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Πεοίληφη 

ςημ εογαρία ασςή, ποαγμαςξπξιείςαι μελέςη και ρύγκοιρη ρςιπ διαςάνειπ 

πεοιξοιρμξύ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ ξυημάςχμ εδάτξσπ. 

Αουικά λξιπόμ, γίμεςαι η ειραγχγή ρςξ ζήςημα πξσ ξδήγηρε ρςημ δημιξσογία 

ςχμ διαςάνεχμ ασςώμ. ςημ ρσμέυεια ξοίζξμςαι η έμμξια ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ 

καθώπ και η μέθξδξπ μέςοηρηπ ασςήπ. Πεοαιςέοχ, γίμεςαι διαυχοιρμόπ ςχμ 

δύξ κύοιχμ καςηγξοιώμ διαςάνεχμ, ξι ξπξίεπ επενηγξύμςαι εμμξιξλξγικά. 

Δπίρηπ αμαλύξμςαι όλεπ ξι διαςάνειπ πεοιξοιρμξύ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ, 

αουικά ξι παθηςικέπ και έπειςα ξι εμεογέπ. Σέλξπ γίμεςαι ρύγκοιρη και 

ανιξλόγηρη μεςανύ ςχμ δσξ καςηγξοιώμ μεςανύ ςξσπ όπχπ και κάθε 

επιμέοξσπ διάςανηπ υχοιρςά. 

 

Abstract  

In this survey, a research is conducted regarding the ground vehicles’ roll 

angle reduction mechanism as well as a comparison among the different 

kinds of them.  

At first, there is an introduction about the reason that led to the invention 

of the above mechanism. What comes then is the definition of the roll angle 

and the method that it is measured. Furthermore, the ground vehicles’ roll 

angle reduction mechanisms get divided into two general categories the 

definition of which will be presented in this survey. Also, those two general 

mechanisms’ categories, the active and the passive, get further illustrated 

in detail. Last but not least, after this analysis comes a comparison and an 

evaluation of the two categories of mechanisms but also of all the 

mechanisms mentioned, one by one. 
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1 Διραγχγή   

Η οαγδαία ενέλινη ρςημ ασςξκιμηςική βιξμηυαμία ςόρξ ρςημ ςαυύςηςα ςχμ 

ασςξκιμήςχμ όρξ και ρςημ άμερη πξσ απαιςξύρε ξ εκάρςξςε ξδηγόπ 

δημιξύογηραμ μεγαλύςεοεπ αμάγκεπ για αρτάλεια. Αουικά ςα ξυήμαςα 

καςαρκεσάζξμςαμ από ρκληοέπ αμαοςήρειπ, έςρι ώρςε μα απξτεύγξμςαι ξι 

μεγάλεπ γχμίεπ κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ρε ρςοξτέπ και ρε απόςξμεπ 

αλλαγέπ πξοείαπ . Η επιλξγή ασςή όμχπ ρύμςξμα αμτιρβηςήθηκε ατξύ ςξ 

αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ καςαπξμξύςαμ ρε αμξμξιόςηςεπ ςξσ 

ξδξρςοώμαςξπ και ξδηγξύρε ρςημ αρςξυία μεοώμ ςξσ αμανώμαςξπ. Δπιπλέξμ 

η λύρη ασςή δεμ ποξρέτεοε ςημ απαοαίςηςη ξδική άμερη και απόλασρη πξσ 

απαιςξύραμ ξι καςαμαλχςέπ. Έςρι άουιρε μα διαμξοτώμεςαι η ιδέα για 

ρσρςήμαςα ελέγυξσ γχμίαπ κλήρηπ ςξσ αμανώμαςξπ ρε ρυέρη  με ςξ 

ξδόρςοχμα. Η ποξρδξκία ασςήπ ςηπ ιδέαπ ήςαμ η μεγαλύςεοη αρτάλεια πξσ 

ποξρέτεοε ςξ όυημα ρε ρςοξτέπ, απόςξμεπ αλλαγέπ πξοείαπ και επιπλέξμ 

μα ρσμδέει ςημ ξμαλή απξοοότηρη ςχμ δσμάμεχμ και κοαδαρμώμ πξσ 

δημιξσογξύμςαμ ρε κάπξια αμχμαλία ςξσ εδάτξσπ. Οι λύρειπ ςξσ 

ποξβλήμαςξπ ασςξύ επέςοεφαμ ρςξσπ καςαρκεσαρςέπ μα ςξπξθεςήρξσμ πιξ 

<<μαλακά>> ρσρςήμαςα απξοοότηρηπ κοαδαρμώμ ρσμδέξμςαπ και 

επιλύξμςαπ όλα ςα παοαπάμχ ζηςήμαςα και ποξρθέςξμςαπ πιξ ξμαλή 

νεκξύοαρςη και απξλασρςική ξδήγηρη ρςξ όυημα. Οι λύρειπ ασςέπ 

υχοίζξμςαι ρε εμεογά και παθηςικά ρσρςήμαςα ςχμ ξπξίχμ ξι έμμξιεπ όπχπ 

και όλα ςα ρσρςήμαςα μα αματεοθξύμ πιξ κάςχ.    
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2 Γχμία κύλιρηπ εμόπ ςοξυξτόοξσ ξυήμαςξπ  

