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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ1. Εισαγωγή 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤ Α 

Αναφερόμενοι στο αμάξωμα εννοούμε το σύνολο της μεταλλικής 
κατασκευής ενός αυτοκινήτου που χρησιμεύει για τη στήριξη των 

μηχανικών μερών του και δημιουργεί τους χώρους για τους επιβάτες . Για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού δευτερεύοντες, αλλά πολύ σημαντικοί, 

στόχοι πρέπει να ικανοποιούνται όπως: 

• Η προστασία οδηγού και επιβατών . 

• Η δημιουργία άνεσης στους επιβάτες. 

• Η εξασφάλιση καλής ορατότητας. 

• Η δημιουργία στιβαρής και άκαμπτης κατασκευής, κατά το 
δυνατόν, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το μέγιστο δυνατό 
των καταπονήσεων. 

• Η ικανοποιητική μόνωση από πλευράς μηχανικών και 

αεροδυναμικών θορύβων. 

• Η ελαχιστοποίηση του βάρους, που με τη σειρά της θα σημαίνει 

μείωση των απαιτούμενων καυσίμων για την κίνηση. 

• Η δημιουργία κατάλληλης μορφής, που θα ελαχιστοποιεί την 

αεροδυναμική του αντίσταση. 

• Η χρήση φθηνών και ευρισκόμενών σε αφθονία υλικών με 

δυνατότητα ανακύκλωσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

• Η μείωση του κόστους παραγωγής, που θα καθιστά το αυτοκίνητο 

προσιτό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων 

Το πλαίσιο είναι μια ισχυρή μεταλλική κατασκευή, πάνω στην οποία 

συναρμολογείται το υπόλοιπο αυτοκίνητο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 

ο παλαιότερος τύπος αμαξώματος. Κατασκευασμένο για να απορροφά 

όλα τα φορτία και τις δυνάμεις καταπόνησης (βλ. σχήμα 1.2, σχήμα 1.3). 
Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα 

αυτοκίνητα της αμερικάνικης 'σχολής' . Απλή ως κατασκευή, εύκολη 

στην παραγωγή, με μεγάλη αντοχή στα κρουστικά φορτία (χτυπήματα), 

επισκευάζεται εύκολα, δύσκολα παθαίνει μόνιμες παραμορφώσεις μετά 
από σκληρή χρήση. Μειονέκτημά της το μεγάλο βάρος και η μειωμένη 

αντοχή σε στρεπτική ακαμψία. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαισίου, το αυτοφερόμενο και το 

σωληνωτό. Το αυτοφερόμενο πλαίσιο αποτελείται από συγκολλημένα 

δομικά στοιχεία συνθέτοντας ουσιαστικά μία ενιαία κατασκευή η οποία 
εξασφαλίζει υψηλό βαθμό δυσκαμψίας και εξαιρετικά οδικά 
χαρακτηριστικά. Στο σωληνωτό πλαίσιο έχουμε την περίπτωση 

κατασκευής χώρο δικτυώματος με συγκολλημένους ατράκτους και 
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ράβδους κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής. Παλαιότερα αποτελούσαν τον 
πιο διαδεδομένο τύπο πλαισίων. Στη σημερινή εποχή έχουν δώσει τη 
θέση τους στα αυτοφερόμενα πλαίσια. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

και ειδικές κατασκευές όπως το πλαίσιο τύπου μονοκόκ , σήμα 

κατατεθέν της Lotus, αλλά και τα πλαίσια τύπου σκάλας. Η ειδοποιός 

διαφορά στο πλαίσιο τύπου σκάλας έχει να κάνει με το γεγονός πως το 
δάπεδό του δεν αποτελεί ενιαίο δομικό στοιχείο αλλά απαρτίζεται από 

συγκολλημένες εγκάρσιες τραβέρσες πάνω σε δύο διαμήκεις θυμίζοντας 
σκάλα. Τέτοιου είδους πλαίσια συναντάμε -μεταξύ άλλων- στα Toyota 
Land Cruiser και Mitsubishi Pajero ενώ υπάρχουν και υβριδικά πλαίσια 
που συνδυάζουν τα στοιχεία σκάλας και υποφερόμενου όπως συμβαίνει 

στο νέο Suzuki Grand Vitara. 

Σχήμα 1.1 : ενός αυτοφερόμενου αμαξώματος. 

Πέρα από την οροφή οι μηχανικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

κατασκευή του πλαισίου. Αν πρόκειται για την δημιουργία ενός 
ολοκαίνουργιο μοντέλου τα πράγματα μπορεί να είναι πιο εύκολα για 

τους σχεδιαστές αφού καλούνται να ξεκινήσουν σε λευκό χαρτί. Ωστόσο, 
αν η cabriolet έκδοση αποτελεί εκδοχή της κλειστής τότε η κατάσταση 
αρχίζει να περιπλέκεται αφού σε ένα αμάξωμα από το οποίο απουσιάζουν 
οι κολόνες οι μηχανικοί καλούνται να το ενισχύσουν υιοθετώντας 

διάφορες λύσεις. Χρησιμοποιώντας προγράμματα CAD προσπαθούν 
στους υπολογιστές τους να βρουν την χρυσή τομή ανάμεσα σε δύο 

αντικρουόμενες παραμέτρους: τον μέγιστο δυνατό βαθμό ακαμψίας με το 

μικρότερο εφικτό βάρος. 
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Παρατηρώντας την ακτινογραφία ενός αυτοφερόμενου 

αμαξώματος μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι αποτελείται από ένα 

συνονθύλευμα δοκών και λοιπών στοιχείων τα οποία ουσιαστικά 

συνθέτουν ένα χώρο δικτύωμα . Στην μηχανολογία τέτοιου είδους 

κατασκευές έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και εν συνεχεία να 

εξισορροπούν -κατά μία έννοια- τις δυνάμεις που περνούν από το 

οδόστρωμα στους τροχούς και εν συνεχεία στο αμάξωμα. Όπως είναι 
λογικό ένα αυτοκίνητο με γερά «θεμέλια» αποτελε ί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οδική του συμπεριφορά αφού οι εκτεταμένες 

στρεβλώσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός αδύναμου σασί, 

επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στην γεωμετρία της ανάρτησης . 

Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι μηχανικοί που υποστηρίζουν πως ένα πλαίσιο 

με ικανοποιητικό βαθμό ακαμψίας δεν έχει ανάγκη την προσθήκη 
αντ.ιστρεπτικών ράβδων, οι οποίες ούτως ή άλλως καλούνται να 

καλύψουν παιδικές πλέον ασθένειες. Στην περίπτωση των ανοιχτών 

αμαξωμάτων η απουσία της οροφής μεταφράζεται σε σημαντική 

μειωμένο βαθμό ακαμψίας έναντι σε αυτόν που εμφανίζουν τα 

αυτοκίνητα με οροφή. Για αυτό το λόγο οι μηχανικοί ενισχύουν διάφορα 

μέρη του πλαισίου όπως για παράδειγμα με την προσθήκη χιαστών 

δοκών κάτω από το δάπεδο και την ενίσχυση των πλαϊνών τμημάτων. 

Ράβδοι τοποθετούνται στις κοίλες εμπρός κολόνες του αμαξώματος 

προκειμένου να μειωθούν οι ταλαντώσεις του πλαισίου που βασίζεται το 

παρμπρίζ. 

Σχήμα 1.2 : Πλαίσιο οχήματος 

Σχήμα 1.3 : Η Lancia του 1923 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ενιαία 
κατασκευ1Ί για το αμάξωμα-πλαίσιο. Ο κύριος σκελετός του αμαξώματος από 

πρεσαριστώ χάλυβα. 

σελ. 6 



Σχήμα 1.4 : Αυτοφερόμενο αμάξωμα με ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης, ώστε να 

απορροφάται η μέγιστη δυνατή ενέργεια κατά τις συγκρούσεις . Οι ενισχύσεις στις 

πόρτες, τις κολώνες της οροφής και το πάτωμα προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια 
στους επιβάτες. 

:-Α) . 

1/ / ,' 

Σχήμα 1.5 

Σχήμα 1.6 

Σχήμα 1.5 και 1.6 :Η δομή όλων των σύγχρονων αυτοφερόμενων αμαξωμάτων έχει 
ενισχυθεί, ώστε οι θάλαμοι επιβατών να είναι όσο γίνεται πιο άκαμπτοι και σταθεροί. 
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του αυτοκινήτου είναι 

ραγδαίες, 

Σχήμα 1. 7 cabriolet έκδοση 

οδηγώντας μας σε μια νέα εποχή πιο 'οικολογικών' αυτοκινήτων. Η 

χρήση του αλουμινίου στα αυτοφερόμενα αμαξώματα εντάσσεται στην 

προσπάθεια αυτή, αλλά κρύβει και σημαντικά προβλήματα. 

1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ 

Το όχημα Ι αυτοκίνητο, από την εποχή της εμφάνισής του μέχρι 

και σήμερα, κύρια χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς. Με την πάροδο 

του χρόνου, η ποικιλία των τρόπων χρήσης του, το κατέστησε ίσως το 

πιο αναπόσπαστο μέρος στις δραστηριότητες του ανθρώπου. Εμπορικές 

δραστηριότητες, μεταφορές όλων των ειδών και τύπων, διασκέδαση και 

αναψυχή είναι μόνο μερικές από αυτές. 

Τα πρώτα αυτοκίνητα για πρακτική χρήση με κίνηση από Μηχανές 

Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1880. 
Προηγουμένως είχαν κατασκευαστεί ατμοκίνητα οχήματα με διάφορους 

βαθμούς επιτυχίας από το 1780 περίπου. Το αυτοκίνητο δεν 

ανακαλύφτηκε από ένα μόνο άνθρωπο, αλλά είναι προϊόν εργασίας 
πολλών ανθρώπων, είτε εργαζομένων χωριστά είτε με συνεργασία. 

σελ. 8 



Σχήμα 2.1 Πριν από το 1900 τα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων 
τοποθετούνταν οπουδήποτε, χωρίς κάποια στοιχεία εργονομίας. Συνήθως 

δε προσαρμόζονταν πάνω σε ένα λιτό πλαίσιο που έφερε καθίσματα. 

Σχήμα 2.2 Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 1900 η μορφή 
του αυτοκινήτου άρχισε να τυποποιείται: Εμπρόσθια τοποθέτηση 

κινητήρα, οπίσθια κίνηση, καθίσματα στο κέντρο. 

Σχήμα 2.3 Από το 1920 τα αυτοκίνητα απέκτησαν πλήρες αμάξωμα με 
πόρτες και παρμπρίζ, έγιναν χαμηλότερα και μακρύτερα, για τη βελτίωση 

της ευστάθειας. 

Σχήμα 2.4 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 διαδόθηκαν τα 
αυτοκίνητα κλειστού τύπου και οι γραμμές του αμαξώματος ήταν ομαλές 

και με κλίση προς τα πίσω. 
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Σχήμα 2.5 Λίγο πριν και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αυτοκίνητα 

έγιναν βαρύτερα, μακρύτερα, απλούστερα και με περισσότερες 

καμπυλότητες στην εξωτερική όψη τους. 

Σχήμα 2.6 Τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1950 απλοποιήθηκαν σε 
μια μορφή 'τριών κουτιών' δίχως διογκωμένα φτερά. Η εξωτερική όψη 

εξακολουθούσε να διατηρείται καμπυλόγραμμη. 

Σχήμα 2.7 Μετά το 1960 μερικά αυτοκίνητα παρουσιάστηκαν σε 

μεγαλύτερο μήκος, ήταν χαμηλότερα και βαρύτερα με απλές και ευθείες 

γραμμές συχνά, όμως, ήταν και τετραγωνισμένα. 

Σχήμα 2.8 Η τάση στη δεκαετία του 1970 είναι προς τα καμπυλόγραμμα 
περιγράμματα, που είναι αξιοσημείωτα υψηλότερα στο πίσω τμήμα, για 

την απόκτηση αεροδυναμικής 'σφηνοειδούς' μορφής. 
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Τέλος, από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι σήμερα, έχουμε δει την 

αεροδυναμική σχεδίαση των οχημάτων να παρουσιάζει αμαξώματα 

ολοένα και πιο λειτουργικά, πιο όμορφα αισθητικά, πιο στρογγυλεμένα 

σε όλες τους τις ακμές. 

Αν θέλαμε να κατατάξουμε τα οχήματα σε κατηγορίες, θα ξεκινούσαμε 

από τις δύο μεγάλες κατηγορίες, τα επιβατηγά και τα φορτηγά. Στα 

επιβατηγά θα εντάσσαμε τα κυρίως επιβατηγά, τα ειδικά επιβατηγά και 

τα λεωφορεία. Στα φορτηγά θα εντάσσαμε τα γενικά φορτηγά και τα 

ειδικά φορτηγά. 

Τα κυρίως επιβατηγά, που είναι και η κατηγορία που περισσότερο 

θα μας απασχολήσει, διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή του 

αμαξώματος στις παρακάτω κατηγορίες: 
1 

Σχήμα 2.9 Σεντάν (Sedan). Η πιο κλασσική μορφή του επιβατηγού 
αυτοκινήτου. Κλειστό όχημα, με 4 πόρτες, τρεις όγκους, και ανεξάρτητο 
πορτ-παγκάζ. 

- -
Σχήμα 2.1 Ο Λιφτμπάκ (Liftback). Επίσης κλειστό όχημα, με 3 ή 5 
πόρτες, συνήθως 2 Yz όγκων, με την πόρτα του πορτ-παγκάζ σε συνέχεια 
του αμαξώματος. Πολύ καλής αεροδυναμικής και ιδιαίτερα εύχρηστο για 

φόρτωση μεγάλων αντικειμένων. 

Σχήμα 2.11 Χάτσμπακ (Hatchback). Κλειστό όχημα, με 3 ή 5 πόρτες, 
συνήθως 2 όγκων, επίσης πολύ καλής αεροδυναμικής, ευέλικτο για τις 
πόλεις. 
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Σχήμα 2.12 Κουπέ (Coupe). Κλειστό όχημα, συνήθως με 2 πόρτες (ως 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό), πολύ καλής αεροδυναμικής, με περιορισμένο 
εσωτερικό χώρο επιβατών. 

Σχήμα 2.13 Κάμπριο (Cabriolet). Ανοιχτό όχημα, συνήθως με 2 πόρτες 
και αναδιπλούμενη οροφή, καλής αεροδυναμικής, με ενισχυμένο 

αμάξωμα σε σχέση με το αντίστοιχο κλειστό μοντέλο, καθώς δεν 

υπάρχουν τα στοιχεία της οροφής που 'δένουν' το κλειστό μοντέλο. 

- . "~ . ' 

Σχήμα 2.14 Στέισον (Station - Wagon). Κλειστό όχημα, με 5 πόρτες και 
2 όγκους. Το πορτ-παγκάζ σχηματίζεται με την προέκταση της οροφής. 
Πολύ χρήσιμο για μεγάλες οικογένειες με πολλές αποσκευές. 

σελ. 12 



Σχήμα 2.15 Πολυμορφικό, ενός όγκου . Κλειστό όχημα, με 5 πόρτες, με 
μεγάλους χώρους, 5 ή 7 θέσεων, για όλα τα είδη των χρήσεων. 

~ ~ -
Σχήμα 2.16 Τύπου Τζιπ. Τύπος αμαξώματος με ιδιαίτερη ανάπτυξη και 
ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οδήγησης 

4Χ4 με την άνεση επιβατηγών αυτοκινήτων. Ιδιαίτερα στις εκδόσεις 

S.U.V. (sport utility νehicle). 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΑΝΑΛ ΥΣΗ 

2.1 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

Το χώρο δικτύωμα αποτελείται από δοκούς, οι οποίες ενώνονται 

μεταξύ τους με συγκολλήσεις ή ειδικές κόλλες και πάνω σε αυτές 
τοποθετούνται όλα τα μηχανικά μέρη και το αμάξωμα. Το πλεονέκτημα 

αυτής της κατασκευής είναι ότι έχει χαμηλό βάρος και μεγάλη ακαμψία, 

αλλά στην περίπτωση που είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο έχει 

αυξημένο κόστος και απαιτεί προηγμένες μεθόδους κατασκευής 

Εξ ορισμού, ένα πραγματικά χώρο δικτύωμα είναι μια 

ολοκληρωμένη κατασκευή στην οποία όλες οι συνδέσεις να είναι 

προσαρμοστικές χωρίς το αμάξωμα να χάσει την σκληρότητά του. Αυτό 
σημαίνει ότι η σκληρότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρέχεται 
βάζοντας εκτρεπόμενα φορτία στα μέλη στις συνδέσεις. Στην 

πραγματικότητα οι συνδέσεις θα πρέπει να επιφορτίζονται μόνο σε τάση 

ή πίεση. 

