηματικών περιορισμών
γ. Επίλυση του προβλήματος με χρήση εμπορικών λογισμικών είτε άλλων αριθμητικών
μοντέλων.
δ. Σύγκριση αποτελεσμάτων με το πειραματικό μοντέλο κι ενημέρωση του αριθμητικού
μοντέλου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συνεπώς, δεδομένης της γεωμετρίας των σωμάτων που στελεχώνουν το υπό μελέτη σύστημα,
στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα δεδομένα που αφορούν το υλικό και τη μάζα τους.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η κρεμαριέρα δεν θα χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες μελέτες
ενώ το συναρμολόγημα ακροαξονίου, δισκοφρένου και δαγκάνας φρένου αντιμετωπίζεται ως
ενιαίο σώμα, διότι τα επιμέρους εξαρτήματα είναι πακτωμένα μεταξύ τους και ο προσδιορισμός
των εσωτερικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στο υποσύστημα αυτό, δεν αποτελεί αντικείμενο
μελέτης της παρούσας εργασίας. Τοιουτοτρόπως, ορίστηκε κοινό υλικό για το συγκεκριμένο
συσσωμάτωμα το οποίο παρόλο που δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα
αναμένεται να μην επηρεάσει σημαντικά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Σώμα

Υλικό

Μάζα [kg]
Φυσικό Μοντέλο

Μάζα [kg]
Εικονικό Μοντέλο

%
Απόκλιση

Ελαστικό

Γόμα

4.8

4.7983

1%

Ζάντα

Αλουμίνιο

2.7

2.795

3.5%

Πλήμνη Τροχού

Ατσάλι

Συσσωμάτωμα
Ακροαξονίου

Ατσάλι

Άνω Ψαλίδι

Ατσάλι

0.987

Κάτω Ψαλίδι

Ατσάλι

1.224

Άνω Τμήμα Ανάρτησης

Ατσάλι

Κάτω Τμήμα Ανάρτησης

Ατσάλι

Άνω-Εμπρός Βάση

Αλουμίνιο
6068 – Τ6

0.888
3.420
6.7

2.5%

2.6
(Ανάρτηση)

1.490

-

0.86

-

0.135

2 x 0.135

<1%
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Άνω-Πίσω Βάση

Αλουμίνιο
6068 – Τ6

0.135

2 x 0.135

Κάτω-Εμπρός Βάση

Αλουμίνιο
6068 – Τ6

0.086

2 x 0.086

Κάτω-Πίσω Βάση

Αλουμίνιο
6068 – Τ6

0.086

2 x 0.086

Βάση Ανάρτησης

Αλουμίνιο
6068 – Τ6

0.086

2 x 0.204

Πλάκα Στερέωσης

Ατσάλι

12.2

12.2

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

Πίνακας 4.3 – Παράμετροι εξαρτημάτων
Σε πρωταρχικό στάδιο, τα υλικά των εξαρτημάτων του οχήματος ορίστηκαν προσεγγιστικά με
τρόπο τέτοιο ώστε το βάρος του εικονικού σώματος να ταυτίζεται με του πραγματικού. Όσον
αφορά τις ροπές αδράνειας των σωμάτων, αυτές υπολογίζονται αυτόματα από τα λογισμικά για
δεδομένη γεωμετρία και υλικό. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι κινηματικοί περιορισμοί
μεταξύ των προαναφερθέντων σωμάτων.
Είδος συνδέσμου

Σώματα που αλληλοεπιδρούν

Πάκτωση (Fixed Joint)

Ελαστικό - Ζάντα

Πάκτωση

Ζάντα – Πλήμνη Τροχού

Περιστροφική
Joint)

Άρθρωση

(Revolute Πλήμνη Τροχού – Συσσωμάτωμα Ακροαξονίου

Σφαιρική Άρθρωση (Spherical Joint)

Συσσωμάτωμα Ακροαξονίου – Άνω Ψαλίδι

Σφαιρική Άρθρωση

Συσσωμάτωμα Ακροαξονίου – Κάτω Ψαλίδι

Περιστροφική Άρθρωση

Κάτω Ψαλίδι – Κάτω Τμήμα Ανάρτησης

Περιστροφική Άρθρωση

Άνω Τμήμα Ανάρτησης – Βάση Ανάρτησης

Διαμήκης Άρθρωση (Translational Joint) Άνω Τμήμα
Ανάρτησης

Ανάρτησης

–

Κάτω

Περιστροφική Άρθρωση

Κάτω Ψαλίδι – Κάτω Εμπρός Βάση

Περιστροφική Άρθρωση

Κάτω Ψαλίδι – Κάτω Πίσω Βάση

Περιστροφική Άρθρωση

Άνω Ψαλίδι – Άνω Εμπρός Βάση

Περιστροφική Άρθρωση

Άνω Ψαλίδι – Άνω Πίσω Βάση

Πάκτωση

Πλάκα Στήριξης - Έδαφος

Πάκτωση

Βάσεις – Πλάκα Στήριξης

Τμήμα

Πίνακας 4.4 – Είδη συνδέσμων μεταξύ των εξαρτημάτων
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Τέλος, η προσομοίωση εδάφους με χρήση διεγέρτη μεταφράζεται ως κινηματικός περιορισμός
με την εισαγωγή κατακόρυφης μετατόπισης στο πέλμα του ελαστικού. Η μετατόπιση αυτή
εκφράζεται μέσω μιας ημιτονοειδούς συνάρτησης της μορφής
𝑧(𝑡) = 𝐴 ∗ sin(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡)
Όπου, Α το εύρος του ημιτόνου και συνεπώς η μέγιστη μετατόπιση του διεγέρτη, f η συχνότητα
διέγερσης σε Hz και t το χρονικό βήμα. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής συχνότητας λειτουργίας
θεωρείται πως δεν αποκολλάται το πέλμα του τροχού από το διεγέρτη, κατά τη προσομοίωση.
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να μοντελοποιηθεί το σύστημα με τη βοήθεια εμπορικών
λογισμικών και στη συνέχεια να επιλυθούν στους ενσωματωμένους λύτες αυτών. Στην παρούσα
εργασία τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για αυτόν το σκοπό, καθώς και ο λόγος που
επιλέχθηκαν, αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.1.1. Ωστόσο, επειδή οι διαθέσιμες δυνατότητες
και το λειτουργικό σύστημα διαφέρει από πακέτο σε πακέτο, η διαδικασία της μοντελοποίησης
περιγράφεται ξεχωριστά για το καθένα.
4.4.1. ANSA Kinetics
Όπως αναφέρθηκε, το μοντέλο απαραμόρφωτων σωμάτων αποτελεί θεμέλιο για τη
προετοιμασία του μοντέλου εύκαμπτων σωμάτων. Συνεπώς, για κάθε σώμα πρέπει να
δημιουργηθεί πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων το οποίο θα χρησιμοποιείται σε όλες τις
αναλύσεις που ακολουθούν, ανεξάρτητα από το λογισμικό πακέτο. Η διαδικασία υποδιαίρεσης
των σωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έχει ως εξής:
▪ Δημιουργία Πεπερασμένων Στοιχείων
Αρχικά, εισάγεται στο ANSA η γεωμετρία του εκάστοτε σώματος σε μορφή αρχείου STEP
δίνοντας έμφαση στη θέση του συναρτήσει του συστήματος συντεταγμένων του συνολικού
μοντέλου. Στην πρώτη καρτέλα του λογισμικού δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και επιδιόρθωσης
της τοπολογίας της γεωμετρίας ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ανεπιθύμητες ασυνέχειες στις ακμές
των επιφανειών, είτε κάποια διείσδυση επιφάνειας σε άλλη. Στο στάδιο αυτό η γεωμετρία
αποτελείται από επιφάνειες και δεν ορίζεται η έννοια του όγκου. Προχωρώντας στη δεύτερη
καρτέλα, δημιουργείται το πλέγμα των επίπεδων πεπερασμένων στοιχείων. Στο παρόν μοντέλο
επιλέχθηκε δημιουργία πλέγματος τριγωνικών στοιχείων, το μήκος των οποίων μεταβάλλεται
ανάλογα με την κατά τόπους συνθετότητα της γεωμετρίας. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η
διαστρέβλωση της αρχικής γεωμετρίας ενώ διατηρείται το μοντέλο υπολογιστικά «οικονομικό»
καθώς προκύπτει μικρότερος αριθμός στοιχείων. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η χρήση
φοιτητικής άδειας σε λογισμικό που χρησιμοποιείται στην πορεία, επιτρέπει τη λύση
προβλημάτων με λιγότερο από περίπου 100.000 στοιχεία ανά σώμα, συνεπώς η μείωση της
ακρίβειας του πλέγματος κρίνεται αναγκαία. Ακολούθως, επιδιορθώνεται το πλέγμα στα
στοιχεία που εμφανίζουν πολύ μικρές γωνίες ή απότομες αλλαγές στην κλίση τους. Η διαδικασία
δημιουργίας όγκου πεπερασμένων στοιχείων ολοκληρώνεται στην τρίτη καρτέλα στην οποία
αφού αναγνωριστεί κι επικυρωθεί το σύνολο των επιπέδων που καθορίζουν τον όγκο,
δημιουργούνται τα τετραεδρικά στοιχεία. Τέλος, διαγράφονται τα επίπεδα στοιχεία και
απομένουν μόνο τα τρισδιάστατα ενώ ακολουθεί ο καθορισμός του υλικού.
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Ιδιότητες Υλικού
Σώμα