 

Η γχμία κύλιρηπ είμαι έμα ποόβλημα πξσ απαρυξλεί ςξσπ επιρςήμξμεπ ςηπ 

ασςξκιμηςξβιξμηυαμίαπ εδώ και πξλλά υοόμια. Με ςημ πάοξδξ ςξσ υοόμξσ ξι 

ετεσοέρειπ πξσ αρυξλξύμςαι με ςξ ποόβλημα ασςό γίμξμςαι όλξ και πιξ 

απξςελερμαςικέπ. Η πιξ ρημαμςική παοάμεςοξπ πξσ ποέπει μα λάβξσμ σπόφη 

ςξσπ ξι επιρςήμξμεπ είμαι η ενιρξοοόπηρη ςηπ άμεςηπ ξδικήπ ρσμπεοιτξοάπ 

και ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ. Οι δύξ ασςέπ ρσμθήκεπ μέυοι ποιμ 

λίγα υοόμια δεμ μπξοξύραμ μα ρσμδσαρςξύμ και έςρι επέλεγαμ μια μέρη 

λύρη. ήμεοα πλέξμ μπξοξύμε μα απξλαμβάμξσμε και ςημ άμεςη ξδήγηρη 

και μικοή γχμία κύλιρηπ ρε ρςοξτή.  

Η γχμία κύλιρηπ λξιπόμ είμαι η γχμία πξσ ρυημαςίζει ςξ αμάνχμα ςξσ 

ασςξκιμήςξσ με ςξ ξδόρςοχμα όςαμ ςξ ασςξκίμηςξ εκςελεί μια κσκλική 

ςοξυιά. Ασςό ρσμβαίμει διόςι καςά ςημ ρςοξτή γίμεςαι μεςατξοά ςξσ κέμςοξσ 

βάοξσπ ποξπ ςημ αμςίθεςη καςεύθσμρη ςηπ ρςοξτήπ. Αμ η γχμία κύλιρηπ 

σπεοβαίμει κάπξιεπ ρσγκεκοιμέμεπ μξίοεπ ξι ξπξίεπ διατέοξσμ από 

ασςξκίμηςξ ρε ασςξκίμηςξ, ςόςε ςξ ασςξκίμηςξ εκςοέπεςαι ςηπ πξοείαπ ςξσ 

και ςελικά αμαςοέπεςαι. Η έμμξια ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ γίμεςαι πιξ καςαμξηςή 

ρςξ παοακάςχ ρυήμα. 

 

Δικόμα 2.1 : Απεικόμιρη γχμίαπ κύλιρηπ ασςξκιμήςξσ.[3] 

2.1 Μέςοηρη γχμίαπ κύλιρηπ. 

 

Τπάουξσμ 2 μέθξδξι μέςοηρηπ ςηπ γχμίαπ, μια πειοαμαςική και μια 

θεχοηςική. Καςά ςημ θεχοηςική μέθξδξ ξ ςύπξπ σπξλξγιρμξύ είμαι:  
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Δνίρχρη 2.1 : Σύπξπ σπξλξγιρμξύ γχμίαπ κύλιρηπ.[1]  

Όπξσ  

τ = γχμία κύλιρηπ  

vx = επιμήκηπ ςαυύςηςα ςξσ ξυήμαςξπ 

 ̇ = ςαυύςηςα πεοιρςοξτήπ ςξσ ξυήμαςξπ 

Αy,m = επιςάυσμρη ςξσ ξυήμαςξπ ποξπ ςημ καςεύθσμρη y  

g = επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ  

Η πειοαμαςική μέθξδξπ ρσμήθχπ είμαι πιξ πεοίπλξκη με ακοιβέρςεοα όμχπ , 

απξςελέρμαςα . Η ρσμηθέρςεοη μέθξδξπ είμαι με ςημ υοήρη αιρθηςήοχμ 

καςαγοατήπ μεςαςόπιρηπ και ςα απξςελέρμαςα ασςώμ ύρςεοα αμαλύξμςαι 

ρςξ σπξλξγιρςικό ποόγοαμμα matlab. Η ρσμηθέρςεοη πίρςα ρςημ ξπξία 

λαμβάμξσμ υώοα ασςέπ ξι μεςοήρειπ είμαι ρςοξτή 180    και ςξ ξδόρςοχμα μα 

έυει κλήρη 20   . ςξ παοακάςχ ρυήμα βλέπξσμε πώπ είμαι μια ςέςξια πίρςα 

και με κόκκιμη γοαμμή βλέπξσμε ςημ διαδοξμή πξσ έκαμε ςξ όυημα. 