Επιπλέον για να είναι ολόκληρο το αμάξωμα μια κατασκευή, κάθε 

τμήμα θα πρέπει από μόνο του να είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή. 

Όπως έχουμε ήδη πει, η πράξη απαιτεί το αμάξωμα να χωρίζεται σε έvα 
πλήθος από χωρίσματα. Εάν κάποιο από αυτά είναι κατασκευαστικά 

υποδεέcrτερο, τότε όλο το αμάξωμα θα έχει πρόβλημα. 
Η πρώτη προϋπόθεση στο αμάξωμα αυτού του τύπου είναι μια 

ισορροπημένη δομή και επιπλέον ένα πλαίσιο είναι επίσης ένα μέσο 

συνδέσεων και διαδραστικών φορτίων σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό όλη η κατασκευή να έχει μελετηθεί από το πρώτο 
στάδιο του σχεδιασμού. Επιπλέον, ακόμα και αφού ολοκληρωθεί ένα 
επιτυχημένο πλαίσιο αμαξώματος για κάποιο αυτοκίνητο, ο σχεδιαστής 

δεν θα πρέπει να φοβάται να αλλάξει όλο το σχέδιο λόγω κάποιων 

μικρών αλλαγών που απαιτούνται στην ανάρτηση ή σε άλλο μέρος. Το 
αμάξωμα θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα μέσο για το τελικό αποτέλεσμα 
και όχι σαν ένα τελικό αποτέλεσμα από μόνο του. Έτσι, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να συζητηθούν οι αρχές του πλαισίου χωρίς την ίδια στιγμή να 
ληφθεί υπόψη ο σκοπός για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το ζητούμενο 

αυτοκίνητο. 
Γενικά, μετά τον διαχωρισμό των χώρο δικτυωμάτων σε δύο 

τύπους -μονοθέσιο και διθέσιο- και σκεπτόμενοι τις προφανείς διαφορές 

μεταξύ τους, είναι πιθανόν να θεωρήσουμε τα δύο αμαξώματα σαν να 
είναι βασικά παρόμοια από μια κατασκευαστική άποψη. Η απλούστερη 

περίπτωση είναι προφανώς του μονοθέσιου. Για ένα αυτοκίνητο τέτοιου 
τύπου, το αρχικό σημείο σχεδιασμού είναι η τοποθέτηση των σημείων 
υποστήριξης όλων των διαφορετικών αντικειμένων του εξοπλισμού που 

σελ. 14 



θα πρέπει να συνδεθούν στο αμάξωμα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι 

η μπροστινή και πίσω ανάρτηση, οι ταχύτητες, η μηχανή και μετάδοση, 

το κάθισμα, ο μοχλός των ταχυτήτων και τα πετάλια -και άλλα βαριά 

αντικείμενα όπως το ντεπόζιτο καυσίμων και λαδιού, το ψυγείο και οι 

μπαταρίες. Έχοντας αποφασίσει για το μεταξόνιο και το μπροστινό και 
πίσω μετατρόχιο του αυτοκινήτου, την σχετική μπροστινή περιοχή και το 

συνολικό σχήμα, το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός όσο γίνεται πιο 

ακριβέστερα της ακριβούς θέσης όλων των κύριων σωλήνων του 

αμαξώματος, τοποθετώντας τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το 

μεγαλύτερο δυνατό τμήμα στην κατασκευή ενώ να παρέχεται θέση για 

όλες τις βασικές συνδέσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να σχεδιαστούν 

όλες οι συνδέσεις ώστε να φέρουν τα αντίστοιχα φορτία τους στο 

αμάξωμα με τον πιο πλεονεκτικό τρόπο, όπως φαίνονται στο σχήμα 3. l 
οι συνδέσεις των αναρτήσεων. 

-------

'\ 
'\ 

.---~ ·-·--'~--
Σχήμα 3 .1 : Συνδέσεις στα ψαλίδια. 

Εντούτοις, αν και αυτά τα σχέδια δείχνουν την πιο επιθυμητή θέση 
για σταδιακή ενίσχυση των φορτίων της ανάρτησης στο αμάξωμα, μπορεί 

να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί από τον 

σχεδιαστή, όπως μη δικαιολογημένες αεροδυναμικές ανωμαλίες ή 
ανεπιθύμητες επιδράσεις στην γεωμετρία των αναρτήσεων, οι οποίοι 
καθιστούν καταλληλότερο να υπάρχει μια υποδεέστερη δομή για χάρη 
μιας καλύτερης μηχανικής. Εκεί ξεκινούν οι συμβιβασμοί. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός του αμαξώματος θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί πριν γίνει η επιλογή των υλικών ή ξεκινήσει η εργασία. 
Ο σχεδιασμός ξεκινάει πραγματικά σαν ένα σύνολο δυνάμεων, που 
αργότερα αναπτύσσονται στους σωλήνες του αμαξώματος. Σαν μια 
αλληλουχία γραμμών στο χαρτί, ένα σχέδιο αμαξώματος δείχνει στον 
έμπειρο σχεδιαστή την θέση όλων των φορτίων του αμαξώματος και του 
δίνει μια ιδέα του μεγέθους τους. Με την εμπειρία του μπορεί να 
αποφασίσει ποια μέλη θα πρέπει να γίνουν σε σχετικά μεγάλη έκταση, με 

σωλήνες με χοντρά τοιχώματα και ποια απαιτούν μόνο ελαφριά 
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σωλήνωση . Ο αρχάριος θα πρέπει να κάνει μια περίπλοκη σειρά 
υπολογισμών ή να ακολουθήσει το παράδειγμα αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών. Για αυτοκίνητα αθλημάτων υψηλής απόδοσης ή 

αγωνιστικά, η πλειονότητα των απαιτήσεων ικανοποιούνται με ελαφριές 

χαλύβδινες σωλήνες στις ακόλουθες διαστάσεις: 1 διαμέτρου 16 ιντσών 
στρογγυλή, 1 διαμέτρου 18 ιντσών στρογγυλή και 1 διαμέτρου 18 ιντσών 
τετράγωνη. Για σχετικά ελαφριάς τάσης μέλη, σωλήνα ~ διαμέτρου 18 
ιντσών μπορεί να είναι κατάλληλη. Όλες αυτές οι διαστάσεις, διαφέρουν 
ανάλογα με τον σχεδιασμό του αμαξώματος. 

Ιδανικά, για να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο χώρο δικτύωμα 

ξεκινώντας αυτοσχέδια, είναι απαραίτητο να δοθεί τρισδιάστατα έμφαση 

σε όλο το αμάξωμα. Ότι και να γίνει σε αυτό το πεδίο, ο σχεδιαστής θα 

πρέπει να σκεφτεί την εκτροπή παρά την τάση και την ένταση. Πρακτικά, 

οι έμπειροι σχεδιαστές είναι απίθανο να κάνουν υπολογισμούς πλήρους 
τάσης σε κάποιο νέο αμάξωμα αλλά βασίζονται περισσότερο στην 

εμπειρία και βάζουν την καθαρότητα της δομής δεύτερη από την 

καταλληλότητα της κατασκευής. Ένας έμπειρος άνθρωπος μπορεί να 

σχεδιάσει ένα επιτυχημένο χωρικό πλαίσιο -και πρακτικά μπορεί να είναι 

ανώτερο από την ιδανική δομή- χωρίς να προσφύγει σε υπολογισμούς. 

Όμως ο αρχάριος μπορεί μετά βίας να περιμένει να κάνει το ίδιο πράγμα, 

ακόμα και εάν προσπαθήσει να αντιγράψει την δουλειά ενός σπουδαίου 
κατασκευαστή. Αυτό φάνηκε στους αγώνες της Formula Junior το 1960. 
Ακόμα και ο πιο έμπειρος σχεδιαστής πιθανόν να χρησιμοποιήσει ένα 

μοντέλο σε κλίμακα για ελέγξει τις ιδέες του σε ζωτικά σημεία πριν 
προχωρήσει στην πραγματική κατασκευή του αυτοκινήτου. Οι δοκιμές 

θα πρέπει να είναι εντελώς ποιοτικές, καθώς δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν τα φορτία στο μοντέλο. 
Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί τα τελευταία χρόνια για τα 

αυτοκίνητα, ειδικά για αγωνιστικά και αθλητικά αυτοκίνητα, για να 

γίνουν πιο ελαφριά. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το ελαφρύ βάρος είναι 

κύριο κριτήριο στην απόδοση, ειδικά στην επιτά-χυνση και στο κράτημα 
στο δρόμο. Από την άποψη του · περιορισμού του βάρους που 

επιβάλλονται τώρα σχεδόν σε κάθε σφαίρα διεθνών αγώνων, θα πρέπει 
να δοθεί έμφαση στο ότι το αμάξωμα και τα μέρη της ανάρτησης θα 
πρέπει να σχεδιαστούν να είναι όσο πιο ελαφριά γίνεται και όποιο βάρος 
πρέπει να προστεθεί να είναι σε χρήσιμα μέρη. Θα πρέπει επίσης να 
υπογραμμιστεί ότι τα μέρη ενός αμαξώματος μπορούν να γίνουν πολύ 
βαριά, σε βάρος της συνολικής δομής σαν αποτέλεσμα της 
διαστρέβλωσης που προκαλείται από ενσωματωμένες πιέσεις. Για 

ουσιαστική απόδοση ένας καλός κανόνας είναι ελαφρύς σχεδιασμός και 

πρόσθεση βάρους όπου υπαγορεύει η εμπειρία. 
Το αμάξωμα και οι σωλήνες από τους οποίους συνίσταται θα 

πρέπει να ταιριάζουν με τα φορτία που πρόκειται να φέρουν. Θεωρητικά 
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κανένας σωλήνας δεν θα πρέπει να φορτώνεται σε κλίση, αλλά στην 
πράξη αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Στην περίπτωση που 
απαιτείται μια αρχή για να στηριχθεί ένα ζωτικό μέρος, ο σκοπός είναι να 

αυξηθεί η διάμετρος της σωλήνας για να δώσει ένα μεγαλύτερο τμήμα 

και να αποφύγουμε την δυσκολία από σύνθετα φορτία. Επίσης είναι 

σημαντικό να αποφύγουμε τα μακριά αστήρικτα μέρη, τα οποία έχουν 

μια υπερβολικά υψηλή αναλογία μήκους/διατομής. Οι πρακτικές σκέψεις 

-όπως η αύξηση της διαμέτρου μιας σωλήνας που χρησιμοποιείται 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η φθορά- θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπόψη , όμως περιπλέκουν τους . υπολογισμούς που θα 

πρέπει να γίνουν. 

Σε όλα τα αμαξώματα, και ειδικά στα μονοθέσια, η πρόβλεψη για 

χώρο για τον οδηγό εμποδίζει τον πλήρη τριγωνισμό στο πάνω πλαίσιο 

της κοιλότητας οδήγησης. Και μόνο η εκτίμηση καθιστά το σχέδιο ενός 

ιδανικού αμαξώματος σχεδόν αδύνατο. Όμως, διάφοροι μέθοδοι 
εξωτερικής τριγωνομέτρησης είναι δυνατοί, όπως φαίνεται από την 

Mercedes-Benz 300SL (σχήμα 3.2) και το πλαίσιο της Lister-Jaguar. Η 
αρχή σε αυτή την περίπτωση είναι η ενίσχυση διαγώνια της δοκού 

στήριξης ή των «κουτιών στρέψης» σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου και 

η σύνδεσή τους με πλήρως τριγωνισμένα κατακόρυφα χωρίσματα. Είναι 

επίσης πιθανόν να στηριχθεί το πάνω πλαίσιο της θέσης του οδηγού -
τουλάχιστον στο μονοθέσιο- μέσω μιας κατασκευής τύπου «διάτρητου 
στεφανιού» όπως χρησιμοποιείται για κάποια μοντέλα . της Lotus. 

Σχήμα 3.2 Mercedes-Benz 300SL 
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2.2 ΠΛΑΙΣΙΟ (ΣΑΣΙ) LOCOST 

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι μια περίληψη της ανάλυσης μου 

για την σχεδίαση του πλαισίου που παρουσιάζονται στο βιβλίο του 

Πρωταθλητή RON »φτιάξετε τον δικό σας αυτοκίνητο σπορ το οποίο 
περιλαμβάνει τα σχέδια για ένα «Επτά» τύπου πλαίσιο. Οι 

τροποποιήσεις των πλαισίων είναι αναγκαίες και άπλες ώστε 

να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις σε πολλά χώρο δικτυώματα . Τα 

αποτελέσματά μου δείχνουν ότι αυτό μπορεί να είναι δυνατό χωρίς την 

αύξηση βάρους ή επιπλοκή. 

Σημειώστε ότι για τα στοιχεία αυτά πρέπει να λάβετε υπόψη μόνο 

τα βασικά δομικά των μεταλλικών σωλήνων και πάνελ που υπόκεινται 
στις συνήθεις διαφορές ανάμεσα στης κατασκευές και τις ανακρίβειες 

που είναι συνυφασμένες με την απλή ανάλυση που χρησιμοποιείται. 

Κράμα πάνελ και άλλα βιδωμένα, πλεγμένα ή καθηλωμένα στο αμάξωμα 

θα αυξήσουν την ακαμψία. Πάνελ που υποτίθεται ότι είναι συνεχώς 

συγκολλημένα στη θέση τους με τμηματική συγκόλληση δύο φορές, 

όπου τη δεύτερη φορά να γεμίσει τα κενά που αφήνει η πρώτη φορά. 

• Το σασί από το βιβλίο με 16 φύλλα χάλυβα 
• Η ακαμψία είναι 1180 ftlbs ανά βαθμό στρέψης 
• Το βάρος του είναι 82.100219 χιλιόγραμμα 
• Με ένα κολλημένο ταμπλό αυτοκίνητου και εξετάζοντας 

ορισμένες από τις πιθανές διακυμάνσεις του βιβλίου της ακαμψίας 

θα μπορούσε να είναι περίπου 1400 ftlbs ανά βαθμό συστροφής. 
• Η απλούστερη λύση για την αύξηση της ακαμψίας του πλαίσιο, το 

οποίο βρίσκεται στο βιβλίο, είναι η συγκόλληση σε ένα πάνελ 
χάλυβα μεταξύ σωλήνων Ε και LD. Εάν αυτό γίνει, τότε έχουμε τα 
εξής. 

• Το σασί από το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών 
πρόσοψη, με 16 φύλλα χάλυβα: 

1 )Η ακαμψία είναι 1301 ft lbs ανά βαθμό στρίψιμο 

2)Το βάρος του είναι 83.4609961 kilograms. Με ένα κολλημένο 
ταμπλό αυτοκίνητου και εξετάζοντας ορισμένες από τις πιθανές 

διακυμάνσεις του βιβλίου της ακαμψίας θα μπορούσε να είναι 

περίπου 1500 ft lbs ανά βαθμό συστροφής. 

Όλες οι σωλήνες κατά τον αρχικό σχεδιασμό παραμένουν όπως και 
στο βιβλίο. Οι επιπλέον σωλήνες ίσο με 1 ίντσα με 16 πάχος τοιχώματος 
. Όλα τα πάνελ χάλυβα, με εξαίρεση τη ζώνη ασφαλείας και της πίσω 
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ανάρτησης ενισχύσεις, είναι 18 μετρητή. Αυτή η αλλαγή στο πάχος του 
πάνελ δίνει μια αξιόλογη εξοικονόμηση βάρους. 

Φόρμα σε σχήμα V που συνδέει το κέντρο της LC σωλήνα στο 
τελείωμα της LD σωλήνα. Αυτή η τριγωνική μορφή διαμορφώνει το 

μπροστινό τμήμα με τους σωλήνες που τρέχουν αμέσως πίσω από το 

καλοριφέρ. Η μείωση της ροής του αέρα θα είναι ελάχιστη. Αν το 

ψυγείο, ο ανεμιστήρας ή το νερό εκκαθάρισης του σωλήνας είναι ένα 

πρόβλημα ,τότε στη συνέχεια, μια διαγώνιος Χ στήριγμα σε όλο το 

πλαίσιο στη θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εναλλακτικά, μια 
παρόμοια τροποποίηση που συνδέει τα άκρα των σωλήνων FU 1 και FU2 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο 

μπροστινό μέρος κάποιων βοηθητικών υλικών του κινητήρα. Ένα V 
στήριγμα προσθέτει δύο σωλήνες στο πλαίσιο . 
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Σχήμα 6.1 Εμπρός όψη του τομέα L. 