Αριθμός
Πεπερασμένων
Στοιχείων

Μήκος
Στοιχείων min max [mm]

Ε [MPa]

ρ
[kg/mm2]

5E+03

1.36E-06

89168

1 – 10

Ζάντα

6.9E+03

2.7E-06

70523

0.5 – 10

Πλήμνη Τροχού

12E+04

7.1E-06

44462

1–2

Συσσωμάτωμα
Ακροαξονίου

12E+04

7.1E-06

161068

0.5 – 2

Άνω Ψαλίδι

17E+04

7.25E-06

58357

1–5

Κάτω Ψαλίδι

17E+04

7.25E-06

49343

1–5

Άνω
Τμήμα
Ανάρτησης

17E+04

7.25E-06

101111

1–5

Κάτω
Τμήμα
Ανάρτησης

17E+04

7.25E-06

37229

1–5

Κρεμαριέρα

12E+04

7.1E-06

22403

1–5

Βάση Κρεμαριέρας

7E+04

2.75E-06

62337

1–2

Άνω-Εμπρός Βάση

7E+04

2.75E-06

92240

1–2

Άνω-Πίσω Βάση

7E+04

2.75E-06

91084

1–2

Κάτω-Εμπρός Βάση

7E+04

2.75E-06

61819

1–2

Κάτω-Πίσω Βάση

7E+04

2.75E-06

62214

1–2

Βάση Ανάρτησης

7E+04

2.75E-06

154972

1–2

Πλάκα Στερέωσης

21E+04

7.85E-06

106932

1 – 20

Ελαστικό

Πίνακας 4.5 – Καθορισμός ιδιοτήτων υλικών, μήκους και αριθμού στοιχείων κάθε
σώματος
▪ Δημιουργία Απαραμόρφωτων Συνδέσμων RBE2
Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας των πεπερασμένων στοιχείων σε όλα τα σώματα, στην
καρτέλα NASTRAN, τοποθετούνται απαραμόρφωτοι σύνδεσμοι RBE2 στις περιοχές που στη
συνέχεια θα τοποθετηθούν οι διάφοροι κινηματικοί περιορισμοί. Τα κέντρα των RBE2 θα
χρησιμοποιηθούν αργότερα και ως superelements για τη χρήση της μεθόδου Craig – Bumpton
κατά τη δημιουργία των εύκαμπτων σωμάτων. Σημειώνεται, πως σε περίπτωση που η
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δημιουργία μοντέλου απαραμόρφωτων στερεών δεν αποσκοπεί την εξαγωγή δεδομένων για τη
δημιουργία του μοντέλου εύκαμπτων στερεών, τα παραπάνω βήματα μπορούν να αποφευχθούν.

Εικόνα 4.4 – Άκαμπτο στοιχείο RBE2

Πλέον, τα σώματα είναι έτοιμα να εισαχθούν σε κοινό αρχείο, στην καρτέλα Kinetics για να
δημιουργηθεί το μοντέλο πολλαπλών σωμάτων απαραμόρφωτων στερεών. Έχοντας ελέγξει πως
όλα τα σώματα βρίσκονται σε σωστή θέση στο χώρο, ορίζονται τα απαραμόρφωτα στερεά και
το έδαφος.

Εικόνα 4.5 – Καθορισμός απαραμόρφωτων σωμάτων

▪ Ορισμός Κινηματικών Περιορισμών
Έπειτα, ορίζονται οι κινηματικοί περιορισμοί τοποθετώντας τους συνδέσμους μεταξύ των
σωμάτων, όπως αυτοί ορίστηκαν στον Πίνακα 4.4. Στο ANSA Kinetics οι σύνδεσμοι ορίζονται
επιλέγοντας τα σώματα που αλληλοεπιδρούν, το σημείο θέσης του συνδέσμου καθώς και ο
άξονας κίνησής του (μετατόπιση, περιστροφή), όταν αυτός υφίσταται. Οι σύνδεσμοι που
χρησιμοποιήθηκαν απεικονίζονται ως εξής:
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Σύνδεσμος
Πάκτωση: περιορισμός 6
ελευθερίας. Καμία κίνηση.

Συμβολισμός
βαθμών

Περιστροφική Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό άξονα.

Σφαιρική Άρθρωση: περιορισμός 3
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό σημείο.

Διαμήκης Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Μετατόπιση κατά
μήκος σταθερού άξονα.

Inplane Σύνδεσμος: περιορισμός 1
βαθμού ελευθερίας. Η μετατόπιση των
συνδεόμενων σωμάτων κατά μήκος του
ορισθέντος άξονα είναι ίδια.
Πίνακας 4.6 – Απεικόνιση συνδέσμων Kinetics
▪ Ορισμός Ελαστικών Συνδέσμων
Στη συνέχεια, ορίζονται οι ελαστικοί σύνδεσμοι, δηλαδή οι δυνάμεις ελατηρίου κι αποσβεστήρα
που αντιπροσωπεύουν την ανάρτηση. Η σταθερά στιβαρότητας του ελατηρίου ορίστηκε ίση με
12 N/mm και προέκυψε από τη σχέση στιβαρότητας διαμηκών ελατηρίων:
𝛫=

𝐺 ∗ 𝑑4
8 ∗ 𝑁 ∗ 𝐷3

(4.1)
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Όπου, G το μέτρο διάτμησης του υλικού του ελατηρίου ίσο με 79,300,000,000 Pa βάσει της
τυποποίησης ANSI 1095 Spring Steel, d η διάμετρος του καλωδίου σε mm, Ν ο αριθμός ενεργών
σπειρών και D η εξωτερική διάμετρος του ελατηρίου. Η σταθερά απόσβεσης θεωρήθηκε ίση με
1 N/mm2.
▪ Ορισμός Διέγερσης Εδάφους
Τέλος, εισάγεται η ημιτονοειδής κατακόρυφη κίνηση σε ένα θεωρητικό κυλινδρικό σώμα που
αντιπροσωπεύει την επιφάνεια του διεγέρτη. Το σώμα αυτό συνδέεται με το έδαφος με μια
διαμήκη άρθρωση που επιτρέπει αποκλειστικά τη μετατόπιση κατά τον άξονα z. Έπειτα,
εισάγεται η κίνηση στην άρθρωση αυτή, με εύρος 25 mm και συχνότητα 6 Hz. Τέλος, απαιτείται
η σύνδεση του ελαστικού με την επιφάνεια του διεγέρτη κι αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό 1
in plane συνδέσμου κατά τον άξονα z, ο οποίος ουσιαστικά υποχρεώνει το σημείο του ελαστικού
στο οποίο τοποθετήθηκε ο σύνδεσμος, να ακολουθεί τη μετατόπιση που ακολουθεί και το
θεωρητικό σώμα κατά τον άξονα z.