Η μορφή από δύο διαγώνιους στηρίγματος , μία σε κάθε πλευρά 
του πλαισίου, ανάμεσα στις κορυφές των σωλήνων LA και LB και το 
κάτω μέρος των σωλήνων FUl και FU2. Η κατάσταση αυτή του 
τριγωνισμού των πλευρών στο εμπρός μέρος του πλαίσιο και που 
διασχίζει την ορθογώνια τρύπα σε κάθε πλευρά του πλαισίου κατά 
προσέγγιση ορίζεται από την άνω και κάτω εγκάρσιου συνδέσμου 
σημείου ανάρτησης. Βεβαιωθείτε ότι. υπάρχει χώρος για την οδοντωτή 
ράβδος. Τα σιδερά προσθέτουν δύο σωλήνες στο πλαίσιο. 
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Σχήμα 6.2 Πρώτο στάδιο του πλαισίου. Δέκα κομμάτια σωλήνα( 25mm x25mm) 
συγκολλημένα. 

Ορισμένοι κατασκευαστές της Locost ανέφεραν ότι το πάτωμα 
μπορεί να γίνει ευέλικτο όταν λεπτό χάλυβα μετρητή έχει 

χρησιμοποιηθεί. Το πάτωμα ενίσχυσης των σωλήνων, λειτουργούν 

παράλληλα με Β2 και ακριβώς μπροστά από ή κάτω από το μπροστινό 

των καθισμάτων μπορεί να είναι συγκολλημένες στη , κάθε πλευρά του 

αυτοκινήτου. Αυτό προσθέτει δύο σωλήνες στο πλαίσιο. 

~A<4~'μ_ !IJ:'t; • 

Σχήμα 6.3 Δεύτερο στάδιο κατασκευής του πλαισίου. Τέσσερις σωλήνες 
τοποθετημένη στη σωστή γωνία της βάσης. 

Η συγκόλληση σε πάνελ στο κάτω μέρος του πλαισίου μεταξύ 

σωλήνων Ε και LD. Το βιβλίο δίνει αυτό ως προαιρετικό. Το πάνελ 
αλουμινίου που αναφέρεται το βιβλίου συμβάλλει ελάχιστα στο πλαίσιο. 
Το επόμενο βήμα είναι η θέση στο τούνελ μετάδοσης από σωλήνα 03 
στο σωλήνα Ρ. Αυτό κάνει τη μετάδοση κίνησης σε ένα συγκολλημένο 
18 χαλύβδινου σωλήνα μετρητή που περικλείεται στις πλευρές, πάνω και 
κάτω. Μια τρύπα για το μοχλό ταχυτήτων θα απαιτηθεί. Μια τρύπα για 
το χειρόφρενο θα απαιτούνται επίσης και εάν αποφασίσετε να 
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τοποθετήσετε το χειρόφρενο κάτω από το ταμπλό και σχετικά με την 

Caterham Seven. 
Αν σκοπεύετε να καθορίσετε το μήκος του δοκού άξονα, όπως 

περιγράφεται στο βιβλίο, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη σήραγγα 
ημιτελή μετά το στήριγμα διάστασης που λαμβάνεται. Για την τελική 
συναρμολόγηση θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτήσει το πλευρικό 

πολύσφηνο με πάνω th \ 
ε spline κιβώτιο ταχυτήτων, όπως η περιοχή κάτω από το κιβώτιο 

ταχυτήτων, μπροστά από το Β2 σωλήνα, δεν είναι επένδυση. Στον 

πλευρικό άξονα μπορεί να χρειαστεί να καθοριστούν με την σύγκριση 

διαφορών κατά την τελική συναρμολόγηση, όπως το πίσω πλευρικό της 

φλάντζας του άξονα μπορεί να είναι απρόσιτο στο τελείωμα του τούνελ 
μετάδοσης κίνησης . 

Τα 314 ιντσών σωλήνων που αποτελούν τον σκελετό της μετάδοσης 
σήραγγας δεν κάνουν τίποτα, αν η τροποποίηση αυτή έχει γίνει και 

έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία να μειώσουν το βάρος. Η διαγραφή των 

σωλήνων c, d, g, h, ί , j , οι δύο πίσω σωλήνες k και ο σωλήνας που 
συνδέει τις κορυφές αυτών των σωλήνων κ. Ένα ενιαίο τόξο πάνω Β2 

σωλήνα μπορεί να χρειασθεί για να δόση μια τοπική ενίσχυση για τη 

στήριξη του χειρόφρενο η στον μηχανισμό της αλλαγής των ταχυτήτων 

και ως εκ τούτου, η διατήρηση του μετώπου σωλήνων k και του σωλήνα 
που συνδέει τις κορυφές τους. Ελέγξτε ένα σασί Caterham, αν σας είναι 
δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι σωλήνες μπορεί να απομακρυνθούν, έχει 

μια πολύ ελαφριά δομή σε αυτήν την περιοχή πράγματι. Αυτό το βήμα 

καταργεί συνολικά εννέα σωλήνες από το σασί. 

Σχήμα 6.4: Ολοκληρωμένο σχέδιο χώρο δικτυώματος . 
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Οι φωτογραφίες δεν δείχνουν το χώρο των αποσκευών, αλλά αυτό 
είναι που περιλαμβάνονται στην ανάλυση και στους υπολογισμούς του 

βάρους. 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τους επιπλέον σωλήνες. 

Σχήμα 6.5 

Σχήμα 6.6 

Τα σχήματα 6.5 και 6.6 δείχνουν την επιπλέον συγκόλληση στα πάνελ. 

σελ. 22 



Τώρα έχουμε μια καλή βελτίωση σε όλη την κατασκευή χωρίς να 
έχουμε καταβάλει μεγάλο φορτίο: 

• Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο με τροποποιημένο το εμπρός 

μέρος , 18 φύλλα χάλυβα και ένα πακεταρισμένο σε τούνελ που 
δεν διαθέτουν ενσωματωμένη :Χ ιντσών σωλήνων εκτός από ένα 
μπροστινό στεφάνι και το πάτωμα στήριξης. 

• Η ακαμψία είναι 2541 ftlbs ανά βαθμό συστροφής και το βάρος 

είναι77 .5642953 kilograms 
Σημειώστε ότι το βάρος είναι μικρότερο, η ακαμψία πολύ 

υψηλότερη και ο αριθμός των σωλήνων μειώνεται από τρεις σε σύγκριση 

με το βασικό σασί είναι κατασκευασμένο από το βιβλίο. Αυτό δείχνει ότι 
η πρόσθετη δυσκαμψία δεν πρέπει να συνεπάγεται με επιπλέον βάρος ή 
επιπλοκή. 

Εάν μια σύνδεση Satchel χρησιμοποιείται για να εντοπίσει ένα 
ενεργό άξονα ή Deon άξονα ή όταν μια ανάρτηση με διπλά ψαλίδια 
χρησιμοποιείται στη συνέχεια από τους σωλ1Ίνες γύρω από το πίσω μέρος 

της μετάδοσης της κίνησης τότε θα πρέπει να είναι ισχυρότερη από :Χ 

ιντσών και θα πρέπει να είναι 1 ίντσα τουλάχιστον. 
Η καλύτερη ακαμψία έχει επιτευχθεί με μια επιπλέον 

τροποποίηση στο χώρο του κινητήρα. Διαγραφή του σωλήνα R και 

αντικαταστήσει του με δύο Υ στηρίγματα. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι 

· σε σχέση με τη χρήση δύο σωλήνων R, και στις δύο πλευρές του 
κινητήρα, του παρέχει περισσότερο χώρο για να φιλοξενήσει 

μεγαλύτερους κινητήρες. Ο συνήθης τρόπος για την υποδοχή ενός 

μεγάλου κινητήρα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ή δύο σύντομες 

διαγώνιους στο χώρο του κινητήρά που δεν εκτείνονται προς τα εμπρός 

από το χώρο του κινητήρα, αλλά αντ 'αυτού να ενταχθούν στην 

σωληνωτές πλευρές του κινητήρα. Το διπλό στήριγμα Υ ρύθμισης όπως 
θα δείτε παρακάτω ότι είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση 
με μία ή δύο σύντομες διαγώνιους αν και είναι λίγο πιο περίπλοκη. 

Το διπλό Υ ενισχυμένος πλαίσιο, με όλες της έξτρα διαγώνιες, με 

ένα τροποποιημένο τούνελ μετάδοσης και μειωμένο πάχος πάνελ που 

έχει μια ακαμψία του 2683 ftlbs ανά βαθμό στριψίματος για το βάρος 

των 78.9250724 kilograms. Αυτό απαιτεί μόνο δύο επιπλέον σωλήνες σε 
σχέση με το βιβλίο και είναι δέκα λίβρες ελαφρύτερο. 
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2.3 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι μια βασική λίστα ελέγχου για την 

σχεδίαση του πλαισίου σε σχέση με στρεπτική ακαμψία. 

1 )Πλευρές του χώρο δικτυώματος 
Όταν παρατηρείται από τα . πλάγια απο ενα χώρο δικτύωμα θα 

πρέπει να μοιάζει με ένα δίκτυο τριγώνων από το πίσω περιοχή της 

ανάρτησης στη μπροστινή. Οι μικρές τοπικές παραλλαγές είναι 

αποδεκτές όπως επίσης και εναλλακτικές λύσεις από απλά διαγώνια 

στηρίγματα τύπου Χ, V και Υ όπου είναι συγκολλημένα στα πάνελ. Η 
εικόνα δείχνει διαγώνια στηρίγματα και συγκολλημένα στο πάνελ από 

την πλευρά του τροποποιημένο πλαίσιο Locost. Είναι πιθανό ότι ένα 
πλαίσιο που αποτυγχάνει σε αυτόν το υπολογισμό θα εξακολουθήσει να 
είναι αποδεκτό ακόμη αν και η κύριες διαμήκη σωλήνες είναι αρκετά 
ισχυρές για να μπορέσουν να θεωρηθούν ως ένα κλιμακοειδές πλαίσιο. 
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Σχήμα 6.8 Πλάγια όψη 

2.4 ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 
Τα χώρο δικτυώματα θα πρέπει να έχουν διαγώνιο, Χ ή V 

αντιστήριξη ή να συγκολλούνται στο πάνελ στο μπροστινό, πίσω, πάνω, 

κάτω από τις πλευρές της περιοχής του πλαισίου μεταξύ των 

μπροστινών ψαλιδιών. Η ιδανικ:ή δομή σε αυτήν την περιοχή είναι ένα 
κουτί με τα ψαλίδια αναρτήσεων στις γωνίες και τριγωνισμού ή να 

συγκολλούνται στο πάνελ σε κάθε πλευρά. Μπορεί να μην είναι δυνατόν 
για να συγκρατήσει τις έξι πλευρές αυτής της περιοχής σασί, αλλά αυτό 
έχει σημαντική επίδραση στην ακαμψία του σασί. Η εικόνα δείχνει την 
αντιστήριξη στην περιοχή αυτή για το τροποποιημένο πλαίσιο Locost. Το 
πίσω μέρος της περιοχής φαίνεται στην εικόνα ότι δεν είναι ενισχυμένο 
λόγω της ανάγκης να καθαριστή το μπροστινό μέρος του κινητήρα. 

Σχήμα 6.9 Εμπρός όψη 

Η πίσω ανάρτηση στην περιοχή στήριξης ενός χώρο δικτυώματος 
θα πρέπει να ενισχυθεί με διαγώνια στηρίγματα. Οι διαγώνιοι θα πρέπει 
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να πάνε σε όλη την περιοχή του αυτοκινήτου, καθώς και κατά μήκος των 

πλευρών του σασί. Μια εναλλακτική μορφή προετοιμάζονται για το 
εσωτερικό του κινητήρα αυτοκινήτων όπου φαίνεται στην επόμενη 

εικόνα. Ένα πάνελ με μια κεντρική τρύπα για το κιβώτιο ταχυτήτων, την 

σύνδεση εργαλείων και του σωλήνα εξάτμισης χρησιμοποιείται. Τα 
εξωτερικά άκρα και εσωτερικά άκρα της τρύπας του πάνελ που θα 
πρέπει να σκληρυνθούν από συγκολλημένους σωλήνες. Ένα πάνελ 
αυτού του τύπου που χρησιμοποιείται επί του πλαισίου Lotus 23 ρεπλίκα 
φαίνεται στην εικόνα. Ένας μέσος κινητήρας ενός αυτοκίνητου με 

αστήρικτη την οπή που συνδέει το πίσω μέρος του σασί είναι πιθανόν να 

είναι φτωχή. 

Σχήμα 6.10 

2.5 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΉΡΑ 
Η ενίσχυση του κορμού του κινητήρα είναι σημαντική. Τα χώρο 

δικτυώματα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία διαγώνια ή Υ στήριγμα 
στην κορυφή του χώρου του κινητήρα. Ένα ενιαίο Υ στήριγμα 
εμφανίζεται στην εικόνα μιας Lotus 23 σασί ρεπλίκα. Τα σχέδια του 
βιβλίο Locost δείχνουν μία διαγώνια ,με σωλήνες R,. Αυτή η ενίσχυση 
του κορμού του κινητήρα είναι σημαντική. Ένας εναλλακτικός 

σχεδιασμός που ισχύει για το εσωτερικό του κινητήρα αυτοκινήτων σε 
μεγάλο χώρο του κινητήρα είναι να έχουμε διαγώνιους που να 
λειτουργούν στο εξωτερικό μέρος του κινητήρα από την πίσω περιοχή 
της ανάρτησης που διασταυρώνεται με τις δομές κaι της πλευρές του 
σασί. Αυτό δεν είναι τόσο καλό, αλλά είναι κοινό σε πολλά σχέδια. 
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Σχήμα 6.11 

Τα χώρο δικτυώματα θα πρέπει να έχουν επίσης ενίσχυση στο 

κάτω μέρος του κινητήρα. Η αντιστήριξη μπορεί να είναι διαγωνίως σε 
κάθε πλευρά του κινητήρα ή ένα Χ ή V στηρίγματα . Τα σχέδια του 
βιβλίο Locost δείχνουν δύο σωλήνες, G 1 και G2, στη θέση αυτή. 

2.6 ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛ ΣΤΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 
Ένα λεπτό συγκολλημένο πάνελ του χάλυβα είναι συχνά εξίσου 

καλό με ένα τμηματικό συγκολλημένο πάνελ αλουμινίου με ένα πλαίσιο 
διαγώνιου σωλήνα. Μπορεί επίσης να είναι απλούστερη και φθηνότερη 
και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Για ένα πάνελ για να είναι 
κατασκευάσιμο, θα πρέπει να είναι συγκολλημένες σε πάνελ χάλυβα. Τα 
πάνελ θα πρέπει να είναι τμηματικά συγκολλημένα ή, κατά προτίμηση , 
με συνεχής συγκόλληση με δύο ραφές ,όπου τη δεύτερη φορά να 
καλύψει τα κενά που αφήνει η πρώτη φορά. Τμηματικά πάνελ μπορούν 
να χαλαρώσουν με την πάροδο του χρόνου και δεν πρέπει να γίνει 

δέχονται του για δυναμική καταπόνηση ή όπου η ασφάλεια είναι 
σημαντική. Τα πάνελ όπου συγκολλούνται τμηματικά στο πάτωμα σε 
κάποια χώρο δικτυώματα μπορεί να μην αντέξουν και να πέσουν . Η 
δήλωση αυτή προορίζεται να εφαρμοστεί σε ερασιτεχνικό 

κατασκευαστικό πλαίσιο και δεν έχει σχεδιαστή για ένα τμηματικά 
συγκολλημένο πάνελ αλουμινίου όπου έχει αποδεδειχθεί ότι είναι 

αποδεκτό. 
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Σχήμα 6.12 Εξοπλισμένη με πάνελ η κάτω πλευρά όπως φαίνεται . 

Σχήμα 6.13 Η πίσω πλευρά του πίσω καθίσματος επενδυμένη με πάνελ. 

2. 7 Σύνδεσμοι πλαισίου 
Για τα πλαίσια ένα Χ στήριγμα ή ένα Κ στήριγμα είναι καλό. Η 

διαγώνιοι βραχίονες Χ ή Κ πρέπει να τελειώνουν κοντά στις περιοχές 
όπου οι δυνάμεις της ανάρτηση διοχετεύονται στο σασί. Αν η γωνία των 
βραχιόνων της Χ ή Κ σε σχέση με τον κεντρικό άξονα του αυτοκίνητο 
είναι έξω από 25 έως 50 μοίρες τότε η αποτελεσματικότητα θα μειωθεί. 
Γωνίες λιγότερο από αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτες στο μπροστινό 
μέρος με τον κινητήρα όταν ο βραχίονας Χ διασχίζει την περιοχή του 
κινητήρα. Το κέντρο του Χ ή Κ στηρίγματος είναι ιδιαίτερα φορτισμένο 
και δεν πρέπει να έχει οπές ή τμήματα που εξαιρούνται για να 
δημιουργηθεί χώρος για τις μεταδόσεις κινήσεις , δεσμοί μετάδοσης, 
καλώδια ή άλλα μέρη. 

2.8 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ 
Σε περίπτωση που το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα αυξάνεται 

τότε στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει φορτία κάμψης 
που αυξάνονται κατά το ίδιο ποσό. Σε περίπτωση που το πάχος του 
τοιχώματος διπλασιάζεται τότε διπλασιάζονται και τα φορτία κάμψης. 
Εάν το μέγεθος ενός σωλήνα αυξάνεται στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα 
να υποστηρίξει φορτία κάμψης που αυξάνονται με το τετράγωνο της 
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αύξησης του μεγέθους και της δυσκαμψίας του σωλήνα που βελτιώνεται 
με την αύξηση του μεγέθους. Αν η διάμετρος του σωλήνα διπλασιάζεται 

τότε η ικανότητα του φορτίο μεταφοράς για φορτία κάμψης είναι 

βελτιωμένη τέσσερις φορές και η ακαμψία 

σύμφωνα με τα φορτία κάμψης αυξάνεται κατά οκτώ φορές. 

Λόγω αυτών των αποτελεσμάτων για σωλήνες μεγαλύτερου 

μεγέθους με λεπτότερα τοιχώματα είναι συνήθως καλύτεροι από τα 
μικρότερα παχιά τοιχώματα των σωλήνων με τις ίδιο συνολικό βάρος. 

Αυτό είναι πιο σημαντικό για σασί πλαίσιο από ό, τι για τα χώρο 

δικτυώματα. Ο πίνακας που . ακολουθεί δείχνει πώς η δυσκαμψία 

πορείας, η στρεπτική ακαμψία και η αλλαγές βάρους ,αλλάζουν όταν 

αλλάζει το μέγεθος του σωλήνα. 

Πινάκας 6.14 
Ύψος χ Πλάτος 

χ τοίχου 

ιντσε 

4 χ 2 χ 1/8 

2 χ 1 χ 1/8 
5x2.5xl/16 

Μεταβολή της 

Κάμψης 

δυσκα 

Αρχική 

δυσκαμψία 

Μεταβολή της Μεταβολή του 
Στρεπτικής βάρος 

ακαμ ία 

Αρχική 

ακαμψία 

Αρχικό βάρος 

52% 
36% 

Η δεύτερη δέσμη στον πίνακα δείχνει ότι ο υποδιπλασιασμό του 

εξωτερικού μέγεθος του μισού περίπου του βάρους του, ώστε να 
μειώνονται τόσο η εκτιμήσεις της ακαμψίας κατά 89%. Η τρίτη δέσμη 
στον πίνακα προκύπτει ότι με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο εξωτερικό 
μέγεθος και το μισό πάχος του τοιχώματος η τιμή της ακαμψίας είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερη και το βάρος είναι μειωμένο κατά το ένα τρίτο 

περίπου. 

σελ. 29 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3.1 ΥΛΙΚΑ 

Στην επιλογή των υλικών, ο πιο σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να σκεφτούμε είναι η καταλληλότητα για τον σκοπό μας και το 

κόστος. Ο τύπος παραγωγής που προβλέπεται έχει σημαντική επίδραση 
στον τύπο του αμαξώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιο 

καθορισμένο αυτοκίνητο -και έτσι και στα υλικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η ενιαία κατασκευή σε διαμορφωμένο μέταλλο θα 

είναι ιδανική για πολλά αυτοκίνητα περιοpισμένης Παραγωγής, αλλά το 

κόστος κατεργασίας την καθιστούν μη πρακτική. Η γενική κατασκευή σε 

γυαλί, φάιμπερ ή ξύλο είναι περισσότερο εφικτή σε τέτοιες περιπτώσεις, 

αλλά τα υλικά είναι σχετικά τόσο καινούρια σε αυτή την εφαρμογή, που 

η χρήση ξεχωριστών αμαξωμάτων και σωμάτων παραμένει η 

απλούστερη λύση στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Εντούτοις, το κόστος ενός χειροποίητου «μονοκόκ» μπορεί να 

είναι αρκετά ικανοποιητικό για μονοθέσιο αγώνα σε διεθνή επίπεδο, και 

ένα κατάλληλο υλικό για αυτό είναι ένα κατεργάσιμο κράμα αλουμινίου 

μέτριας απόδοσης -π.χ. B.S. 1470: 1955 NS4. 

Σχήμα 5.1: Μονοκόκ (monocoque) πλαίσιο, το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
συνθετικό ανθρακόνημα (CFRP). Αν και φαίνεται σαν ένα χυτό κομμάτι το μονοκόκ 
πλαίσιο αποτελείται από επιμέρους κομμάτια που "συγκολλούνται" μεταξύ τους με 
ειδικές ρητίνες . Το όφελος είναι υψηλή στρεπτική δυσκαμψία και μειωμένο βάρος 
όπου στην περίπτωση της νέας Lamborghini το μονοκόκ ζυγίζει μόλις 147,5 kg 
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Παρόλη την πρόσφατη τάση για τα μονοκόκ, ακόμα φαίνεται να 

υπάρχει αξιόλογο μέλλον για τα σωληνοειδή ατσάλινα αμαξώματα. Για 
αυτούς τους σκοπούς υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία από 
κράματα σωληνοειδούς ατσαλιού, που ποικίλουν από υψηλής ποιότητας 
ατσάλι χρωμίου μολυβδαινίου και νίκελ χρωμίου έως σύνηθες ελαφρύ 

ατσάλι που χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των ειδικών 

κατασκευαστών αθλητικών και αγωνιστικών αυτοκινήτων . Κάθε 

διαφορετικός τύπος έχει τις δικές του ειδικές ιδιότητες και χρήσεις. 

Είκοσι πέντε τόνοι από ελαφρύ ατσάλι είναι απολύτως κατάλληλοι για 
συγκολλημένες σωληνοειδείς κατασκευές αvοιχτού τύπου σκελετού, 
αλλά μερικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν ένα υλικό που προσεγγίζει 

τις προδιαγραφές του αεροσκάφους Τ45, ένα κράμα ατσαλιού μαγγανίου 

το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκόλληση. Η πλειονότητα της 

τρέχουσας παραγωγής αθλητικών/αγωνιστικών και αγωνιστικών 

αμαξωμάτων γίνεται από συγκολλημένο σωλήνα ηλεκτρικής αντοχής ο 

οποίος -αν και καμιά φορά μεταβάλλεται ελαφρώς σε ποιότητα- είναι 
πρώτης τάξης. Το ατσάλι χρωμίου μολυβδαινίου χρησιμοποιείται γενικά 

για διπλά σωληνοειδή αμαξώματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση το 

ατσάλι μαγγανίου θα ήταν πιθανόν καλύτερο, επειδή διατηρεί τις φυσικές 

του ιδιότητες κατά την συγκόλληση αερίου πολύ καλύτερα από άλλα 

ατσάλια. Εάν χρησιμοποιείται ατσάλι υψηλότερης ποιότητας ( 60-65 
τόνους) -χρωμίου μολυβδαινίου και νικελίου χρώμίου- η ηλεκτρική 

συγκόλληση γίνεται σχεδόν απαραίτητη. 

Σε αυτό το σημείο ίσως θα ήταν κατάλληλο να ξεφύγουμε λίγο από 

το θέμα για νa μελετήσουμε τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα της 

συγκόλλησης και της χαλκοκόλλησης. Και οι δύο χρησιμοποιούνται 

ευρέως και οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνικές των συγκολλήσεων 

νικελίου μπρούτζου και μαγνησίου . μπρούτζου -μαζί με τις βελτιώσεις 

στην σύνθεση των βασικών υλικών- έχουν σαν αποτέλεσμα οι ενώσεις να 
είναι υψηλής ποιότητας σε απόδοση από τις αρχικές ενώσεις. Και οι δύο 
τύποι εφαρμόζονται με παρόμοιες τεχνικές, κατά πολύ καλύτερος είναι 
αυτός που χρησιμοποιεί αεριώδη τήξη, σε αντίθεση με τον παλιότερο 
τύπο της πούδρας ή της τήξης με αλοιφή. Σε αυτό το πλαίσιο είναι 
σημαντικό η συγκόλληση μπρούτζου να μην συγχέεται με την 

χαλκοκόλληση. 

Εναλλακτικά υλικά για πλαίσια 
Οι σωλήνες από χάλυβα είναι ίσως το καλύτερο υλικό για μια 

ερασιτεχνική κατασκευή χώρο δικτυώματος. Αν οι σωλήνες αλουμινίου 

χρησιμοποιούνται τότε στη συνέχεια το βάρος του σασί θα είναι μόνο το 
ένα τρίτο του βάρους του αμαξώματος από χάλυβα. Η σκληρότητα και η 

αντοχή του αμαξώματος θα είναι επίσης μόλις το ένα τρίτο του 

σχεδιασμένου χάλυβα. Η ακαμψία και η αντοχή μπορεί να βελτιωθεί 
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κάνοντας τους σωλήνες μεγαλύτερους, αλλά και στη συνέχεια το βάρος 
του σασί θα αυξηθεί. Είναι πραγματικά θεωρητικά αδύνατο για ένα 
αληθινό χώρο δικτύωνα να είναι στρεπτικά καλύτερο ή χειρότερο από το 
αλουμίνιο σε σχέση με το χάλυβα για το ίδιο βάρος και παρόμοια μεγέθη 

εξωτερικού σωλήνα. Τα πλαίσια τύπου αλουμινίου έχουν τη δυνατότητα 

να σου προσφέρουν καλά αποτελέσματα. Εάν ένα δοκάρι από χάλυβα 

αντικαθίσταται από ενός αλουμινίου που είναι 25% μεγαλύτερο σε 
πλάτος και ύψος και έχει 50% μεγαλύτερο πάχος τοιχωμάτων, τότε στη 
συνέχεια, η ακαμψία θα είναι το ίδιο με το δοκάρι ωστόσο το βάρος του 
θα είναι 45% λιγότερο. 

Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν η αλλαγή ενός ορθογώνιο 

τμήματος από χάλυβα 4 ίντσα σε 2 ιντσών με 14 πάχος τοιχώματος για 
ένα τμήμα αλουμινίου 5 ιντσών από 2,5 ιντσών με 1 Ο πάχος τοιχώματος. 

Για κλιμακοειδή πλαίσια το πάχος του τοιχώματος του αλουμινίου 

των δοκών πρέπει να είναι 50% μεγαλύτερο από το πάχος του 
τοιχώματος των δοκών που χρησιμοποιούνται στις ίδιες εφαρμογές. Οι 
συγκόλλησης αλουμινίου είναι συνήθως πολύ πιο δύσκολες απο οτι οι 

συγκόλλησης του χάλυβα ακόμη και αν οι τεχνικές και ο εξοπλισμός 

έχουν βελτιωθεί. 
Ένα καλό παράδειγμα χρήσης αλουμινένιων δοκαριών σε ένα 

πλαίσιο σκάλας είναι η Lotus Elise όπου το συγκεκριμένο πλαίσιο το 
οποίο χρησιμοποιεί δύο πολύ μεγάλες αλουμινίου σωλήνες-δοκάρια σε 
ένα σχέδιο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα εξελιγμένο 

κλιμακοειδές πλαίσιο τύπου μονοκόκ υβριδικά. Το σασί Elise αποφεύγει 
τη συγκόλληση του αλουμινίου με κόλλα για να ενωθούν τα τμήματα του 

σασί. 

3.2 ΣΥΓΚΟΛΗΣΣΗ 
Η συγκόλληση είναι μια μέθοδος ένωσης δύο ατσάλινων σωλήνων 

μαζί θερμαίνοντάς τους τοπικά έως το σημείο τήξης με φλόγα 

οξυακετυλενίου, δημιουργώντας ένα επίχρισμα ή μια ταινία 

συγκόλλησης, και κρατώντας το σταθερό προσθέτοντας ράβδους 
πλήρωσης όπως απαιτείται. Γενικά μια παρόμοια μέθοδος ακολουθείται 

για συγκόλληση με μπρούτζο νικελίου ή μπρούτζο μαγγανίου, αλλά αυτά 
τα κράματα έχουν πολύ πιο περιορισμένο εύρος θέρμανσης και θα πρέπει 
·να δίνεται περισσότερη προσοχή σ' αυτά, καθώς η ανεπαρκής θέρμανση 
μπορεί να περιορίσει την διείσδυση και έτσι την δύναμη της ένωσης, ενώ 
και η υπερθέρμανση είναι εξίσου κακή λόγω της περικρυσταλλικής 

διείσδυσης της ράβδου πλήρωσης στην επιφάνεια του ατσαλιού. Αυτό 

δεν κάνει μόνο ασθενή την ένωση, αλλά την ίδια στιγμή εξασθενίζει 
σημαντικά τα επηρεαζόμενα μέρη του ατσαλιού. Είναι δύσκολο να 

ανιχνευτεί μια εξασθένιση που οφείλεται σε αυτό τον λόγο και έτσι η 
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δύναμη του αμαξώματος εξαρτάται κατά πολύ από την επιδεξιότητα του 
χειριστή. 

3.3 ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ 
Η χαλκοκόλληση έγκειται στην ενίσχυση της γενικής θερμότητας 

σε χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που απαιτείται για την συγκόλληση και 

την εφαρμογή ράβδου πλήρωσης με χτύπημα . Μόλις η τελευταία τρέξει 

στις ενώσεις, η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί 100% επεξεργασμένη. Πολύ 
παρόμοια με τη χαλκοκόλληση είναι η ασημένια κόλληση, η οποία κάνει 

κατά πολύ την ίδια δουλειά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την 
περίπτωση Είναι απολύτως σημαντική η μέγιστη καθαρότητα και η . 
επαρκής κάλυψη του ρευστού. 

Οποιαδήποτε μέθοδος κατασκευής των ενώσεων χρησιμοποιηθεί, 
η δύναμη και η ζωή του αμαξώματος εξαρτάται κατά πολύ από την 

καθαρότητα των μερών που πρόκειται να ενωθούν και την γενική 

προετοιμασία που λαμβάνει χώρα πριν από κάθε στάδιο της εργασίας που 

ξεκινάει. 

Σε συνδέσεις με χωρικό τύπο πλαισίου αμαξώματος, συχνά είναι 
επιθυμητή η χρήση του undertray και άλλων μερών του αμαξώματος σαν 
φύλλα μεταφοράς φορτίου. Για τέτοιες περιπτώσεις συνήθως τα πιο 

κατάλληλα επενδυμένα υλικά είναι γενικά υψηλής απόδοσης κράματα 

βασισμένα σε χαλκό, με υψηλή καθαρότητα και κάθε πλευρά επενδυμένη 
για προστασία. Αυτά συνήθως ασφαλίζονται στην βασική δομή του 
αμαξώματος με πιρτσίνια. Για αυτό τον σκοπό καθώς επίσης και γενικά 
για τα φύλλα του σχήματος του σώματος, είναι δυνατή η χρήση 
διαφόρων κραμάτων αλουμινίου. Αυτά περιέρχονται σε δύο διαφορετικές 
τάξεις: κράματα χαλκού, τα οποία μπορεί να είναι κατεργασμένα με 
θερμότητα αλλά όχι συγκολλημένα και κράματα μαγγανίου, τα οποία 

μπορεί να είναι συγκολλημένα αλλά δεν είναι συνήθως επεξεργασμένα 
με θερμότητα. Επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κράμα 
μαγνησίου σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το υλικό έχει το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα ότι ζυγίζει περίπου κατά ένα iρίτο λιγότερο από τα 
ανάλογα κράματα αλουμινίου. Το κράμα μαγνησίου χρησιμοποιείται 
επίσης ευρέως σε αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης με τη μορφή χύτευσης. 