Εικόνα 4.6 – Απεικόνιση τελικού μοντέλου στο Kinetics
▪ Αποτελέσματα
Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται η παραμόρφωση της ανάρτησης κατά τον
άξονα λειτουργίας της και η επιτάχυνση στο κέντρο του τροχού, για διάρκεια 5 s και χρονικό
βήμα 0.01.
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Εικόνα 4.7 – Χρονοϊστορία παραμόρφωσης ανάρτησης

Εικόνα 4.8 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης του κέντρου του τροχού στον άξονα z
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4.4.2. Hyperworks Motionview
Η ίδια ανάλυση εκτελέστηκε και στο λογισμικό Hyperworks Motionview, του οποίου το
μοντέλο πολλαπλών σωμάτων με απαραμόρφωτα στερεά αποτελεί βάση για την μελέτη του
αντίστοιχου μοντέλου εύκαμπτων στερεών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι παρόμοια
αλλά πιο απλή και ξεκινάει από την εισαγωγή ολόκληρου του συστήματος, απευθείας από το
αρχείο SOLIDWORKS. Αυτό, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του λογισμικού αυτού διότι
«επικοινωνεί» συνεχώς με το τρισδιάστατο σχέδιο CAD, επομένως το μοντέλο ενημερώνεται
για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στην αρχική γεωμετρία, μειώνοντας έτσι σημαντικά το
χρόνο βελτίωσής της. Κατά την εισαγωγή του αρχείου, πρέπει να οριστούν τα υλικά για κάθε
όγκο που αναγνωρίζει το λογισμικό. Στη συνέχεια, τα σώματα που αντιμετωπίζονται ως
συσσωμάτωμα, συγχωνεύονται σε ένα σώμα με την εντολή merge.

Εικόνα 4.9 - Καθορισμός απαραμόρφωτων σωμάτων

▪ Ορισμός Συνδέσμων
Έπειτα, εισάγονται σημεία τα οποία αντιστοιχούν στα κέντρα των αντίστοιχων RBE2 του
μοντέλου στο Kinetics και σε αυτά, τοποθετούνται οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωμάτων. Οι
σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν απεικονίζονται ως εξής:

Σύνδεσμος
Πάκτωση: περιορισμός 6
ελευθερίας. Καμία κίνηση.

Συμβολισμός
βαθμών
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Περιστροφική Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό άξονα.

Σφαιρική Άρθρωση: περιορισμός 3
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό σημείο.
Διαμήκης Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Μετατόπιση κατά
μήκος σταθερού άξονα.

Inplane Σύνδεσμος: περιορισμός 1
βαθμού ελευθερίας. Η μετατόπιση των
συνδεόμενων σωμάτων κατά μήκος του
ορισθέντος άξονα είναι ίδια.
Πίνακας 4.7 – Απεικόνιση συνδέσμων Motionview
▪ Ορισμός Ελαστικών Συνδέσμων
Στη συνέχεια, ορίζεται το διάμηκες ελατήριο και ο αποσβεστήρας με τις σταθερές στιβαρότητας
και απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν και παραπάνω. Σημειώνεται πως για τον ορισμό
ελατηρίου-αποσβεστήρα στο MotionView είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός γραφικού που
θα αντιστοιχεί στον ελαστικό αυτόν σύνδεσμο και ζητείται ο ορισμός της διαμέτρου του
ελατηρίου και του μήκους του.
▪ Ορισμός Διέγερσης
Τελικά, ομοίως εισάγεται η κατακόρυφη μετατόπιση η οποία εφαρμόζεται στη διαμήκη
άρθρωση που ορίστηκε ανάμεσα στο θεωρητικό σώμα και στο έδαφος.
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Εικόνα 4.10 - Απεικόνιση τελικού μοντέλου στο Motionview
▪ Αποτελέσματα
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι μεταβολές στην παραμόρφωση της ανάρτησης
και στην επιτάχυνση του τροχού. Ωστόσο, σημειώνεται πως για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων πρώτα ορίζονται measurements στο MotionView. Δηλαδή, πρέπει να οριστεί η
επιθυμητή μέτρηση, λόγου χάρη η επιτάχυνση το κέντρο βάρους του τροχού, προτού ξεκινήσει
η επίλυση του προβλήματος. Μετά το τέλος της επίλυσης, προκύπτει το αρχείο μορφής .mrf στο
οποίο εμπεριέχονται τα αποτελέσματα των measurements που έχουν οριστεί και μέσω το
HyperGraph 2D μπορεί να γίνει η απεικόνιση των διαγραμμάτων κι από εκεί η εξαγωγή των
δεδομένων σε αρχεία .csv.

Εικόνα 4.11 - Χρονοϊστορία παραμόρφωσης ανάρτησης
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Εικόνα 4.12 - Χρονοϊστορία επιτάχυνσης του κέντρου του τροχού στον άξονα z
▪

Σύγκριση των απαραμόρωτων μοντέλων Kinetics και MotionView

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη δυναμική ανάλυση πολλαπλών
σωμάτων με απαραμόρφωτα στερεά στα δύο λογισμικά, πραγματοποιήθηκε μέσω του
υπολογισμού του επί τοις εκατό σχετικού σφάλματος, για ιδανικές αρθρώσεις. Το σφάλμα αυτό
απεικονίζεται στα παρακάτω διαγράμματα και οριακά ξεπερνάει το 4 % όσον αφορά τη
παραμόρφωση της ανάρτησης και το 6 % όσον αφορά την επιτάχυνση του τροχού.

Εικόνα 4.13 – Επί τοις εκατό σχετικό σφάλμα των παραμορφώσεων της ανάρτησης
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Εικόνα 4.14 – Επί τοις εκατό σχετικό σφάλμα των επιταχύνσεων στο κέντρο του τροχού
Δεδομένου ότι οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν έχοντας ορίσει πανομοιότυπες παραμέτρους,
οι αποκλίσεις στα αποτελέσματα ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι στο Kinetics η
γεωμετρία των σωμάτων αποκλίνει από του MotionView διότι τα σώματα αποτελούν όγκους
πεπερασμένων στοιχείων. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε το πλέγμα των πεπερασμένων
στοιχείων δεν είναι εφικτό να είναι ιδιαίτερα λεπτομερές, λόγω περιορισμών της φοιτητικής
άδειας του Hyperworks, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια διακριτοποιημένα σώματα από το
ANSA. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο οι μικρές αλλαγές στη γεωμετρία να οδηγήσουν σε
αποκλίσεις στη μάζα, τις ροπές αδράνειας και στη θέση του κέντρου βάρους των σωμάτων,
οδηγώντας στο να προκύπτουν σφάλματα κατά τη μέτρηση.

4.5. Ανάλυση Μοντέλου Πολλαπλών Σωμάτων με Εύκαμπτα Στερεά
Η δημιουργία και η ανάλυση του μοντέλου πολλαπλών σωμάτων με εύκαμπτα στερεά αποτελεί
μια μέθοδο που προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια φυσικά μοντέλα στα οποία συναντώνται
μεγάλες μετατοπίσεις. Μελέτες των οποίων το αντικείμενο αποτέλεσε η μοντελοποίηση
συστημάτων με χρήση τη μέθοδο εύκαμπτων σωμάτων τύπου CMS, [15], [25], [26] ακολουθούν
κατά κανόνα την εξής διαδικασία.
α. Δημιουργία πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων για κάθε σώμα που αποτελεί τμήμα του
συστήματος ξεχωριστά.
β. Προσδιορισμός σημείων που θα τοποθετηθούν κινηματικοί περιορισμοί, για εφαρμογή της
μεθόδου Craig – Bumpton πετυχαίνοντας τη μείωση διαστάσεων των μητρώων μάζας και
στιβαρότητας του εκάστοτε σώματος.
γ. Επίλυση του ιδιοπροβλήματος για συγκεκριμένο αριθμό ιδιομορφών, με χρήση εμπορικών
λογισμικών για κάθε μεμονωμένο σώμα.
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δ. Αντικατάσταση κάθε άκαμπτου σώματος στο μοντέλο απαραμόρφωτων στερεών με το
αντίστοιχο εύκαμπτο σώμα που περιγράφεται από το αρχείο που προέκυψε από τη λύση του
παραπάνω ιδιοπροβλήματος.
ε. Έλεγχος σωστής τοποθέτησης των συνδέσμων που προσομοιώνουν τους κινηματικούς
περιορισμούς και ορισμός ιδιομορφικών δυνάμεων (αν υπάρχουν).
στ. Επίλυση του προβλήματος με χρήση εμπορικών λογισμικών.
ζ. Σύγκριση αποτελεσμάτων με το πειραματικό μοντέλο κι ενημέρωση του αριθμητικού
μοντέλου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Για τη δυναμική ανάλυση του μοντέλου συστήματος ανάρτησης απαραμόρφωτων στερεών, θα
αντικατασταθούν με εύκαμπτα σώματα μόνο εκείνα που παρουσιάζουν μεγάλη μετατόπιση
αναλογικά με τις διαστάσεις τους ή και το υλικό από το οποίο αποτελούνται είναι σημαντικά πιο
εύκαμπτο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα σώματα. Τα σώματα αυτά είναι το ελαστικό, το άνω και
κάτω ψαλίδι.
4.5.1. HyperWorks HyperMesh / MotionView
▪ Δημιουργία CMS Εύκαμπτων Σωμάτων
Δεδομένου ότι τα υπό εξέταση σώματα έχουν διαιρεθεί σε τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία,
καθώς επίσης έχουν τοποθετηθεί άκαμπτοι σύνδεσμοι RBE2 στις θέσεις των συνδέσεων, το
εκάστοτε αρχείο .fem εισάγεται στο Hypermesh. Στη συνέχεια, ελέγχονται οι ιδιότητες του
υλικού και του σώματος. Στη συνέχεια, ορίζεται η εντολή ASET1 κατά την οποία επιλέγονται
τα υπερστοιχεία (superelements) από τα κέντρα των RBE2 και περιορίζονται όλοι οι βαθμοί
ελευθερίας των σημείων. Επιπλέον, στο ελαστικό ορίστηκε κατανεμημένη πίεση 0.9 bar στο
εσωτερικό του. Έπειτα, επιλέγεται ως μέθοδος επίλυσης η CMSMETHOD για να υπολογιστούν
οι πρώτες 15 ιδιομορφές του σώματος. Τέλος, ο ενσωματωμένος λύτης Optistruct επιλύει το
ιδιοπρόβλημα κι εξάγει τα αποτελέσματα σε αρχείο της μορφής .h3d.

Εικόνα 4.15 – Ορισμός περιορισμών 6 βαθμών ελευθερίας τύπου ASET1 στα σημεία
ορισμού συνδέσμων
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▪ Δημιουργία Μοντέλου Πολλαπλών Σωμάτων με Εύκαμπτα Στερεά
Στο μοντέλο απαραμόρφωτων στερεών του MotionView, δίνεται η επιλογή μετατροπής ενός
σώματος σε εύκαμπτο. Εισάγοντας το αρχείο που προέκυψε νωρίτερα, το άκαμπτο σώμα
αντικαθίσταται από το νέο εύκαμπτο στερεό, το οποίο αποτελείται από πεπερασμένα στοιχεία.
Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση πρέπει να γίνει έλεγχος ταύτισης των σημείων
που ορίστηκαν στην ASET1 με τα σημεία που εφαρμόζουν οι κινηματικού περιορισμοί. Αφού
πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία για όλα τα σώματα, ορίζονται οι ιδιομορφικές δυνάμεις
(Modal Forces) του ελαστικού. Τέλος, ακολουθεί η επίλυση του μοντέλου και η απεικόνιση
δεδομένων μέσω του ενσωματωμένου μεταεπεξεργαστή HyperView.
▪ Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν αφορούν τα ίδια μεγέθη που παρουσιάστηκαν για τα
απαραμόρφωτα σώματα και απεικονίζονται στο τέλος του κεφαλαίου κατά τη σύγκριση των δύο
λογισμικών. Ωστόσο, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι παραμορφώσεις των σωμάτων
συναρτήσει της μετατόπισης για το άνω σημείο της κίνησης, δηλαδή τη χρονική στιγμή που ο
διεγέρτης βρίσκεται στη θέση +25mm.

Εικόνα 4.16 – Απεικόνιση - στιγμιότυπο παραμορφώσεων
Όπως ήταν αναμενόμενο, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις τις δέχεται το ελαστικό και
συγκεκριμένα στο πέλμα του όπου και τοποθετήθηκε ο σύνδεσμος περιορισμού κίνησης. Στα
δομικά στοιχεία, παραμορφώσεις εντοπίζονται στο κάτω ψαλίδι στο σημείο σύνδεσης της
ανάρτησης καθώς και στο σημείο σύνδεσης με τις βάσεις.
4.5.2. ADAMS View
Το ίδιο μοντέλο αναπτύχθηκε και επιλύθηκε στο ADAMS View όπου δίνεται η δυνατότητα
προσομοίωσης των ρουλεμάν που τοποθετήθηκαν στις αρθρώσεις των ψαλιδιών, καθώς διαθέτει
ενημερωμένη βιβλιοθήκη με τις ιδιότητες των ρουλεμάν διαφόρων εταιρειών. Για την επίλυση,
εισάγονται τα ίδια αρχεία των σωμάτων πεπερασμένων στοιχείων, ορίζονται οι ιδιότητες των
υλικών και τοποθετούνται οι κινηματικοί περιορισμοί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
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πρωταρχική μορφή του μοντέλου πολλαπλών σωμάτων αποτελούμενο από άκαμπτα στερεά. Τη
μεταβίβαση σε εύκαμπτα σώματα το ADAMS την κάνει αυτόματα, καθώς αναγνωρίζει τα
αντίστοιχα σημεία ASET1 από τους υπάρχοντες συνδέσμους και τα δεδομένα του CMS
εύκαμπτου σώματος, κάθε φορά, εξάγονται σε αρχείο μορφής .mnf. Ωστόσο, τα .mnf αρχεία
που εξάγονται από την καρτέλα Flex Builder δεν περιέχουν πληροφορίες για τις ιδιομορφικές
δυνάμεις.
Σύνδεσμος

Συμβολισμός

Πάκτωση: περιορισμός 6
ελευθερίας. Καμία κίνηση.

βαθμών

Περιστροφική Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό άξονα.

Σφαιρική Άρθρωση: περιορισμός 3
βαθμών ελευθερίας. Περιστροφή γύρω
από σταθερό σημείο.

Διαμήκης Άρθρωση: περιορισμός 5
βαθμών ελευθερίας. Μετατόπιση κατά
μήκος σταθερού άξονα.

Ρουλεμάν: περιορισμός
ελευθερίας.

5

βαθμών

Είδος: Needle Roller Bearing
Τυποποίηση: HK 1210
Κατασκευαστής: ΙΝΑ
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Inplane Σύνδεσμος: περιορισμός 1
βαθμού ελευθερίας. Η μετατόπιση των
συνδεόμενων σωμάτων κατά μήκος του
ορισθέντος άξονα είναι ίδια.

Πίνακας 4.8 – Απεικόνιση συνδέσμων ADAMS View

Εικόνα 4.17 – Απεικόνιση τελικού μοντέλου στο ADAMS View
Τελικά, τοποθετούνται στις αρθρώσεις τα ρουλεμάν ΗΚ 1210 των οποίων τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και ο τύπος του ρουλεμάν συμπληρώνονται στους πίνακες μαζί με τα σώματα
τα οποία έρχονται σε επαφή με αυτά. Ακολουθεί η επίλυση του προβλήματος στον
ενσωματωμένο λύτη του ADAMS View.
▪ Αποτελέσματα
Αρχικά, από την επίλυση του προβλήματος προκύπτει ότι η μεγαλύτερη παραμόρφωση
συναντάται στο και πάλι στο πέλμα του ελαστικού, αυτήν τη φορά μικρότερη συγκριτικά με το
εύκαμπτο μοντέλο του MotionView, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4.18. Σημειώνεται πως η
μέγιστη παραμόρφωση είναι 0.18 mm και πως η διακύμανση της χρωματικής απεικόνισης των
αποτελεσμάτων τροποποιήθηκε για την καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.
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Εικόνα 4.18 – Απεικόνιση – στιγμιότυπο παραμορφώσεων [Max 0.18 mm]

Το μέγεθος της μετατόπισης ενδέχεται να διαφέρει εξαιτίας του γεγονότος ότι στο λάστιχο δεν
έχει οριστεί η πίεσή του ως ιδιομορφική δύναμη. Τα αποτελέσματα των υπό μελέτη μεγεθών
παρουσιάζονται απευθείας σε σύγκριση με εκείνα του προηγούμενου εύκαμπτου μοντέλου.
▪ Φορτίο στα Ρουλεμάν
Επιπλέον, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα ρουλεμάν που φορτίζονται περισσότερο κατά
την κίνηση του μηχανισμού είναι εκείνα των κάτω βάσεων και η ακτινική τους φόρτιση
μεταβάλλεται ως εξής:

Εικόνα 4.19 – Χρονοϊστορία ακτινικής φόρτισης ρουλεμάν κάτω ψαλιδιού
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▪ Σύγκριση Αποτελεσμάτων Εύκαμπτων Μοντέλων
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη δυναμική ανάλυση πολλαπλών
σωμάτων με εύκαμπτα στερεά στα δύο λογισμικά, πραγματοποιήθηκε μέσω της απεικόνισης
των μεγεθών στα κοινά διαγράμματα που ακολουθούν.