Με κάθε τύπο σωληνοειδούς πλαισίου κανονικά είναι απαραίτητη 
η χρήση ενός εντελώς ξεχωριστού αμαξώματος, αλλά στα αυτοκίνητα 
ξεχωριστής κατασκευής οι δύο σκοποί μπορούν να συνδυαστούν 
κατάλληλα. Για περιορισμένη παραγωγή αυτό ουσιαστικά περιορίζει το 
πεδίο της μη μεταλλικής κατασκευής, το κόστος και η συνθετότητα ενός 
αυτοκινήτου με έμφαση στο μέταλλο και στο δέρμα είναι ουσιαστικά 
απαγορευτικό. Το κόστος της κατασκευής κάνει τις διαμορφωμένες 
μεταλλικές κατασκευές αντιοικονομικές εκτός αν μπορούν να πωληθούν 
τουλάχιστον 2500 τεμάχια και αυτό επιτρέπει μόνο ίνες γυαλιού και ξύλο 
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από τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται. Όπως έχει φανεί από την 
Lotus Elite, οι ίνες γυαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς με 
πολύ λίγη ενίσχυση μετάλλου, αλλά τα προβλήματα σχεδόν ξεπερνούν τα 
πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται και είναι σχεδόν απίστευτο ότι ένα 
τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να γίνει πιο οικονομικό με ένα ξεχωριστό 
αμάξωμα χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην γενική του απόδοση. Ακόμα η 
ίνα γυαλιού εμπεριέχει κόστος σχεδίασης · με την χρήση καλουπιών (η 
έγχυση σε καλούπι φαίνεται να είναι εδώ η λύση, αλλά στην 

πραγματικότητα αυξάνει τα κόστη στην γκάμα της διαμόρφωσης σε 
πιεσμένο χάλυβα) και για ακόμα μικρότερη κλίμακα παραγωγής μια 

πιθανή απάντηση είναι το ξύλο, όπως υποδεικνύεται από τον Macros. 
Εδώ το κόντρα πλακέ συνδυάζεται με ίνες γυαλιού για κάποια από τα 
καμπυλωτά πάνελ και το αποτέλεσμα είναι μία εξαιρετικά δύσκαμπτη και 
ανθεκτική κατασκευή. Και οι ίνες γυαλιού και το ξύλο έχουν τα 
πλεονεκτήματα ότι δεν παθαίνουν ζημιές από σκουριά ή διάβρωση και 

επιπλέον δεν υπόκεινται σε εξασθένιση. Οι σύγχρονες μέθοδοι 
κατεργασίας ξύλου καθιστούν τους φόβους για σκαθάρια εντελώς 

άσχετους και πρέπει ακόμα να αποτραπεί ο κίνδυνος της ξηρής 

αποσύνθεσης. Οι τρισδιάστατες καμπύλες είναι εξαιρετικά δαπανηρές για 
να γίνουν σε ξύλο, αλλά αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την χρήση ινών 

γυαλιού για σχετικά μικρές περιοχές. 
Οι ίνες γυαλιού -το πλήρες όνομα είναι ίνες γυαλιού 

συγκολλημένες με ρητίνη- είναι ένα σχετικά καινούριο υλικό και γενικά 

είναι πολύ λίγα γνωστά για τις ιδιότητες ή την μέθοδο κατασκευής τους. 

Τα ακατέργαστα υλικά που εμπλέκονται είναι ίνες γυαλιού «ματ», με την 

μορφή νημάτων ή λεπτών φύλλων και ρητίνη η οποία εμπλέκεται για να 
συγκολλήσει τις ίνες μεταξύ τους. Τα διαδοχικά στρώματα ματ γυαλιού 
και ρητίνης -όταν συγκολλείται γερά- δημιουργεί ένα πολύ γερό και 
ανθεκτικό υλικό. Το τελευταίο σε δύναμη και ελαφρότητα παρέχεται με 
δύο λεπτά στρώματα ινών γυαλιού διαχωρισμένα από ένα στρώμα 

πλαστικού αφρού. 
Η διαδικασία επεξεργασίας ή · διόρθωσης όπως είναι γενικότερα 

γνωστή είναι η πιο σημαντική. Οι περισσότερες ρητίνες -ιδιαίτερα ο 
πολυεστέρας, ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος- είτε συρρικνώνεται είτε 
παραμορφώνεται στην διόρθωση. Συνήθως είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθεί θερμότητα για να μειωθεί ο χρόνος διόρθωσης και αυτό 
είναι υπεύθυνο για την αύξηση του ποσού παραμόρφωσης. Η 
παραμόρφωση είναι επίσης πιθανό να συμβεί σε λεπτότερα τμήματα -
σημαντικότερο σε μια πιεσμένη μονάδα σώματος/σκελετού- παρά σε 
λεπτά διαμορφωμένα πάνελ. Το σχήμα δίνεται με την χρήση ενός 
καλουπιού που γίνεται σε ένα ξύλο, γύψο ή μεταλλικό μοντέλο -το οποίο 
σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα πρωτότυπο χειροποίητο αυτοκίνητο. Σε 
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αυτό το καλούπι το απαιτούμενο ποσό ινών γυαλιού διαποτίζεται με 
ρητίνη και διορθώνεται. 

Το κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η πίσω πλευρά 
πάντα έχει μια ανώμαλη ατελή εμφάνιση η οποία μπορεί να αποφευχθεί 
μόνο με συνδυασμένη διαμόρφωση -που σημαίνει με το χαμήλωμα ενός 
αρσενικού καλουπιού σε ένα θηλυκό καλούπι πριν την διόρθωση 

προκειμένου να πιεστεί το υλικό και να έχουμε ένα λείο τελείωμα και 
στις δύο πλευρές. Μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση δύο λεπτών 
φύλλων συνδεόμενα πλάτη με πλάτη -όπως στην Lotus Elite- αλλά και οι 
δύο αυτές μέθοδοι είναι μάλλον πολύ περίπλοκες και πολύ δαπανηρές για 
κατασκευαστές μικρών ποσοτήτων. Επιπλέον, η ποιότητα του 
εξωτερικού τελειώματος εξαρτάται κατά πολύ από τις ικανότητες του 

χειριστή και τον τρόπο με τον οποίο επικαλύπτονται τα φύλλα του 

γυαλιού. Εάν δεν δοθεί μεγάλη προσοχή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μικρές ρυτιδώσεις στην επιφάνεια -οι οποίες εξογκώνονται επιπλέον με 
την συστολή κατά την διαδικασία διόρθωσης- δίνοντας στο αυτοκίνητο 
μια χαρακτηριστική εμφάνιση «ιδιαίτερου αμαξώματος» . 

Η ιδανική μέθοδος, βέβαια, είναι η διάπλαση με έγχυση, μέσω της 
οποίας φύλλα από ίνες γυαλιού τοποθετούνται μεταξύ αρσενικού και 

θηλυκού καλουπιού όπου έχει εγχυθεί ρητίνη και τότε τα πάνελ 

διορθώνονται γρήγορα από τα ηλεκτρικά μέρη που είναι ενσωματωμένα 
στα εκμαγεία. Δυστυχώς, προκειμένου να αντέξουν στις πιέσεις και στις 

θερμοκρασίες που απαιτούνται, αυτά τα εκμαγεία θα πρέΠει να 
υποστηριχθούν από μέταλλο -το οποίο τα κάνει τόσο ακριβά όσο τα 

καλούπια για πιεζόμενα μεταλλικά σώματα. Αυτή η μέθοδος παίρνει 
πολύ περισσότερο χρόνο από την κανονική σφράγιση του μετάλλου, 

αλλά έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς από την General Motor στο αμάξωμα 
του Chevrolet Corvette. Στο μέλλον, μπορεί να είναι δυνατόν να γίνουν 
καλούπια τέτοιου τύπου από συνθετικά υλικά και να μπορεί να εγχυθεί 
ρητίνη και νημάτια γυαλιού την ίδια στιγμή. Μια τέτοια ανάπτυξη θα 
έφερνε την ίνα γυαλιού στην πραγματική γραμμή της μαζικής 
παραγωγής. Το κόστος θα παρέμενε πιθανών πάνω από τον μέσο όρο των 
κατασκευαστών μικρής κλίμακας, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους -που 
χρησιμοποιούν το καλύτερο υλικό για ταιριάζει καλύτερα για τον σκοπό 
τους και δίνουν μεγάλη προσοχή σε όλα τα στάδια παραγωγής- οι ίνες 
γυαλιού προτείνονται πολύ, είτε για μονάδες αμαξώματος ή απλά για 
μεμονωμένα πάνελ του αμαξώματος. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
κατασκευαστικά, με ενίσχυση μετάλλου σε ανοιχτά αυτοκίνητα και 
μπορεί σύντομα να δούμε ανοιχτές μονάδες αμαξώματος με ίνες γυαλιού 

χωρίς μέταλλο. 
Ότι τύπος αμαξώματος ή σώματος χρησιμοποιηθεί, οι δεσμοί της 

ανάρτησης κανονικά γίνονται από κάποια μορφή μετάλλου και σε αυτή 
την περίπτωση η επιλογή περιορίζεται κατά πολύ στα υλικά που έχουν 
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προταθεί σε σύνδεση με σωληνοειδή αμαξώματα. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων το σύνηθες μέτριο ατσάλι είναι επαρκές για ακτινωτούς 

βραχίονες, για σωλήνες Dion (εάν χρησιμοποιούνται) και μερικές άλλες 
μορφές από τους δεσμούς της ανάρτησης. Η δοκός της ανάρτησης μπορεί 

να είναι ατσάλινη κατασκευή ή με χύτευση και στην τελευταία 

περίπτωση το πιο κατάλληλο υλικό είναι το Ήλεκτρων, αν υπολογίσουμε 
την εξαιρετική σχέση αντοχής και βάρους. Για εξαιρετικά μικρή 

ποσότητα παραγωγής, εντούτοις, η κατασκευή από φύλλα από ατσάλι 

πιθανών να είναι η καλύτερη λύση και στην πραγματικότητα προτείνεται 

η χρήση σωληνοειδούς ή φύλλα ατσαλιού σε όλο το αυτοκίνητο εάν θα 

πρέπει να συνδυαστεί η υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστός με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτωση προτιμάται αλουμίνιο ή ίνες 

γυαλιού για την κατασκευή του αμαξώματος και σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πολλοί κατασκευαστές φτιάχνουν ένα 
ξεχωριστό σώμα από αλουμίνιο για κάθε νέο μοντέλο που παράγουν, 

χρησιμοποιώντας το σαν πρότυπο από το οποίο φτιάχνουν εκμαγεία για 

τα επακόλουθα σώματα από ίνες γυαλιού. Εφόσον η παραγωγή γίνεται με 

διπλό σχήμα, μπορεί να είναι πιθανόν με αυτό τον τρόπο να γίνει 

ανταγωνιστικό το κόστος κατασκευής των σωμάτων ξεχωριστά από 

αλουμίνιο 
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8 Λ simplt Τ-jοίπι 

9 Λ V-jolnι οπ ιο α sιralghι ιιι~ 

10 Λπ obliquejoίnι Η•ίιh α sιreπgthtning gusJet 

METBODS OF MITRING λΝD JOINING TUDES 

Σχήμα 5.2 Παραδείγματα συγκόλλησης 

3.4 Η LOTUS MARK 8 
Κατασκευαστικά, το πιο τέλειο αμάξωμα. · αγωνιστικού 

αυτοκινήτου που έχει γίνει είναι αυτό της Lotus Mark 8. Πολύ απλό, 
εξαιρετικά ελαφρύ και πολύ σκληρό, αυτό το αμάξωμα -το μόνο αυτού 
του τύπου που έγινε ποτέ- έχει καλή λειτουργία μετά από έξι χρόνια 
χρήσης και παρά το γεγονός ότι φτιάχτηκε από σωλήνα διαμέτρου 20 και 
18 ιντσών. Όπως φαίνεται στο σχέδιο, η αρχική δομή είναι πλήρως 
τριγωνισμένη και έτσι πολύ σκληρή. Αποτελείται από δύο τμήματα σε 
κάθε πλευρά ενός κεντρικού διαφράγματος, το πρόσθιο μέρος έγινε 
τριγωνικό στα σχέδια, το πίσω μέρος τριγωνικό ανυψωμένα. Μόνο δέκα 
εννέα μέλη χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του, και το συνολικό 
βάρος είναι 21 Ib. Όλα τα μέλη είναι ίσια και δεν υπάρχουν 
κατασκευαστικές μετατοπίσεις. 

Από πρακτικής πλευράς, εντούτοις, αυτό το αμάξωμα είναι 
ανοιχτό σε μεγάλη κριτική. Σχεδιάστηκε σαν μια καθαρή δομή , με μικρή 
μέριμνα για φορτία που πρόκειται να τροφοδοτηθούν και έτσι ήταν 
απαραίτητο να προστεθεί στην τέλεια βασική δομή ένα πλήθος από 
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λιγότερο επιτυχείς δευτερεύουσες δομικές ιδέες στις οποίες μπορούν να 
σχεδιαστούν αυτά τα φορτία. Από τότε έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ 

καλύτερο να συγχωνευτούν οι πρώτες και οι δευτερεύουσες δομές προς 
όφελος ενός ανώτερου γενικού πλαισίου. Επιπλέον, η πρακτική πείρα 

σύντομα έδειξε ότι ακόμη και το ιδανικό βασικό σχεδιάγραμμα είχε 

σοβαρούς περιορισμούς από την άποψη της συντήρησης. Για 
παράδειγμα, ήταν απαραίτητο να ξεμονταριστεί η μηχανή προκειμένου 
να μπει ή να βγει από το αμάξωμα. Η κεφαλή του κυλίνδρου, η αντλία 

λαδιού, η αντλία νερού, ο διανομέας, το μπροστινό πλαίσιο, η μίζα και το 

δυναμό, όλα έπρεπε να aψaιρεθ_ούν πριν_ η μηχανή περάσει στο στενό 
άνοιγμα του πάνω πλαισίου. Λόγω της σχετικής ανωμαλίας αυτό σήμαινε 

ότι η μηχανή παρήγαγε λιγότερη ισχύ στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, η 

χρήση του πιεσμένου αμαξώματος εμπόδιζε σοβαρά την συντήρηση 
πολλών μικρότερων μερών. 

Αντίθετα με την απλότητα της αρχικής κατασκευής, η 

Ι 3 Τ/ιe basic chιιssis of tht Lι>tus Mark 8. 
Λ strιssιιl ιιιrιlerrray αιιd sιrcssιd body pιιιrι•Ιs 

· cotnpletc ιhc strucιure 

Σχήμα 4.1 Το βασικό χωροδικτύωμα της Lotus Mark 8 

δευτερεύουσα κατασκευή που πρέπει να τροφοδοτήσει την ανάρτηση και 
άλλα φορτία στο αμάξωμα είναι πολύ περίπλοκη. Για να διαχειριστούν 
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τα, μπροστινά φορτία της ανάρτησης που εμπλέκονται από την χρήση 
ενος σχεδίου αξόνων ταλάντωσης, αποφασίστηκε να φτιαχτεί ένα 
τριγωνικό πλαίσιο από ατσάλινο φύλο ψηλής διατομής, με τη βάση του 
~ριγώνου που περνά στα δύο κορυφαία μέλη του αμαξώματος περίπου 6 
ιντσες στο οπίσθιο τμήμα του μπροστινού κατακόρυφου μέλους. Τα 

εξωτερικά άκρα του εγκάρσιου μέλους σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν 
τα πάνω ανοίγματα της ανάρτησης. Ακριβώς στο εσωτερικό αυτών των 
κεφαλών ενώνονται τα άλλα δύο μέλη του τριγώνου, τα οποία 
συγκλίνουν για να δημιουργήσουν σημεία στήριξης για τα ανοίγματα των 
αξόνων ταλάντευσης στην κορυφή τους δίπλα από την κατώτερη γραμμή. 
Αυτό το τριγωνικό πλαίσιο διαχειρίζεται τα κύρια φορτία της μπροστινής 
ανάρτησης. Τα φορτία έλξης της ανάρτησης και οι αντιδράσεις ροπής 
των φρένων εξάγονται από τους κυκλικούς βραχίονες που βρίσκονται σε 

ένα σημείο περίπου τριών τετάρτων κατά μήκος των κάτω σωλήνων του 
αμαξώματος. Κάθε επακόλουθο φορτίο κάμψης εξάγεται από τη 
προστατευτική πόδια του κινητήρα από περισσότερες σωλήνες οι οποίες 

έρχονται διαγώνια πίσω προς το κέντρο του αυτοκινήτου και συναντά το 
εγκάρσιο χώρισμα στο μπροστινό τμήμα της προστατευτικής ποδιάς του 
κινητήρα. 