Εικόνα 4.20 – Σύγκριση χρονοϊστοριών παραμόρφωσης ανάρτησης

Εικόνα 4.21 – Σύγκριση χρονοϊστοριών επιτάχυνσης κέντρου τροχού
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του ADAMS, εμφανίζεται μεγαλύτερη παραμόρφωση
στην ανάρτηση, όπως και στην περίπτωση σύγκρισης των δύο απαραμόρφωτων μοντέλων.
Επιπλέον, όσον αφορά τη μελέτη της επιτάχυνσης και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούνται
ανομοιόμορφες εναλλαγές στη τιμή της κατά τα πρώτα χρονικά βήματα της δυναμικής
ανάλυσης.
▪ Σύγκριση Εύκαμπτου και Απαραμόρφωτου Μοντέλου
Τέλος, θεωρήθηκε χρήσιμο να συγκριθεί το απαραμόρφωτο με το εύκαμπτο μοντέλο.
Επιλέχθηκαν τα μοντέλα που αναλύθηκαν στο MotionView και η σύγκρισή τους θα γίνει με
βάση το λόγο της παραμόρφωσης της ανάρτησης ως προς την μετατόπιση του τροχού.
Παρακάτω απεικονίζεται ο λόγος αυτός για τις 2 από τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν.

Εικόνα 4.22 – Σύγκριση ανάμεσα σε εύκαμπτο και απαραμόρφωτο μοντέλο

Γενικά, για μικρές μετατοπίσεις τα αποτελέσματα των μοντέλων απαραμόρφωτων και
εύκαμπτων σωμάτων είναι πολύ κοντά. Αντίθετα, όσο οι μετατοπίσεις μεγαλώνουν τα
αποτελέσματα αποκλίνουν περισσότερο. Αναλυτικά, παρατηρείται στο απαραμόρφωτο μοντέλο
διακρίνεται μονή γραμμή, ενώ στο εύκαμπτο διπλή. Αυτό αποδεικνύει πως λόγω της
παραμόρφωσης των σωμάτων, τα εύκαμπτα μοντέλα δεν εκτελούν πανομοιότυπη κίνηση κατά
τη συμπίεση κι επαναφορά της ανάρτησης, σε αντίθεση με τα απαραμόρφωτα. Τέλος, το γεγονός
ότι το εύκαμπτο μοντέλο του MotionView έχει μικρότερο λόγο από το αντίστοιχο
απαραμόρφωτο μοντέλο οφείλεται στο γεγονός ότι τμήμα της ενέργειας που λαμβάνει το
σύστημα καταναλώνεται από τα εύκαμπτα σώματα, με αποτέλεσμα η εναπομένουσα ενέργεια
να είναι λιγότερη σε σχέση με εκείνη ενός απαραμόρφωτου συστήματος και άρα η ανάρτηση
συμπιέζεται λιγότερο.
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5. Πειραματική Διάταξη
Μετά την ολοκλήρωση της δυναμικής ανάλυσης πολλαπλών σωμάτων με χρήση εμπορικών
λογισμικών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή δεδομένων από το αντίστοιχο φυσικό
μοντέλο. Για την πειραματική μελέτη του φυσικού μοντέλου απαιτείται η δημιουργία μιας
διάταξης της οποίας η λειτουργία είναι ελεγχόμενη, δηλαδή τα δεδομένα εισόδου είναι
προκαθορισμένα και δεν επηρεάζονται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες, έτσι ώστε οι
μετρήσεις μετά από κατάλληλη επεξεργασία να μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή
αξιόπιστων συμπερασμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της δομής του
πειραματικού μοντέλου, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη κατασκευή του.

5.1. Περιγραφή Πειραματικής Διάταξης
Το φυσικό μοντέλο αντιστοιχεί στο σύστημα ανάρτησης – τροχού του οχήματος. Προκειμένου
να προσομοιωθεί η κατακόρυφη διέγερση εδάφους και να τεθεί το σύστημα σε κίνηση, πρέπει
το συναρμολόγημα να συνδεθεί σε ακίνητο σώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται μόνο
ένας βαθμός ελευθερίας του συνολικού συστήματος. Συνεπώς, κατασκευάστηκαν βάσεις
αλουμινίου οι οποίες με τη σειρά τους βιδώθηκαν σε ατσάλινη πλάκα. Στις βάσεις αυτές
δημιουργήθηκαν οπές στις οποίες εμφωλεύουν ρουλεμάν που επιτρέπουν τη περιστροφή των
αυτοσχέδιων αξόνων αλουμινίου που συναρμόζονται σφιχτά στις οπές των ψαλιδιών. Για την
κατασκευή των αξόνων και των βάσεων χρησιμοποιήθηκαν οι εργαλειομηχανές τόρνος και
φρέζα αντίστοιχα, από το μηχανουργείο του ΤΜΜ στις εγκαταστάσεις στα Κοίλα Κοζάνης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανοχές των οπών των βάσεων και στις επιφάνειες του άξονα που
εφαρμόζει στο ρουλεμάν έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή συναρμογή τους. Επιπλέον, πολλή
προσοχή δόθηκε στη θέση της οπής της βάσης συναρτήσει της επιφάνειας που εφάπτεται στην
ατσάλινη πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση
σφαλμάτων ανάμεσα στο εικονικό και πραγματικό μοντέλο, που προκύπτουν κατά την
κατασκευή.

Εικόνα 5.1 – Αριστερά, οι βάσεις αλουμινίου με τα εφαρμοσμένα ρουλεμάν. Δεξιά,
στιγμιότυπο από την κατασκευή βάσης αλουμινίου στη φρέζα.
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Μετά την τοποθέτηση των βάσεων, η πλάκα βιδώθηκε σε δοκούς αλουμινίου προκειμένου να
είναι πλήρως ακινητοποιημένη και να μην επηρεαστούν σημαντικά τα αποτελέσματα από
εξωγενείς ταλαντώσεις. Τέλος, ο διεγέρτης τοποθετείται κάτω από τον τροχό, εφαπτομενικά του
πέλματός του.

Εικόνα 5.2 – Ολοκληρωμένη πειραματική διάταξη

Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της διάταξης, σειρά έχει η τοποθέτηση των
μετρητικών οργάνων, δηλαδή των αισθητηρίων επιταχυνσιομέτρων. Προκειμένου να εξαχθούν
πληροφορίες για τα μεγέθη που μετρήθηκαν στις προηγούμενες αναλύσεις τα επιχαυνσιόμετρα
θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις.
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6. Μοντέλο ¼ Οχήματος και Τετράτροχου Οχήματος
Από τη διεξαγωγή των πειραματικών μετρήσεων μπορούν να προσδιοριστούν με ικανοποιητική
ακρίβεια παράμετροι όπως η σταθερά στιβαρότητας του ελατηρίου, η σταθερά απόσβεσης της
ανάρτησης, η σταθερά κατακόρυφης στιβαρότητας και απόσβεσης του ελαστικού, η τριβή στους
συνδέσμους και τα υλικά των σωμάτων. Για την ανάπτυξη των μοντέλων που ακολουθούν, οι
παράμετροι αυτοί θεωρούνται δεδομένοι και ίδιοι με αυτούς που ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 4. Οι
σύνδεσμοι ωστόσο αντιμετωπίζονται και πάλι ως ιδανικοί, αγνοώντας τα φαινόμενα τριβής.

6.1. Μοντέλο ¼ Οχήματος
Απώτερος σκοπός της παραπάνω πειραματικής διάταξης ήταν ο προσδιορισμός χρήσιμων
μεγεθών για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου υπολογιστικού μοντέλου ¼ οχήματος. Το μοντέλο
αυτό ως σύστημα 2 συνολικών βαθμών ελευθερίας μπορεί να προσφέρει πλήθος χρήσιμων
πληροφοριών κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη ενός συστήματος ανάρτησης. Συγκεκριμένα, η
ύπαρξη ελεύθερης μάζας και η διέγερση αυτής μέσω του συστήματος ανάρτησης παρέχει
σημαντικά δεδομένα για την επίδραση που έχουν στο όχημα τα κατακόρυφα φορτία από το
έδαφος.
Η παραπάνω πειραματική διάταξη μπορεί με σχετική ευκολία να μετατραπεί σε διάταξη που θα
προσομοιώνει σύστημα ¼ οχήματος. Συνοπτικά, ένας προτεινόμενος τρόπος είναι η
αντιδιαμετρική σύνδεση της ατσάλινης πλάκας με μία όμοια, με μεταλλικές ντίζες. Η απόσταση
των πλακών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή ράουλων που θα εφάπτονται σε
ράγες βιδωμένες στις ήδη πακτωμένες μεταλλικές δοκούς όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Εικόνα 6.1 – Εικονικό μοντέλο πειραματικής διάταξης ¼ οχήματος
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Εικόνα 6.2 - Πλάγια και επάνω όψη εικονικού μοντέλου πειραματικής διάταξης ¼ οχήματος

Στη ντίζα που βρίσκεται στο κέντρο (επάνω όψη) μπορεί να προστεθεί επιπλέον επιθυμητή μάζα.
Για όχημα ATV το ένα τέταρτο της αναρτώμενης μάζας υπολογίζεται στα 40 κιλά.
Η μοντελοποίηση αυτού του συστήματος βασίστηκε στο ήδη μοντελοποιημένο σύστημα του
Κεφαλαίου 4. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν:
Α) Εισαγωγή των νέων σωμάτων στο μοντέλο και ορισμός των υλικών τους.
Β) Αντικατάσταση της πάκτωσης της ατσάλινης πλάκας με το έδαφος, με διαμήκη άρθρωση
κατά μήκος του άξονα z και πάκτωση των δοκών με το έδαφος.

Εικόνα 6.3 – Μοντελοποιημένο σύστημα ¼ οχήματος
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Η δυναμική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο Motionview με ίδια δεδομένα εισόδου με τις
αναλύσεις του Κεφαλαίου 4 και εξήχθησαν μετρήσεις που αφορούν τη παραμόρφωση της
ανάρτησης, την επιτάχυνση του κέντρου του τροχού και τη μετατόπιση και την επιτάχυνση της
αναρτώμενης μάζας του ¼ του οχήματος κατά τον άξονα z.

Εικόνα 6.4 – Χρονοϊστορία παραμόρφωσης ανάρτησης

Εικόνα 6.5 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης τροχού
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Εικόνα 6.6 – Χρονοϊστορία μετατόπισης αναρτώμενης μάζας

Εικόνα 6.7 – Χρονοϊστορία επιτάχυνσης αναρτώμενης μάζας

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την απεικόνιση των αποτελεσμάτων που
αφορούν την παραμόρφωση των εύκαμπτων σωμάτων του συστήματος κατά τη κίνησή του.
Αρχικά, απομονώθηκαν τα αποτελέσματα της παραμόρφωσης των ψαλιδιών διότι διαφέρουν
κατά μία τάξη μεγέθους από του ελαστικού και δεν θα ήταν εφικτή η οπτικοποίησή τους.
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Εικόνα 6.8 – Αρχική θέση συστήματος

Εικόνα 6.9 – Θέση μέγιστης παραμόρφωσης ψαλιδιών
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Εικόνα 6.10 – Αρχική θέση συστήματος

Εικόνα 6.11 – Θέση μέγιστης παραμόρφωσης ελαστικών

Σημειώνεται πως το σημείο μέγιστης παραμόρφωσης των ελαστικών εντοπίζεται στο πέλμα
τους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προσαρμογή των ευρών χρωματικού χαρακτηρισμού των
αποτελεσμάτων της παραμόρφωσης και σαν μέγιστη τιμή ορίστηκε μια μικρότερη της μέγιστης
παραμόρφωσης προκειμένου να είναι ορατή η διακύμανση της παραμόρφωσης του υπόλοιπου
ελαστικού.
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Τέλος, με την ολοκλήρωση της μελέτης της κίνησης, δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού των
τάσεων που αναπτύσσονται στη κατασκευή κατά την κίνησή της. Η μέγιστη τάση υπολογίστηκε
περίπου στα 26 MPa κι εντοπίζεται στις οπές σύνδεσης της ανάρτησης με το κάτω ψαλίδι.

Εικόνα 6.12 – Στιγμιότυπο απεικόνισης της τάσης που υπόκεινται τα σώματα
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6.2. Μοντέλο Τετράτροχου Οχήματος
Με την ολοκλήρωση της μελέτης του μοντέλου ¼ οχήματος, διαπιστώνεται πως παρότι αποτελεί
μια απλή και χρήσιμη διάταξη, είναι αρκετά περιοριστική μέθοδος. Στην πραγματικότητα, η
επίδραση εξωτερικών φορτίων σε ένα τετράτροχο όχημα έχει ως αποτέλεσμα τη κίνηση της
ελεύθερης αναρτώμενης μάζας κατά μήκος κάθε άξονα και γύρω από αυτούς. Οι κινήσεις αυτές
μεταβάλουν το φορτίο που εφαρμόζεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα συστήματα ανάρτησης –
τροχού, για κάθε χρονική στιγμή. Επιπλέον, κάθε τροχός δέχεται διαφορετικές εξωτερικές
δυνάμεις, η συνέργεια των οποίων δεν μπορεί να εξεταστεί σε μοντέλο ¼ οχήματος. Για τους
λόγους αυτούς, στη συνέχεια, με βάσει τις προηγούμενες μεθοδολογίες, αναπτύσσεται το
μοντέλο ολόκληρου τετράτροχου οχήματος που υποβάλλεται σε κατακόρυφη διέγερση. Για το
σκοπό αυτό σχεδιάστηκε τυπικά ο σκελετός ενός οχήματος ATV, με μπροστινά και πίσω
συστήματα αναρτήσεων τύπου double wishbone, πανομοιότυπων με αυτό που μελετήθηκε ήδη.
Σημειώνεται πως ο σκελετός σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της προσομοίωσης.
Συνεπώς, το τετράτροχο όχημα που απεικονίζεται παρακάτω, θα μοντελοποιηθεί προκειμένου
να προσομοιωθούν διαφορετικές κατακόρυφες διεγέρσεις σε κάθε τροχό και να εξεταστεί η
κινηματική συμπεριφορά της αναρτώμενης μάζας.

Εικόνα 6.13 – Εικονικό μοντέλο τετράτροχου οχήματος
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Εικόνα 6.14 - Εμπρός και επάνω όψη εικονικού μοντέλου τετράτροχου οχήματος
Η μοντελοποίηση αυτού του συστήματος βασίστηκε στο ήδη μοντελοποιημένο σύστημα του
Κεφαλαίου 4. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν:
Α) Εισαγωγή των νέων σωμάτων στο μοντέλο και ορισμός των υλικών τους.
Β) Δεδομένου ότι το μοντέλο του Κεφαλαίου 4 αποτελεί το εμπρός αριστερά σύστημα
ανάρτησης, με πανομοιότυπο τρόπο τοποθετήθηκαν οι κινηματικοί περιορισμοί και στο
αντιδιαμετρικό σύστημα, καθώς και στα πίσω. Ωστόσο, λόγω απουσίας του συστήματος
διεύθυνσης, οι σφαιρικοί σύνδεσμοι ανάμεσα στα ακροαξόνια και τα ψαλίδια
αντικαταστάθηκαν με περιστροφικές αρθρώσεις προκειμένου να εμποδιστεί η αλλαγή
διεύθυνσης του τροχού.
Γ) Προκειμένου να μην απομακρύνεται το όχημα από τις επιφάνειες των μηχανισμών διέγερσης,
στα πέλματα όλων των τροχών τοποθετήθηκαν δύο επιπλέον in plane σύνδεσμοι, ένας κατά τον
άξονα x κι ένας κατά τον y.
Δ) Επειδή τα εύκαμπτα μοντέλα των ελαστικών δεν προσφέραν επαρκή απόσβεση στο σύστημα,
με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει η προσομοίωση, τοποθετήθηκαν κατακόρυφα σύνδεσμοι
ελατηρίου – αποσβεστήρα ανάμεσα στη ζάντα και το πέλμα του ελαστικού ώστε να ενισχυθεί η
κατακόρυφη στιβαρότητα και απόσβεσή τους.
Δ) Tέλος, ορίστηκε η τυχαία διέγερση εδάφους σε κάθε τροχό και το πρόβλημα λύθηκε για ίδιο
χρονικό διάστημα αλλά με μικρότερο βήμα, ίσο με 0.006.
Η δυναμική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο Motionview με ίδια δεδομένα εισόδου με τις
αναλύσεις του Κεφαλαίου 4 και εξήχθησαν μετρήσεις που αφορούν τη παραμόρφωση της