Ένας από τους σκοπούς αυτού του σχεδίου ήταν να στηριχθεί η 

μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε τα φορτία να μπορούν να δράσουν άμεσα 

μέσω της μπροστινής ανάρτησης -στην πραγματικότητα να στηριχθεί η 

μηχανή στην μπροστινή ανάρτηση. Αυτό οδηγεί στην κατασκευή μιας 
πολύ πολύπλοκης μπροστινής στήριξης της μηχανής, η οποία αποτελείται 

από μια σωληνοειδή πυραμίδα ατσάλινης σωλήνας τεσσάρω_ν ιντσών 
πάχους που πιάνεται σε διάφορα σημεία μπροστά στη μηχανή και 

συγκλίνει να ενωθεί με έναν ατσάλινο δακτύλιο που δρα ως περίβλημα 
για τον δακτύλιο τύπου Silentbloc. Αυτό υποστηρίζεται με τον άξονα από 
το μπουλόνι στήριξης σε ένα επίπεδο από άκρη σε άκρη και περνάει 
μέσω δύο κάθετων στεφανίων του τμήματος στην κεντρική γραμμή του 
αμαξώματος. Από την άποψη του αμαξώματος αυτό είναι πολύ 
ικανοποιητικό, αλλά είναι απαραίτητα ειδικά τριγωνικά υποστηρίγματα 
για να αποφευχθεί η συστροφή του διπλού ατσάλινου φύλλου σε διάφορα 
στηρίγματα γύρω από το μπροστινό κάλυμμα της μηχανής M.G. Το πίσω 
στήριγμα της μηχανής λαμβάνεται από την κανονική θέση της M.G. στο 
κιβώτιο ταχυτήτων και τα φορτία εξάγονται στην δίοδο του άξονα του 
προωστικά, 0 οποίος είναι από συμπιεσμένη δερμάτινη κατασκευή και 
σχεδιασμένος να παίρνει τα φορτία κλίσης από το κιβώτιο ταχυτήτων 
όπως και τα φορτία οδήγησης και φρένων (με ,την μ?ρφή φορτίων ροπής 
που αναλύονται στην κλίση) από την διαφορικη μοναδα. 

Μια δευτερεύουσα κατασκευή είναι απ~ραί~τη για να εξάγει ~α 
πίσω φορτία της ανάρτησης. Τα κάθετ,α φορ:ια εξαγονται σ~ις κορυφες 
του τριγώνου που διαμορφώνουν το πισω χωρισμα του καθισματος και 
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τα πλευρικά φορτία τροφοδοτούνται στο τμήμα της προστατευτικής 
ποδιάς του κινητήρα. 

Η διαφορική μονάδα, η οποία επίσης προσφέρει πλευρική θέση για 

το de Dion, τοποθετείται από τέσσερα στηρίγματα, ένα πάνω και ένα 

δίπλα από την κεντρική γραμμή και ένα σε κάθε πλευρά. Τα φορτία από 

τα τελευταία εξάγονται στα τοιχώματα των πλευρών στην δίοδο του 

άξονα του προωστήρα μέσω ατσάλινων στηριγμάτων. Στην πράξη αυτό 
το σχέδιο έχει σημαντικά προβλήματα, καθώς η δίοδος των φορτίων από 

εξαιρετικά δύσκαμπτα υποστηρίγματα σε αλουμίνιο διαμέτρου 20" 
οδηγεί σε καταπόνηση και τελική βλάβη. Επίσης έχουν υπάρξει 
προβλήματα με τα πολύπλοκα υποστηρίγματα για τα εγκάρσια 

σπειροειδή ελατήρια, τα οποία ενσωματώνουν τους αφομοιωτές της 

δόνησης τύπου πιστονιού σαν σύνδεση ανάρτησης. Τα φορτία της 
ανάρτησης από άκρη σε άκρη εξάγονται από παράλληλους οριζόντιους 
βραχίονες σε ένα κάθετο δευτερεύον μέλος του πλαισίου , που βρίσκεται 

στην ένωση του κύριου πλαισίου του δευτερεύοντος μέλους και ενός 
δευτερεύοντος σωλήνα που έρχεται μπροστά για να το συναντήσει από 

το bulkhead. Αυτό το μέλος επίσης βοηθάει να ξεπεραστεί μια πιθανή 
αδυναμία στο επιφανειακό τμήμα του πλαισίου του αμαξώματος αμέσως 

μπροστά από τα καθίσματα. 

3.5 Η LISTER-JAGUAR 
Από πολλές απόψεις, αν και φαινομενικώς εμφανίζεται πιο 

σύνθετο, τα χώρο δικτυώματα που σχεδιάζονται για το Brian Lister από 
το Frank Costin μπορούν να συγκριθούν άμεσα με τα πλαίσια του Lotus 
Mark 8.Οπου το Lotus που μπορεί να συνοψίσει ως ουσιαστικά μια 
ιδανική αρχική δομή, με τα φορτία μηχανών, ανάρτησης και μετάδοσης. 
Με κάποιους τρόπους μπορεί επίσης να συγκριθεί με τα πλαίσια της 
Mercedes-Benz 300SL, ιδιαίτερα με τον τρόπο που επιτυγχάνει 
στρεπτική ακαμψία του τμήματος του οδηγού με τη βοήθεια των 
εξωτερικών δοκών από κάθε πλευρά αυτής της περιοχής. Στο γενικό 

σχέδιο , εντούτοις, είναι μακριά ανώτερο από τη Mercedes, ιδιαίτερα 
δεδομένου ότι η δομή είναι πολύ περισσότερο από μια μονάδα όπου 
μεγάλες προσπάθειες που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση συνεχούς 
απόσβεσης του φορτίου. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει 
καμία αποδυνάμωση της δομής από στρεπτική άποψη πίσω από τη 
γραμμή οπίσθιων αξόνων. Δυστυχώς, εντούτοις, η φτωχή της δομής που 
διευκρινίζεται στην εικονα.4.2 είναι κάπως εξασθενισμένη από την 
προσθήκη των μελών με το οποίο η ανάρτηση και τα άλλα φορτία 
κατασκευάζονται στο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η δομή 
που διευκρινίζεται είναι ελλιπής και αυτό οφείλεται στην απουσία της 
προστατευτικής ποδιάς του κινητήρα και των δύσκαμπτων μεταλλικών 

φύλλων. 
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Σχήμα 4.2 Πλαίσιο της Lister Jaguar 

Βασικά το πλαίσιο αποτελείται από ένα πλήρως τριγωνικό μπροστινό 

κιβώτιο-στο οποίο η μπροστινή ανάρτηση τοποθετείται - και δύο 
διαμήκεις δοκοί, που συνδέονται από ένα φορητό πλαίσιο στο κέντρο 
του και ένα πλήρως τριγωνισμένο οπίσθιο χώρισμα; Με βάση στα 
τελευταία μια περαιτέρω πλήρης δομή εξετάζει τα πίσω φορτία της 
ανάρτησης μέσω της στέγασης του διαφορικού, τις μονάδες των 
ελατήριων / αμορτισέρ και ο κύριου ακτινικού βραχίονα . 
. Ολόκληρη η προστατευτική ποδιά του κινητήρα είναι ένα βασικό μέρος 
των πλαισίων, που παρέχουν τη διαγώνια ενίσχυση του ολόκληρου 
κατώτατου πλαισίου. Η επαρκής κάμψη της δυσκαμψίας μεταδίδεται 
στις δίπλευρες «δοκούς» από το κεντρική είσοδο του πλαίσιο , το οποίο 
συγκρατεί οποιαδήποτε εξωτερική κυκλοφορία των δευτερευόντων 
μελών. Αντιστέκεται επίσης στα στροφικά φορτία, σε συνδυασμό με τα 
μπροστινά και πίσω πάνελ χωρίσματα, όπου και τα τρία συνδυάζονται 
με τα πολύ άκαμπτα δευτερεύοντα πλαίσια για να παραγάγουν μια 
εξαιρετική δύσκαμπτη δομή. Ένα σημείο στο οποίο η αρχική δομή που 
διευκρινίστηκε είναι ότι μπορεί να δεκτή κριτική από τη χρήση των 
αστήρικτων δοκών που βρίσκονται στην πλευρά του μπροστινού μέρους . 
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Στην πράξη εντούτοις, μικρά διαφράγματα εγκαθίστανται για να 
παρέχουν τη σταθερότητα σε αυτά τα σημεία. 

Η πορεία των φορτίων έχει γίνει ήδη σχετικά με αυτό το πλαίσιο, και σε 
αυτό το πλαίσιο είναι αντάξιο της σημείωσης ότι τα μπροστινά φορτία 

της ανάρτησης λαμβάνονται έξω άμεσα από την οπίσθια αναστολή, και 

αντίστροφα. Σε οποιαδήποτε κριτική των δευτεροβάθμιων δομών που 

απαιτούνται να τοποθετηθούν τα οπίσθια στοιχεία της ανάρτησης και 

μερικά άλλα εξαρτήματα, πρέπει να αναφερθεί ότι το αυτοκίνητο, 

αναγκαστικά, σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιήσει για ένα υπάρχον σώμα. 

Κατά συνέπεια οι οπίσθιοι ακτινική βραχίονες δεν θα μπορούσαν να 

συνδεθούν άμεσα με το υψηλότερο σημείου του τρίγωνου και ήταν 

αναγκαίο από μηχανικής πλευράς να παράγουμε και να εφαρμόσουμε 

ποιο σύνθετα υπό-πλαίσια για να συγκεντρώσουμε τα φόρτια σε αυτό το 

σημείο . Εντούτοις, ούτε η συγκεκριμένη ούτε οι άλλες δευτεροβάθμιες 

δομές σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν δώσει οποιοδήποτε πρόβλημα σε 
λειτουργία, και είναι σημαντικό ότι τα θυγατρικά μονταρίσματα 

μηχανών, που εγκαθίστανται κατά παράκληση του ιδιοκτήτη του 
αυτοκινήτου, δεν έχουν παρουσιαστεί στη χρήση. Από κοινού με έναν 

άξονα de Dion είναι επιθυμητό ότι οι σύνδεσμοι που ελέγχουν τη 
διαμήκη θέση των ροδών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 
απ' άκρου εις άκρον τη μετακίνηση στην πρόσκρουση και να καταλήξουν 

στο ελάχιστο . Για να επιτύχουν αυτό, και για να προτρέψουμε την 

υποστροφή, χρησιμοποιούνται οι κύριοι ακτιvικοί βραχίονες . Αρκετά 
σημαντικά, ένα παρόμοιο σχεδιάγραμμα χρησιμοποιείται για να ελέγξει 

το πραγματικό οπίσθιο άξονα του Marcos coupe. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
4.1 DUCATI RR DESMOSEDICI 
Σύμφωνα με την Ducati το ·πλαίσιο της RR μοιράζεται την βασική 
αρχιτεκτονική και γεωμετρία του με την αγωνιστική μοτοσικλέτα του 
2006. Υπάρχουν όμως και κάποιες σημαντικές διαφορές που 
διαφοροποιούν την έκδοση δρόμου από την αγωνιστική. Φυσικά και οι 
δύο χρησιμοποιούν χώρο δικτύωμα (σχεδόν έστω) από σωλήνες 

χρωμομολυβδενιούχου χάλυβα. 
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Σχήμα 7.1 Πλάγια όψη του σκελετού . 
Η σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στα σημεία σύνδεσης του 
κινητήρα με το πλαίσιο. Ο κινητήρας είναι εντατό μέρος του πλαισίου 
και επάνω του εδράζεται η πίσω ανάρτηση. Επίσης χρησιμοποιείται σαν 
στέλεχος για τον πλήρη τριγωνισμό του πλαισίου. Στην ακόλουθη 
φωτογραφία φαίνεται αριστερά η Desmosedici RR και δεξιά το πλαίσιο 
της αγωνιστικής μοτοσικλέτας του 2006. 

Σχήμα 7.2 

σελ. 43 



Στα σημεία που δείχνουν τα μπλε βελάκια στις δύο εικόνες βλέπουμε την 

πρώτη σημαντική διαφορά. Ενώ στην αγωνιστική οι σωλήνες 
καταλήγουν σε ένα κυλινδρικό στέλεχος στην RR ενώνονται με ένα χυτό 
μέρος με εσωτερικά νεύρα . Εκτός από την ανθεκτικότερη έδραση του -
βαρύτερου- υποπλαισίου στη μοτοσικλέτα παραγωγής το εξάρτημα αυτό 

φαίνεται να ενισχύει την τοπική ακαμψία στο σημείο αυτό. 
Με τα πράσινα βελάκια φαίνεται μια δεύτερη σημαντική διαφορά (αν και 

λόγω των περιορισμένων φωτογραφιών και σχημάτων στο σημείο αυτό 

κάνουμε εκτίμηση και μόνο). Ενώ στο αγωνιστικό πλαίσιο υπάρχει ένας 
σωλήνας που ενώνει τις εμπρός _με τις πίσω βάσεις (το κυρτό στέλεχος 
που δείχνουν τα πράσινα βελάκια στο δεξιά σχήμα), στην RR ο σωλήνας 
αυτός φαίνεται να απουσιάζει ή να εδράζεται πολύ ψηλότερα. Το 

αποτέλεσμα είναι στο σημείο αυτό να έχουμε ελαστικότερη έδραση του 
κινητήρα στη μοτοσικλέτα παραγωγής . 

Ο λόγος για τις διαφορές αυτές είναι διττός. Πρέπει να μειωθούν οι 
κραδασμοί του κινητήρα, ο οποίος εδράζεται απ' ευθείας στο πλαίσιο 

χωρίς ελαστικούς συνδέσμους, ενώ επίσης δεν έχει αντικραδασμικούς 

άξονες. Ακόμα θα πρέπει να αλλάξει η ελαστικότητα του πλαισίου στα 
ανάλογα επίπεδα ώστε να λειτουργήσει καλύτερα με λάστιχα δρόμου 

αλλά και με αναβάτες που δεν έχουν την εμπειρία και τις ικανότητες των 

αναβατών του παγκοσμίου πρωταθλήματος. 

Η λύση που απ' όσο φαίνεται ακολουθήθηκε είναι αυτή που ακολουθούν 

και οι περισσότεροι κατασκευαστές (οι 4 ιαπωνικές εταιρίες δηλαδή). Το 
πίσω μέρος γίνεται όσο πιο άκαμπτο είναι δυνατόν και επιλέγεται η 
ύπαρξη ελαστικότητας (σε ορισμένα επίπεδα μόνο) στο εμπρός μέρος, 
κοντά στο λαιμό του τιμονιού). Η ελαστικότητα αυτή επιτρέπει στους 
τροχούς να ακολουθούν τις ανωμαλίες του οδοστρώματος υπό μεγάλη 
κλίση (ελαστικότητα στον εγκάρσιο άξονα). Επίσης υποβοηθά την 
λειτουργία της εμπρός ανάρτησης (ελαστικότητα κατά τον διαμήκη 
άξονα). Αν και ελάχιστη σε απόλυτες τιμές η ελαστικότητα του πλαισίου 
στον διαμήκη άξονα μπορεί να κάνει την μοτοσικλέτα πιο προβλέψιμη 
στην οδήγηση. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως η ακαμψία κατά την 

στρέψη στον διαμήκη άξονα είναι πολύ μεγάλη ώστε η μοτοσικλέτα να 
μην υποφέρει από ταλαντώσεις και να είναι σταθερή ακόμα και υπό 
μεγάλες επιταχύνσεις και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης. 
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Σχήμα 7.3 Διαφορές στα πλαίσια. 

Μια άλλη πιθανολογούμενη διαφορά είναι το φαρδύτερο πλαίσιο στο 
σημείο που εδράζεται το εμπρός μέρος του κινητήρα. Στην φωτογραφία 
σημειώνεται με το μπλε κουτάκι το στέλεχος του πλαισίου αν και κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να είναι απόλυτα ακριβές με όσα στοιχεία είναι 

διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. 

4.2 AUDI Α2 
Η συνεχής αύξηση του βάρους των αυτοκινήτων, που προήλθε από τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών στους τομείς της παθητικής ασφάλειας και του 
εξοπλισμού, ώθησε τους κατασκευαστές στην αναζήτηση νέων μετάλλων για την 
κατασκευή των πλαισίων. Το Honda NSX ήταν το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο 
βασιζόταν σε αλουμινένιο πλαίσιο χωρίς όμως να διαθέτει καμία ιδιαιτερότητα στην 
κατασκευή του, γιατί πολύ απλά αντικατέστησαν το χάλυβα με το αλουμίνιο σαν 
υλικό κατασκευής των μεταλλικών φύλλων. Τα διαμορφωμένα σε πρέσες φύλλα 
ηλεκτροκολλούνται και σχηματίζουν ένα φορέα-κέλυφος όπως στα περισσότερα 
αυτοκίνητα. Η λογική της Honda ήταν πως το αλουμίνιο, το οποίο έχει πυκνότητα ίση 
με το ένα τρίτο εκείνης του χάλυβα, θα έκανε το πλαίσιο ελαφρύτερο. 