69

ανάρτησης, την επιτάχυνση του κέντρου του τροχού και τη μετατόπιση και την επιτάχυνση της
αναρτώμενης μάζας του ¼ του οχήματος προς κάθε κατεύθυνση.
▪ Δημιουργία τεχνητού προφίλ οδοστρώματος
Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η διέγερση εδάφους εισήχθη ως μια καμπύλη η οποία
περιγράφει την κατακόρυφη διακύμανση ενός τεχνητού προφίλ οδοστρώματος βάσει του
προτύπου διέγερσης εδάφους κατά ISO 8608. Το συγκεκριμένο πρότυπο κατατάσσει τις οδούς
με βάση την τραχύτητά τους χρησιμοποιώντας τη φασματική πυκνότητα ισχύος PSD, Sg(Ω),
όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.15 και στον Πίνακα 6.1. Στην κατηγορία Α ανήκουν οι οδοί
υψηλότερης ποιότητας, ενώ όσο χαμηλώνει η κατηγορία χειροτερεύει και η ποιότητα, με την
κατηγορία Η να χαρακτηρίζει τη χείριστη.
Η φασματική πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται ανάλογα με τη χωρική συχνότητα Ω όπως
φαίνεται παρακάτω.
▪ Για Ω  Ωο = 1/2π cycles / m :
𝑆𝑔 (𝛺) = 𝑆𝑔 (𝛺𝜊 )(𝛺⁄𝛺𝜊 )−𝑁1

(6.1)

▪ Και για Ω  Ωο = 1/2π cycles / m :
𝑆𝑔 (𝛺) = 𝑆𝑔 (𝛺𝜊 )(𝛺⁄𝛺𝜊 )−𝑁2

(6.2)

Όπου N1 = 2.0 και N2 = 1.5 και
𝛺=

2𝜋
𝑙

, 𝜔=

2𝜋
𝑙

𝑣𝑜 = 𝛺𝑣𝑜

(6.3)

Η σχέση μεταξύ της φασματικής πυκνότητας ισχύος του οδικού προφίλ, με τη χωρική συχνότητα
ή χρονική συχνότητα παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.16.

Εικόνα 6.15 – Ταξινόμηση κλάσης οδικού προφίλ κατά ISO 8608
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Sg (Ωo) 10-6 m2 /cycles /m
Road Class

Range

Geometric Mean

A (Very good)

<8

4

B (Good)

8 – 32

16

C (Average)

32 – 128

64

D (Poor)

128 – 512

256

E (Very poor)

512 – 2048

1024

F

2048 – 8192

4096

G

8192 – 32768

16384

H

> 32768

Πίνακας 6.1 – Βαθμονόμηση της τραχύτητας

Εικόνα 6.16 - Διάγραμμα σχέσης μεταξύ της φασματικής πυκνότητας ισχύος του οδικού
προφίλ, με τη χωρική συχνότητα ή χρονική συχνότητα
Έτσι, για τη σύνθεση τεχνητού οδοστρώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ημιτονοειδής
προσέγγιση, δηλαδή να θεωρηθεί οδόστρωμα μήκους L το προφίλ του οποίου μπορεί να
προσεγγιστεί από την υπέρθεση Ν(→∞) ημιτόνων:
𝑁

𝑋𝑔 (𝑡) = ∑ 𝑋𝑛 sin(𝑛𝜔𝑜 𝑡 + 𝜑𝑛 )

(6.4)

𝑛=1

Όπου 𝑋𝑔 οι υψομετρικές μεταβολές του οδοστρώματος, 𝜑𝑛 η φάση της γωνίας σε rad, 𝛸𝑛 τα
εύρη των ημιτόνων όπως ορίζονται στην εξίσωση 6.5:
𝑋𝑛 = √2𝑆𝑔 (𝑛𝛺𝜊 )𝛺𝜊

(6.5)
(6.6)
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𝑙𝑜 , 𝐿, 𝑣𝑜 ⇒ {

𝑁 = 𝐿⁄𝑙𝑜 ,
𝛵 = 𝐿⁄𝑣𝑜 ,

𝛺𝜊 = 2𝜋⁄𝐿 = 𝛥𝛺,
𝛺𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝛺𝜊
𝛥𝑡 = 𝑇⁄𝑁, 𝜔𝜊 = 2𝜋⁄𝛵 = 2𝜋𝑣𝑜 ⁄𝐿 = 𝛺𝜊 𝑣𝑜

Οι τιμές της φάσης των γωνιών προκύπτουν τυχαία ακολουθώντας την ομοιόμορφη κατανομή
για εύρος [0, 2π).
Εν τέλει, τα προφίλ δρόμου που δημιουργήθηκαν απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Το
πρώτο προφίλ διεγείρει το δεξί τμήμα του οχήματος ενώ το δεύτερο το αριστερό. Οι πίσω τροχοί
διεγείρονται με τον ίδιο τρόπο που διεγείρονται οι εμπρός τροχοί της μεριάς που ανήκουν με μια
μικρή διαφορά φάσης από αυτούς, θεωρείται δηλαδή ότι «ακολουθούν» την πορεία που
διαγράφουν οι εμπρός τροχοί με μια μικρή καθυστέρηση.

Εικόνα 6.17 – Τεχνητά προφίλ οδοστρώματος
Σημειώνεται πως για χρονικό διάστημα 0.5 sec στην αρχή της χρονοϊστορίας ορίστηκε μηδενικό
εύρος μετατόπισης προκειμένου να επέλθει ισορροπία στο σύστημα, προτού εκκινήσει η
διέγερσή του.
Από την επίλυση του προβλήματος, ακολουθεί η απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε
διαγράμματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της μετατόπισης του κέντρου
βάρους του σκελετού (CoG) κατά μήκος των αξόνων x,y,z , καθώς και των επιταχύνσεων
αντίστοιχα.
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Εικόνα 6.18 – Χρονοϊστορία μετατόπισης CoG σκελετού κατά τον άξονα x

Εικόνα 6.19 - Χρονοϊστορία μετατόπισης CoG σκελετού κατά τον άξονα y
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Εικόνα 6.20 - Χρονοϊστορία μετατόπισης CoG σκελετού κατά τον άξονα z

Εικόνα 6.21 - Χρονοϊστορία επιτάχυνσης CoG σκελετού κατά τον άξονα x
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Εικόνα 6.22 - Χρονοϊστορία επιτάχυνσης CoG σκελετού κατά τον άξονα y

Εικόνα 6.23 - Χρονοϊστορία επιτάχυνσης CoG σκελετού κατά τον άξονα z
Στη συνέχεια ακολουθούν στιγμιότυπα από την απεικόνιση των αποτελεσμάτων που αφορούν
τη παραμόρφωση των εύκαμπτων σωμάτων (Εικόνα 6.24 - μπλε χρώμα), καθώς και των τάσεων
που αναπτύσσονται σε αυτά κατά τη διέγερση του οχήματος.
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Εικόνα 6.24 – Σύστημα σε ισορροπία

Εικόνα 6.25 – Θέση μέγιστης παραμόρφωσης ελαστικών
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Εικόνα 6.26 – Θέση μέγιστης καταπόνησης κάτω δεξί ψαλιδιού

Εικόνα 6.27 – Θέση μέγιστης καταπόνησης κάτω αριστερά ψαλιδιού
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Εικόνα 6.28 – Θέση μέγιστης καταπόνησης άνω ψαλιδιών

Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι η συνέργεια των διεγέρσεων στις οποίες υποβάλλεται το
όχημα εξαιτίας των τυχαίων προφίλ οδοστρώματος οδηγεί σε μεγαλύτερα εύρη ταλάντωσης της
κατασκευής, καθώς και σε μεγαλύτερη καταπόνησή της, συγκριτικά με το απλούστερο μοντέλο
¼ οχήματος που υποβάλλεται σε αρμονική διέγερση εδάφους.
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7. Συμπεράσματα
7.1. Συμπεράσματα
Από την παρούσα διπλωματική εργασία εξήχθησαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
▪ Η μέθοδος πολλαπλών σωμάτων είναι πολύ χρήσιμη για τη μοντελοποίηση συστημάτων
ανάρτησης οχημάτων και μέσω της δυναμικής τους ανάλυσης προκύπτει πλήθος
πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και στη βελτίωση των
συστημάτων αυτών.
▪ Η απλή πειραματική διάταξη ανάρτησης – τροχού με κατακόρυφη αρμονική διέγερση μπορεί
να συμβάλλει στην εξαγωγή θεμελιωδών παραμέτρων ενός συστήματος ανάρτησης τα οποία
στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μοντελοποίηση πιο σύνθετων διατάξεων όπως
του ¼ οχήματος και ολόκληρου οχήματος σε διάταξη διέγερσης μέσω τεχνητών προφίλ
δρόμου.
▪ Γενικά, τα συστήματα πολλαπλών σωμάτων με απαραμόρφωτα στερεά έδιναν αποτελέσματα
που απέκλιναν ελάχιστα από τα αντίστοιχα συστήματα εύκαμπτων στερεών. Παρατηρήθηκε
ότι μεγαλύτερο ρόλο στη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων έπαιξε η παραμόρφωση του
ελαστικού. Ωστόσο, η μέθοδος εύκαμπτων σωμάτων είναι μια πολύ ευαίσθητη μέθοδος και
κατά τη χρήση της πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις προσεγγίσεις και τις
απλουστεύσεις που γίνονται. Για πιο περίπλοκα συστήματα, όπως η μελέτη ολόκληρου του
οχήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ για την επίλυση.
▪ Τέλος, μέσω του υπολογισμού των δυνάμεων και τάσεων που αναπτύσσονται στο σύστημα
ανάρτησης δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης του σχεδιασμού του και μπορεί να αποφευχθεί η
εμφάνιση αστοχιών κατά τη λειτουργία του πραγματικού μοντέλου.

7.2. Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα
Ο σωστός σχεδιασμός και κατασκευή ενός συστήματος ανάρτησης είναι μια κοστοβόρα και
ιδιαίτερης σημασίας διαδικασία λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχει στην ομαλή
λειτουργία ενός οχήματος. Με βάση τη παρούσα διπλωματική εργασία προτείνονται περαιτέρω
μελέτες:
▪ Εξαγωγή μετρήσεων από την πειραματική διάταξη για την ενημέρωση και βελτίωση του
αντίστοιχου μοντέλου προσομοίωσης.
▪ Περαιτέρω εξέλιξη της υπάρχουσας πειραματικής διάταξης ανάρτησης – τροχού και
μετατροπή της σε μοντέλο ¼ οχήματος όπως προτάθηκε στο Κεφάλαιο 6.1, για εξαγωγή
μετρήσεων και βελτίωση του υπάρχοντος μοντέλου προσομοίωσης.
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▪ Βελτίωση του παρόντων μοντέλων λαμβάνοντας υπόψιν τις μη γραμμικότητες εξαιτίας των
δυνάμεων επαφής και των παραμέτρων στιβαρότητας και απόσβεσης των συνδέσμων.
▪ Βελτίωση όλων των μοντέλων που εξετάσθηκαν, αντικαθιστώντας τα ελαστικά με
ακριβέστερα μοντέλα που στηρίζονται σε αρχεία δεδομένων .tir και μελέτη για μεγαλύτερες
συχνότητες στις οποίες το ελαστικό δε βρίσκεται σε συνεχή, αμετάβλητη επαφή με το έδαφος.

80

Βιβλιογραφία
[1] V. Cossalter, Motorcycle Dynamics, Padova: Lulu, 2006.
[2] V. Živković, B. Nedić και S. Đurić, «Manufacturing Specificity of Vehicle's Independent
Suspension System Parts,» Mobility & Vehicle Mechanics,, pp. 31-44, February 2020.
[3] R. N. Jazar, Δυναμική Οχημάτων, Αθήνα: Fountas, 2017 .
[4] G. Koch, E. Pellegrini, S. Spirk και B. Lohmann, «Design and Modeling of a Quarter-Vehicle
Test Rig for Active Suspension Control,» Technical Reports on Automatic Control, 21 July 2010.
[5] M. Yu, S. A. Evangelou και D. Dini, «Model Identification and Control for a Quarter Car Test
Rig of Series Active Variable Geometry Suspension,» IFAC PapersOnLine, p. 3376–3381, 2017.
[6] S. Zhou, G. Song, M. Sun και Z. Ren, «Nonlinear dynamic analysis of a quarter vehicle system
with external periodic excitation,» International Journal o fNon-Linear Mechanics, pp. 82-93, 27
April 2016.
[7] C. Sandu, E. R. Andersen και S. Southward, «Multibody dynamics modelling and system
identification of a quarter-car test rig with McPherson strut suspension,» Vehicle System
Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, pp. 153-179, 10 June 2010.
[8] A. C. Mitraa, K. G. R.b, T. Sonic και N. Banerjeed, «Design of Experiments For Optimization Of
Automotive Suspension System Using Quarter Car Test Rig,» Procedia Engineering, p. 1102 –
1109, 2016.
[9] E. Risaliti, T. Tamarozzi, M. Vermaut, B. Cornelis και W. Desmet, «Multibody model based
estimation of multiple loads and strain field on a vehicle suspension system,» Mechanical Systems
and Signal Processing, pp. 1-25, 2019.
[10] A. A. Shabana, Dynamics of Multibody Systems, New York: Cambridge University Press, 2013.
[11] A. University, Practical Aspects of Multi-Body Simulation with HyperWorks, Altair University,
2015.
[12] Σ. Νατσιάβας, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 1999.
[13] M. Blundell και D. Harty, Τhe Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics, Oxford:
Elsevier Ltd., 2015.
[14] Σ. Νατσιάβας, Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2001.
[15] Boya και Saikumar, «Flexible Multibody Modeling for Dynamic Analysis Using Craig-Bampton
CMS Method,» International Journal of Novel Research in Engineering and Science, Vol. 2,
Issue 2, pp. 75-85, 2016 February.
[16] A. C. Carmine και M. Pappalardo, «On the use of component mode synthesis methods for the
model reduction of flexible multibody systems within the floating frame of reference
formulation,» Mechanical Systems and Signal Processing, 5 March 2020.
[17] T. Irvine, Craig - Bumpton Method for a Two Component System, 2013.

81

[18] S. Gordon, The Craig - Bumpton Method (FEMCI Presentation), 2011.
[19] S. C. Chapra και R. P. Canale, Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΖΙΟΛΑ, 2017.
[20] O. P. Agrawal και R. Kumar, «A Superelement Model for Analysis of Multi-Body System
Dynamics,» Computers & Structures Vol. 32, pp. 1085-1091, 24 May 1988.
[21] O. P. Agrawal και S. L. Chung, «A Superelement Model based on Langrangian Coordinates for
Multibody System Dynamics,» Computers & Structures, pp. 957-966, 16 October 1989.
[22] «Wikipedia,» 16 Δεκέμβρης 2020. [Ηλεκτρονικό]. Available:
https://el.wikipedia.org/wiki/MATLAB. [Πρόσβαση 13 Φεβρουάριος 2021].
[23] Brüel & Kjær, «Brüel & Kjær,» [Ηλεκτρονικό]. Available:
https://www.bksv.com/en/products/shakers-and-exciters/LDS-shaker-systems/low-forceshakers/V650. [Πρόσβαση 13 Φεβρουάριος 2021].
[24] «Manufacturing Terms,» [Ηλεκτρονικό]. Available:
https://www.manufacturingterms.com/Greek/Reverse-Engineering.html.
[25] Α. Τζιγιέρας, «Βέλτιστος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πειραματικής Διάταξης Συστήματος
Στροφάλου-Διωστήρα-Εμβόλου, με Χρήση Λογισμικού Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων
Πολλαπλών Σωμάτων,» Ιούλιος 2019.
[26] Ε. Παππάς και Π. Παπαδόπουλος, «Βέλτιστη Μοντελοποίηση, Δυναμική Ανάλυση και Διάγνωση
Βλαβών Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης με Χρήση Λογισμικού Συστημάτων Πολλαπλών
Σωμάτων και Πειραματικών Μετρήσεων,» Ιούλιος 2019.

82

83