Σχήμα Το πλαίσιο του Audi Α2 είναι τύπου χωροδικτυώματος και είναι 
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, κάτι που συνέβαλε στη δραστική 

μείωση 

του βάρους του. 
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Ομως 

παράλληλα έχει και μειωμένη αντοχή σε σχέση με το χάλυβα, κάτι που σημαίνει ότι 

τα φύλλα θα έπρεπε 

να γίνουν παχύτερα με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί τελικά η αρχίκή προσδοκία. 

Αυτό φαίνεται από το βάρος του αυτοκινήτου που ήταν 1.370 κιλά, όσο περίπου ενός 
αντίστοιχου με χαλύβδινο πλαίσιο. Η Audi έκανε το μεγάλο "βήμα" το 1994 με την 
παρουσίαση του Α8. Σε συνεργασία με την AL - COA (Aluminium Coιnpany of 
America) εξέλιξε μια νέα μέθοδο κατασκευής πλαισίου. Το ASF (Audi Space Frame) 
είναι ένα χωροδικτύωμα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με αλουμίνιο το οποίο είναι 

ελαφρύτερο από ένα αντίστοιχο από χάλυβα, κάτι που έχει θετικά αποτελέσματα στο 

βάρος του αυτοκινήτου και συνεπώς στην κατανάλωση και τις επιδώσεις. Πέρα όμως 

από το πλαίσιο και το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αποτέλεσμα 

η ναυαρχίδα της Audi να ζυγίζει λιγότερο από αντίστοιχες προτάσεις. Ομως η Audi 
δεν περιορίστηκε στο Α8 και πρωτοτύπησε για άλλη μια φορά με την κατασκευή 
ενός αντίστοιχου πλαισίου για αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής (Α2). Τα βήματα της 

Audi ακολούθησαν ένά χρόνο αργότερα η Renault και η Lotus. Το πλαίσιο του 
Renault Spider είναι ένα χωροδικτύωμα όπου οι αλουμινένιες δοκοί δεν 

κατασκευάζονται από τη συνένωση πρεσαριστών φύλλων αλλά με εξέλαση . 

Ο: Σχήμα Σε όλα τα σύγχρονα εργοστάσια η τοποθέτηση 

των μερών του αμαξώματος και οι συγκολλήσεις γίνονται αποκλειστικά από ρομπότ 

με αποτέλεσμα την αποφυγή λαθών, την καλύτερη ποιότητα και τον ταχύτερο χρόνο 

παραγωγής. 

Οι τεχνικοί της Lotus προχώρησαν ακόμα πιο μπροστά και κατασκεύασαν ένα νέο 
πλαίσιο ακόμα πιο ελαφρύ από αυτό της Renault. Στο νέο χωροδικτύωμα της Elise οι 
εξελασμένες δοκοί συνδέονται με κόλλα εποξικής ρητίνης με ενισχυτικές υλώσεις σε 
ορισμένα μόνο σημεία. Η μέθοδος αυτή δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια κατασκευής και 
αντοχή από την ηλεκτροκόλληση ενώ παράλληλα έχει μειωμένο βάρος. Αυτό 
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συμβαίνει γιατί η ηλεκτροκόλληση μειώνει την αντοχή των μετάλλων με αποτέλεσμα 
τη χρήση παχύτερων διατομών. Η υπεροχή αυτού του πλαισίου αποδεικνύεται από το 

βάρος του αυτοκινήτου (675 κιλά) σε σχέση με το αντίστοιχης φιλοσοφίας Renault 
Spider (790 κιλά) . Η εξέλιξη όμως των αλουμινένιων πλαισίων δεν σταμάτησε και η 
εταιρεία Karmann, η οποία κατασκευάζει αμαξώματα κυρίως ανοιχτών αυτοκινήτων, 
εξέλιξε μία νέα μέθοδο κατασκευής με την ονομασία AFS (Aluminium Foam 

Sandwich). Σύμφωνα με τη νέα αυτή μέθοδο δύο φύλλα αλουμινίου δημιουργούν ένα 
σάντουιτς με γέμιση από σκόνη αλουμινίου αναμεμειγμένη με ένα διογκωτικό μέσο. 

Το σάντουιτς διαμορφώνεται στο επιθυμητό σχήμα και κατόπιν μπαίνει στο φούρνο . 
Το διογκωτικό μέσο ενεργοποιείται θερμικά και το μείγμα με τη σκόνη αλουμινίου 
μετατρέπεται σε αφρό δένοντας τα δύο φύλλα σε μια συμπαγή ενότητα. 

Η Karmann ισχυρίζεται ότι αυτή η μέθοδος δίνει δεκαπλάσια αντοχή από το χάλυβα 
ενώ έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της μεγάλης ικανότητας απορρόφησης ενέργειας, 
κάτι πολύ σημαντικό για τα επίπεδα της παθητικής ασφάλειας και του μειωμένου 

κατά 50% βάρους σε σχέση με ένα αντίστοιχο από χάλυβα. 

_ __. .... χήμα Η εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων 
Karmann κατασκεύασε ένα νέο τύπου πλαισίου από αλουμίνιο το οποίο 
αποτελείται από φύλλα αλουμινίου στα οποία υπάρχει ενδιάμεσα σκόνη 
αλουμινίου με ένα διογκωτικό υλικό δημιουργώντας έτσι ένα συμπαγές 

σάντουιτς. 
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Εισαγωγή - Γενικά Συμπεράσματα: 
Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία μας έχει δοθεί ένα μεταλλικό 
πλαίσιο διθέσιου αυτοκινήτου και έχει ορισθεί ως υλικό κατασκευής το 
ST37, και η γενικότερη διατομή των μετάλλων που το αποτελούν είναι 
τετραγωνική με διαστάσεις 25X25Xl. Σε ορισμένα σημεία του 

πλαισίου έχει χρησιμοποιηθεί δοκός κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 
l 9mm. Το πλαίσιο αυτό σχεδιαστικέ και αναλύθηκε ως προς την αντοχή 
του και την συμπεριφορά του στο πρόγραμμα Solid works 201 Ο.Ο 
τρόπος ανάλυσης των καταπονήσεων έγινε με την μέθοδο κόμβων διότι 

αυτή χρησιμοποιεί και το πρόγραμμα συγκεκριμένο πλαίσιο βασίζετε στα 

πλαίσια που κατασκευάζει η αυτοκινητοβιομηχανία Caterham . Το δικό 
μας πλαίσιο έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς την δομή και το υλικό 

κατασκευής. 

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες του πλαισίου με το οποίο 

ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία: 

σελ.48 



Γενικό σχέδιο 
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Πλαίσιο που κατασκευάζει η αυτοκινητοβιομηχανία Caterham: 

Όπως φαίνετε και από τις παραπάνω φωτογραφίες τα δύο πλαίσια φέρουν 
αρκετές ομοιότητες. Το πλαίσιο της Caterham φέρει καλύτερη ενίσχυση 
στο εμπρόσθιο τμήμα και το τμήμα τοποθέτησης του οδηγού και του 

συνοδηγού. Το πλαίσιο της εργασίας φέρει μόνο μια δοκό στο εμπρόσθιο 
τμήμα για την περίπτωση πρόσκρουσης όπως και στο τμήμα 
τοποθέτησης του οδηγού και του συνοδηγού δεν φέρει καμία προστασία 
για πρόσκρουση ή για να μπορέσει να απορροφήσει τις στρεβλώσεις που 

δημιουργούνται. 

Επεξήγηση της ανάλυσης μέσο του προγράμματος Solid works2010: 
Το πλαίσιο σχεδιαστικέ στο Solid works ως μια ενιαία κατασκευή και 
μετά με την εντολή Structural member δώσαμε την μορφή μέσο 
τυποποιημένων κυλοδοκών που υπάρχουν στην βάση δεδομένων του 
προγράμματος και είχαν τις διαστάσεις που προαναφέραμε. Στην 
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συνέχεια για να μπορέσουμε να εισάγουμε τα δεδομένα που επιθυμούμε 
για τις δοκιμές δώσαμε την εντολή Simulation όπου εκεί μας δίνετε η 
δυνατότητα να τις εισάγουμε . Πρώτα ορίσαμε το είδος της δοκιμής, μετά 
το υλικό κατασκευής που είναι το ST37 από την βάση δεδομένων του 
προγράμματος όπου το συγκεκριμένο υλικό ορίζετε ως εξής: 
l .0037(s235jr) . Στην συνέχεια δώσαμε τις διάφορες άλλες παραμέτρους 
που θέλαμε για τις δοκιμές όπου θα ορίσουμε στην συνέχεια. 

-
Τελικό σχέδιο στο Solid works. 

Ορισμός δοκιμών: 
Για το πλαίσιο αυτό μας ζητήθηκε η δοκιμή του με δύο τύπους 
κινητήρων: 1) με μηχανή εσωτερικής καύσης , 2) με ηλεκτρικό κινητήρα 
συμπεριλαμβάνοντας και την μπαταρία. Όπως επίσης και την μάζα του 

οδηγού και συνοδηγού. Ο κινητήρας θα τοποθετηθεί στο οπίσθιο μέρος 
του πλαισίου, ενώ στην περίπτωση με ηλεκτροκινητήρα , θα τοποθετηθεί 
στο οπίσθιο μέρος και η μπαταρία στο εμπρόσθιο μέρος , και θα 
δοκιμαστεί στις εξής καταπονήσεις : 
Στατική φόρτιση 
Εμπρόσθια κρούση 
Πλάγια κρούση 
Στρέψη 

Κάμψη με όμοιας φοράς δυνάμεις 
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Κάμψη με αντίθετης φοράς δυνάμεις 

Σχέδιο οδηγού- συνοδηγού: 

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 60% νερό και ότι η 
βάση δεδομένων του προγράμματος δεν έχει υλικό όπως το δέρμα ή 
κάποια εντολή που να ορίζει το ανθρώπινο σώμα, επιλέξαμε σαν υλικό 

κατασκευής το νερό και με βάση την γεωμετρία σχεδίασης μπορέσαμε 

και έχουμε την μάζα ενός μέσου ανθρώπου που είναι τα 80kg. 
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Σχέδιο θερμικού κινητήρα(Μ.Ε.Κ): 

Επειδή δεν δόθηκε έμφαση στο τρόπο εμφάνισης αλλά αποκλειστικά και 
μόνο στους αριθμούς και στο να πετύχουμε την επιθυμητή μάζα για τις 
δοκιμές, σχεδιάσαμε το παραπάνω έτσι ώστε να έχει εύκολη τοποθέτηση 
επί του αρχικού σχεδίου και στην απόδοση ορθών αποτελεσμάτων. Έτσι 
σαν υλικό κατασκευής ορίσαμε τον χυτοσίδηρο. Η μάζα του κινητήρα 

ανέρχεται στα 320kg. 
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Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα: 

Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι και παραπάνω με την διαφορά ότι 
επειδή η μπαταρία θα τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο τμήμα για λόγους 

εξισορρόπησης βάρους και να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν 
καλύτερο κέντρο βάρους αλλάξαμε το υλικό σε αλουμίνιο και 

διαμορφώσαμε το σχέδιο έτσι ώστε να μάζα, l 50kg. 
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Σχέδιο μπαταρίας: 

Παραπάνω έχει σχεδιαστή η μπαταρία για τον ηλεκτροκινητήρα που θα 
τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου. Το υλικό κατασκευής 

της μπαταρίας είναι το πλαστικό και έχει μάζα l 50kg για τους λόγους 
που προαναφέραμε. 
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Δοκιμές με θερμικό κινητήρα: 

Στατική δοκιμή: 

Στην δοκιμή αυτή έχουμε πακτώσει το πλαίσιο στο εμπρόσθιο και στο 
οπίσθιο μέρος , δεν έχουμε τοποθετήσει καμιά φόρτιση επί του πλαισίου 
εκτός από την δύναμη της βαρύτητας που υφίσταστε εκ φύσεως. 

Τα πράσινα βελάκια είναι τα σημεία που έχουμε πακτώσει το πλαίσιο. Το 
κόκκινο βελάκι είναι το κέντρο βάρους που όπως παρατηρείται είναι 

αρκετά πίσω λόγω το ότι οι μάζες του κινητήρα αλλά και του οδηγού και 
συνοδηγού είναι προς τα πίσω. Αυτό επηρεάζει αρκετά την συμπεριφορά 
του πλαισίου ως προς την ευστάθεια του στην περίπτωση κύλισης διότι 
δεν θα φορτίζονται κατάλληλα οι εμπρόσθιοι τροχοί και στην περίπτωση 
αλλαγής διεύθυνσης αριστερά , δεξιά αλλά και σε απότομες στροφές θα 
έχουμε αποκλείσεις της διεύθυνσης που θα έχουμε ορίσει. 

Συντελεστής ασφαλείας κατά την στατική φόρτtσl]: 
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Ο συντελεστής ασφαλείας είναι καθαρός αριθμός και παίρνει τιμές 
μεγαλύτερες της μονάδας. Η τιμή του συντελεστή ασφαλείας καθορίζεται 
κυρίως με κριτήριο τη σοβαρότητα της ζημιάς, που μπορεί να 
προκαλέσει τυχόν αστοχία της κατασκευής. 
Για κάθε κατασκευή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά 
με τις ιδιότητες που πρέπει να έχει, προκειμένου να είναι αξιόπιστη και 
λειτουργική. Αυτές οι οδηγίες είναι επίσημες και ονομάζονται πρότυπα ή 
προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές εκδίδονται από οργανισμούς 
τυποποίησης, όπως είναι η ASTM (American Society for Testing and 
Materials ), η BS (British Standards) και σε ορισμένες περιπτώσεις ο 
ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). 
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, σημαντικό ρόλο παίζει ο 
λεγόμενος συντελεστής ασφαλείας. Ο συντελεστής ασφαλείας είναι ο 
λόγος της τιμής της πραγματικής ιδιότητας ενός υλικού (π.χ. 
μηχανική αντοχή, σ) ως προς την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της με 

βάση τις απαιτήσεις της κατασκευής. Όπως προαναφέραμε και στην αρχή 
το βασικό υλικό της κατασκευής μας είναι το St37 και από τυποποιημένο 
πίνακα παίρνουμε συντελεστή ασφαλείας για στατική αντοχή 3300 ως 
4000. Το πρόγραμμα μας δίνει συντελεστή ασφαλείας 43 αριθμός 
αποδεκτός εφόσον είναι πάνω της μονάδας και δεν υπερβαίνει τα όρια 
που προαναφέραμε. 

Φωτογραφία από το πρόγραμμα Solid works κατά την δοκιμή αυτή: 
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Από την παραπάνω εικόνα το πρόγραμμα επίσης μας δίνει την 
δυνατότητα να μας υποδείξει σε ποια ράβδο έχει το μεγαλύτερο 
συντελεστή και ποιο το 3 μικρότερο. Δηλαδή ποια ράβδος καταπονείται 
περισσότερο. Είναι το σημείο εκείνο της ένωσης του κάτω πλαισίου με 
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του πάνω και της διασφάλισης των επιβαινόντων. Στο σημείο αυτό η 
Caterham έχει προσθέσει μια διαμήκεις ράβδο για τον λόγο αυτό. 

6,467.827,5 

5.929.339,5 

• 5.390.8S1 .s 
. 4.852.363,5 

• 4313.875,5 

3.775.387,θ 

3236.899,Β 

2.698.41 1 ,Β 

2.159.924,0 

1.621.435Ρ 

1 .1Jθ2 .948Ρ 

544.460,1 

5.972,1 

Σημείο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αστοχήσει με βάση το 
Solid works. 
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Δοκιμή σε εμπρόσθια κρούση: 

Στην δοκιμή αυτή έχουμε πακτώσει το πλαίσιο στους πίσω κόμβους του 
πλαισίου, έχουμε βάλει την βαρύτητα και οι δυνάμεις που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτής της δοκιμής ασκούνται στο 

εμπρόσθιο μέρος και είναι 1353,3Niouton σε κάθε μία ράβδο όπου το 
σύνολο των ράβδων 4 επομένως η συνολική δύναμη που ασκείτε στο 
πλαίσιο είναι 5413,2 Niouton. 

- name: telko • meΙ< 
SttJdy name: hk1 krousι 
Pk:ιt type: Factor ot Safety Factor of Safety1 
Crletion : AιAomotJc 
Factor ot safety c:lstιibulion: Mn FΌS • SB 

45.0S 

• 3123 

. 29.39 

• 21.54 

13.69 

5,85 

Το σημείο που είναι μπλε είναι οι 4 ράβδοι που του έχουμε ασκήσει το 
φορτίο. 
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Συντελεστής ασφαλείας κατά την εμπρόσθια κρούση: 

Το πρόγραμμα με βάση όλους του παράγοντες που προαναφέραμε 
βγάζει ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας 5,8. Ο αριθμός αυτός είναι 
αποδεκτός διότι μας ορίζει ότι αντέχει για μια αντίστοιχη κρούση 5,8 
φορές μεγαλύτερη. 

Επομένως το πλαίσιο είναι αποδεκτό και για αυτή την δοκιμή. 

Modei nome: teiko - mek 
SIUdy nemo: hk1 krousl 
Plot lype: factor ot Sofely foctor of Sofety1 
Crlerlon : AIAomeιJc 
Foctor οι sofety cls1ribι41on: Μη FOS • 5 .Β 

FOS 

100.00 

92.15 

8(.31 

78.46 

68.62 

ro.11 

52.92 

45.Dθ 

. 29.39 

- 21.54 

13.89 

5.85 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω φωτογραφία το εμπρόσθιο μέρος είναι 
~υτό που καταπονείται περισσότερο και συγκεκριμένα η κάτω αριστερή 
εvωση , όπου παρουσιάζετε στην παρακάτω εικόνα: 
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13.69 

5.85 

Όπως φαίνεται η ένωση αυτή έχει τον μικρότερο συντελεστή ασφαλείας 
και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 
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Δοκιμή σε πλάγια κρούση: 

Για την επίτευξη αυτής της δοκιμής έχουμε πακτώσει το εμπρόσθιο και 
το οπίσθιο μέρος του πλαισίου ώστε να μπορεί να δεχτεί της δυνάμεις 

στο πλάγιο δεξιό τμήμα του πλαισίου. Η δύναμη που ασκήθηκε είναι τα 
13 72,9 Niouton, όπως επίσης και δύναμη της βαρύτητας. 

Το σημείο που φαίνεται με μπλε πλαίσιο είναι το σημείο που ασκείτε η 
δύναμη. 
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Συντελεστής ασφαλείας στην πλάγια κρούση: 

Ο ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας που έβγαλε το πρόγραμμα είναι 1,3 
που είναι σχετικά μικρός διότι το πλαίσιο στην μέση δεν είναι ιδιαίτερα 
ενισχυμένο, όμως παραμένει ένας αποδεκτός αριθμός. 

- namo: lelko - mok 
SIUdy namo: hk1 plaglo 
Plol tyρe: Factα of Safoty Fector of Safoty1 
Crierloo : AιAomotic 
Fector of S8foty <is1ribιilon: Μη FOS • 13 

Την μεγαλύτερη φόρτιση την δέχεται η κάτω ράβδος. 

FOS 

100.00 

θ1 .77 

83.54 

753 2 

67 .09 

58.θβ 

50.63 

42.411 

- 34.18 

. 25.95 

- 17.72 

9.49 

1.25 
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Δοκιμή σε στρέψη: 

Στην δοκιμή αυτή πακτώσαμε την μεσαία κεντρική ράβδο του πλαισίου. 
Και ασκήσαμε δύο αντίρροπες δυνάμεις στο εμπρόσθιο και οπίσθιο 
μέρος του πλαισίου. Οι ροπές είναι της τάξης των 750 N-m. Έχουμε 
συμπεριλάβει και την δύναμη της βαρύτητας. 

FOS 

100.00 

91.θΟ 

83.60 

75.40 

67.19 

58.99 

50.79 

42.59 

- 34.39 

. 26.19 

. 17.99 

9.78 

1.58 

J:I ράβδος με το μπλε πλαίσιο είναι η ράβδος του εμπρόσθιου τμήματος 
0που έχουμε τοποθετήσει την μία ροπή. 
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Στην μπλε ράβδο έχουμε χρησιμοποιήσει για την πάκτωση του πλαισίου. 

σελ. 65 



Modeι nomo: telko - meιι 
Study nomo: hk1 strepsl 
Plol type: factor 01 Sa1ety factor ο1 Sa1ety1 
c.-erlon : Αι.tοmοιιc 
factor o1 so1ety clstrWlon: Mn FOS 

. 17.99 

9.78 

1.58 

Στην ράβδο με το μπλε πλαίσιο έχουμε χρησιμοποιήσει για την δεύτερη 
ροπή. 
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Συντελεστής ασφαλείας για την στρέψη: 

Ο ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας για την δοκιμή αυτή είναι 1,58 
αριθμός επιτρεπτός. 

Model nem&; telko _ mek 
study ""°""' hlc1 streρsJ 
~ tyρe: f actor ot Safety Factor of 
oterlon : At.tσmoιιc ~-....._ 
F&cιor 01 seteιy cι · 

FOS 

100.00 

91.θΟ 

83.ΒΟ 

75.40 

67.19 

58.99 

50.79 

42.59 

• 34.39 

. 25.19 

. 17.99 

9.78 

1.58 

Η ράβδος που καταπονείται περισσότερο είναι αυτή που έχει και το 
ταμπελάκι με τον συντελεστή ασφαλείας. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος 
του πλαισίου φορτίζεται αρκετά αλλά μέσα σε επιτρεπτά όρια. 
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Δοκιμή σε κάμψη με ίδιας φοράς δυνάμεις προς τα άνω: 

Στην δοκιμή αυτή πακτώσαμε την κεντρική ράβδο του πλαισίου και 
τοποθετήσαμε στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος ροπή 100 Ν-Μ όπως 
επίσης και την δύναμη της βαρύτητας. Στην παρακάτω φωτογραφία 
φαίνονται όλα τα παραπάνω για τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμής αυτής 
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Συντελεστής ασφαλείας: 

Ο συντελεστής ασφαλείας για την δοκιμή αυτή είναι 7, 1. Αποδεκτός 
αριθμός για την κατασκευή μας. 

Modeι rwne: teiko . mo1c 
Sl\ldynome: hl<ropes φonw 
l'tot type: Factcr οι soιety Factor οι s.ιοιy1 
Crlorion : A<Aomtiic 
F'octor ot sefety Clsl:rb.&n: Mn FOS . 7 .1 
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Δοκιμή σε κάμψη με ίδιας φοράς δυνάμεις προς τα κάτω: 

Σε αυτή τη δοκιμή επαναλάβαμε την παραπάνω δοκιμή με την διαφορά 
ότι αλλάξαμε την φορά των ροπών προς τα κάτω. Ο συντελεστής 
ασφαλείας που έβγαλε το πρόγραμμα είναι 7 ,9 αριθμός αποδεκτός για 

την κατασκευή μας. 

Modol name: teιto . rnek 
Study nιme: Νι roρes kσlw 
ΡΙσΙ tyρe: Fector ο1 S.fety Foc:tor of S.foly1 
Crlerlon : Aιi""181ic 
Foc:tor οι ••fety clstrfb\Alon: t.tn FOS. 7.9 
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Δοκιμή του πλαισίου με ηλεκτροκινητήρα: 

Στατική φόρτιση: 

Κατά την δοκιμή αυτή έχουμε πακτώσει το εμπρόσθιο και το οπίσθιο 
μέρος του πλαισίου. Όπως φαίνετε παρακάτω. 

Τα πράσινα βελάκια είναι τα σημεία της πάκτωσης. 
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Συντελεστής ασφαλείας για την στατική φόρτιση: 

Ο συντελεστής ασφαλείας που υπολογίσαμε είναι 45 αριθμός αποδεκτός 
για την κατασκευή μας και το υλικό μας. Παρακάτω δίδετε φωτογραφία 
από το πρόγραμμα. 

Model nιιrne: telco 

Study '""''" l'ic1 stolJc 
Plol type: Foc:Ιor 01 Sa1oly Fac!or ot So1elY1 
Crlerion : AtAomelk: 
Factor of aafety dlstribt.ίbι ΜΙn fOS. 45 

Δοκιμή σε εμπρόσθια κρούση: 

FOS 

100.00 

95.38 

90.76 

86.14 

61.53 

76.81 

72.29 

67137 

' 63.0S 

. 58.43 

• 53.61 

49.19 

44.58 

Στην δοκιμή αυτή χρησιμοποιήσαμε τους περιορισμούς και τις φορτίσεις 
όπως και στη δοκιμή με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
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Συντελεστής ασφαλείας για την εμπρόσθια κρούση: 

_Ο συντελεστής ασφαλείας για την δοκιμή αυτή είναι 5,8 όπου είναι 
αποδεκτός και καθιστά το πλαίσιο ικανό στο να ανταπεξέλθει μια τέτοιου 
είδους κρούση. Παρακάτω δίδετε και φωτογραφία από το πρόγραμμα. 

Model neme: teliko 
study norne: hk1 krousl 
Plot tyρe: foctor of Safety factor of Satety1 
er1 .. 1on : Αιιοmeιιc 
foctor of sιιtety <lstrbι&n: ΜΙn FOS. S.θ 

fOS 

100.00 

92.15 

84.31 

78.48 

68.62 

f1J.77 

52.92 

45.0S 

• 37.23 

• 29.39 

• 21.54 

13.69 

5.65 

Η ένωση κάτω αριστερά είναι η πιο ευάλωτη στη περίπτωση της κρούσης 
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Δοκιμή σε πλαγιομετωπική κρούση: 

Και σε αυτή την δοκιμή χρησιμοποιήσαμε τους περιορισμούς και τις ίδιες 
φορτίσεις από την δοκιμή με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο 

συντελεστής ασφαλείας είναι 1,3 όπου είναι αποδεκτός. 

Model nιme: Ιolko 
51\.dynome: hk1 ρlaglo 
ΡΙοt type: Factor οι soιeιy FOCΙor οι sοιeιyι 
Crlerion : Aι.Ιomelίc 
Fector of setety tlstrl::Uion: Min FOS • 1.3 

FOS 

100.00 

91 .77 

83.54 

1532 

61[)9 

58.θβ 

50.63 

42.40 

• 34 .1θ 

. 25.95 

. 11.12 

9.49 

1.26 

σελ. 74 



Δοκιμή στρέψης: 

Οι περιορισμοί και οι φορτίσεις είναι ίδιες με την αντίστοιχη δοκιμή με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο συντελεστής ασφαλείας είναι 1,6 
αποδεκτός για την κατασκευή. 

Model neme: teliko 
study ....... hlr1 stroρ:ιl 
ΡΙσt Ιγpe: Factor of Safety Fac1or of Safety1 
Ctlerion : AιAomeιι:Jc 
Factor ot aafety clstr'bAion: Mn FOS • 1 .β 

FOS 

100.00 

91.ΘΟ 

83!0 

75.40 

67.19 

58.89 

50.79 

42.59 

. 3439 

. 26.19 

• 17.99 

9 .7θ 

1.58 

Όπως φαίνετε το εμπρόσθιο μέρος μέχρι και την μέση του πλαισίου 
φορτίζονται αισθητά. 
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Δοκιμή σε κάμψη με ίδιας φοράς δυνάμεις προς τα πάνω: 

Ακολουθήθηκε ίδια διαδικασία με αυτή με τον Μ.Ε.Κ κινητήρα και ο 
συντελεστής ασφαλείας για την δοκιμή αυτή είναι 7, 1 και είναι 

ικανοποιητικός αριθμός. 

~nome: telko 
Stucty nome: hk roρes epanw 
Plot type: Fιιctor ο1 Safely Factor of Safety1 
Crilerlon : Aιιometlc 
factσr of safetyclstrικ.tlon: hΙι"Ι fOS•7.1 

fOS 

100.00 

9226 

84.51 

76.71 

69.02 

6126 

53.54 

45.79 

• 38.0S 

• 30.30 

• 22.56 

14.62 

1 .σr 

Τα σημεία που φορτίζονται περισσότερο είναι στο εμπρόσθιο κομμάτι 
του πλαισίου. Όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς την 

ενίσχυσή τους. 
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Δοκιμή σε κάμψη με ίδιας φοράς δυνάμεις προς τα κάτω: 

Ακολουθήθηκε ίδια διαδικασία με αυτή με τον Μ.Ε.Κ κινητήρα και ο 
συντελεστής ασφαλείας για την δοκιμή αυτή είναι 7,4 και είναι 

ικανοποιητικός αριθμός. Και σε αυτή την περίπτωση καταπονείται 

περισσότερο το εμπρόσθιο τμήμα όπως φαίνεται κ στην παρακάτω 

φωτογραφία. 

-nome:teΙJ<o 
study nome: hlc ropes kSw 
Ρισt tγpe: Factor 01 Sσlfety Factor σι Sιιfety1 
Cr•er1on . AιA:omeιtic 
factor ot safety clstrb.tion: Min FOS • 7 .4 

FOS 

100.00 

92.29 

8457 

76 .θβ 

69.15 

61 .44 

53.72 

46.01 

• 38.30 

. 30.59 

. 22.87 

15.16 

7.45 
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Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων: 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα 
των δοκιμών με βάση τον συντελεστή ασφαλείας. 

Είδος δοκιμής 

Εμπρόσθια κρούση 

Πλαγιομετωπική 

Συμπεράσματα: 

Με μηχανή εσωτερική Ηλεκτροκινητήρας 

καύσ 

43 45 
5,8 5,8 
1,3 1,3 

1,58 1,6 
7,1 7, 1 

7,9 7,4 

Όπως μπορούμε vα διακρίνουμε από τον παραπάνω πίνακα το πλαίσιο 
ανεξαρτήτως του τύπου κινητήρα έχει αποδεκτά αποτελέσματα ως προς 

την αντοχή του. Θα ήταν όμως επιθυμητό να ενισχυθεί το μεσαίο τμήμα 

του πλαισίου όπως και το εμπρόσθιο διότι στην πλαγιομετωπική κρούση 

όπως και στην δοκιμή κρούσης ο συντελεστής αφελείας είναι αποδεκτός 
αλλά έχει μικρή τιμή. 
Συγκρίνοντας τις τιμές των δοκιμών με Μηχανή εσωτερικής καύσης και 
με ηλεκτροκινητήρα, διακρίνουμε ότι έχουν σχεδόν παρόμοιες τιμές 

συντελεστή ασφαλείας και αυτό είναι φυσιολογικό διότι το βάρος των 
κινητήρων είναι ίδιο, η διαφοροποίηση των δύο τύπων κινητήρων 
εστιάζετε στην κατανομή του βάρους γιατί ο ηλεκτροκινητήρας έχει την 
μπαταρία στο εμπρόσθιο τμήμα και αυτό επιδρά στην μετατόπιση του 
κέντρου βάρους προς τα εμπρός. Στην περίπτωση του Μ.Ε.Κ το κέντρο 
βάρους εμφανίζετε αρκετά πίσω με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα 
στην συμπεριφορά του οχήματος. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνετε η 

μετατόπιση του κέντρου βάρους. 
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Στην παρακάτω φωτογραφία το κό!(J(ινο βέλος συμβολίζει το κέντρο 

βάρους με Μ.Ε.Κ κινητήρα. 
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Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνετε η διαφορά του κέντρου βάρους με 
ηλεκτρικό κινητήρα. Το κέντρο βάρους στην περίπτωση αυτή είναι 
σωστή θέση για την ορθή συμπεριφορά του οχήματος. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο Από το βιβλίο « Racing and sports car chassis» design by Michael 
Costin and David Phipps ( 1966) 
Ο Από το βιβλίο « Build your own sports car -and race it by Ron 
Champion» (2000) 
Ο «Τεχνολογία Αμαξωμάτων» Βασίλης Σαμαράς Υπουργείο εθνικής 

παιδείας και θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004) 
Ο Robotrig.net Technology Portal Ιωάννης Κ.Ερρίπης ( graphic 
designer / web developer) (2006) 
Ο Caπoto.gr πάθος για την τεχνολογία Νίκος Μαρινόπουλος (2011) 
Ο PIAGGIO GROUP Όμιλος Piaggio Concept ΝΤ3 έκθεση Eicma 
(2010) 
[] http://www.locostbuilders.co.ukΛ 
ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 
[1 
ο 

ο 

[] 
[J 

http://www.desicodesign.com/meerkat/ 
http://www.projectlmp.com/ 
http://www.mcsorley.net/locost/ 
http://www.geocities.com/MotorCity/7630/index.html 
http://www.kimini.com/ 

http://www.grabercars.com/Mambosite/index.php 
http://locost7.info/ 
http://www.ultimav12.ca/ 
h ttp ://grou ps. yahoo.com/group/Locost Theory/ 
http://www.fluke-motorsport.eo.uk/weight/index.html 
http://www.pistonheads.com/gassing/ 
http://www.statikdesign.com/scratchbuilt/ 
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