 

Συήμα 2.2 :  ρσμήθηπ πίρςα μέςοηρηπ γχμίαπ κύλιρηπ.[1]   
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3 Παθηςικά ρσρςήμαςα ελέγυξσ  

 

   Ο ξοιρμόπ παθηςικά ρσρςήμαςα αματέοεςαι ρε όλα ςα ρσρςήμαςα ελέγυξσ 

γχμίαπ κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ςα ξπξία δεμ υοηριμξπξιξύμ κάπξια 

ενχςεοική εμέογεια εκςόπ από ασςή πξσ παοάγεςαι καςά ςημ μεςατξοά 

βάοξσπ ςξσ ασςξκιμήςξσ όςαμ η ςοξυιά ασςξύ αλλάζει απόςξμα. Σα 

ρσρςήμαςα ασςά γεμικά ποξςιμξύμςαι έμαμςι άλλχμ διόςι δεμ επιβαούμξσμ 

ςξμ κιμηςήοα και γεμικά ςξ όυημα ετόρξμ δεμ απαιςείςαι η παοαγχγή μιαπ 

επιπλέξμ εμέογειαπ για ςημ λειςξσογία ςξσπ. 

3.1 Αμςιρςοεπςικξί δξκξί ρε επιβαςηγά ξυήμαςα ρςξμ εμποόρθιξ άνξμα. 

 

   Η αμςιρςοεπςική δξκόπ ρςξμ εμποόρθιξ ςοξυό ή και πιξ κξιμώπ γμχρςή με 

ςξμ γαλλικό όοξ μπάοα zamfor είμαι μια μπάοα κσκλικήπ διαςξμήπ η ξπξία 

είμαι λσγιρμέμη κάθεςα ρςα άκοα ςηπ. ςημ επόμεμη εικόμα γίμεςαι πιξ 

καςαμξηςό ςξ ρυήμα ςηπ μπάοαπ ασςήπ. 

 

 

Δικόμα 3.1 : Αμςιρςοεπςική δξκόπ [12] 
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Δικόμα 3.2: ύρςημα αμάοςηρηπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ [12] 

    Όπχπ βλέπξσμε ρςημ εικόμα 3.1 ςξ κύοιξ ρώμα ςηπ μπάοαπ  ασςήπ  έυει 

ςξπξθεςημέμεπ ρσμμεςοικά χπ ποξπ ςξ μήκξπ ςηπ μπάοαπ 2 βάρειπ. Οι βάρειπ 

ασςέπ ρσμήθχπ έυξσμ μία ενχςεοική επέμδσρη από καξσςρξύκ για μα 

απξοοξτξύμςαι καλύςεοα ξι κοαδαρμξί, ξι δσμάμειπ ρε μεγάλα τξοςία και 

ξι ςοιβέπ επειδή δεμ σπάουει η παοξσρία κάπξιξσ λιπαμςικξύ . Δπίρηπ 

υοηριμξπξιξύμςαι κξσζιμέςα για ςημ ρςήοινη ςηπ μπάοαπ ρςξ αμάνχμα ςξσ 

ασςξκιμήςξσ. Έςρι δημιξσογείςαι έμαπ ρύμδερμξπ κύλιρηπ μεςανύ ςηπ μπάοαπ 

και ςξσ αμανώμαςξπ. σμεπώπ η μπάοα μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι ελεύθεοα 

γύοχ από ςξμ εγκάοριξ  άνξμα ςξσ αμανώμαςξπ. ςημ εικόμα 3.1 

παοαςηοξύμε όςι ρςξ ςέλξπ ςξσ κάθε λσγιρμέμξσ εκςεςαμέμξσ άκοξσ 

σπάουει μια άοθοχρη ρςξ εμδιάμερξ ςηπ ξπξίαπ πάλι σπάουει καξσςρξύκ για 

ςξσπ λόγξσπ πξσ ποξαματέοθηκαμ. Μία μικοή κάθεςη οάβδξπ ρσμδέει 

κάθεςα ςξ φαλίδι ςξσ ασςξκιμήςξσ με ςημ μπάοα. 

3.1.1 Λειςξσογία αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ (zamfor). 

 

   O ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςηπ μπάοαπ ασςήπ είμαι πξλύ απλόπ και ςξ ρημείξ 

ρςξ ξπξίξ σπεοςεοεί έμαμςι άλλχμ, είμαι ρςξ όςι δεμ απαιςεί κάπξια άλλη 

ποξρτξοά δύμαμηπ εκςόπ από ασςή πξσ παοάγεςαι ρςα αμξοςιρέο ςξσ 

ασςξκιμήςξσ καςά ςηπ μεςατξοά ςηπ μάζαπ ςξσ ρε μια ρςοξτή για μα 

λειςξσογήρει. Η μπάοα ασςή ςξπξθεςείςε εγκάορια ρςημ διεύθσμρη πξοείαπ 
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ςξσ ασςξκιμήςξσ ρσμδέξμςαπ ςξσπ 2 εμποόρθιξσπ ςοξυξύπ μεςανύ ςξσπ και 

ρσμεπώπ και ςα εκάρςξςε αμξοςιρέο. ε μία ρςοξτή όπξσ ςξ βάοξπ ςξσ 

ασςξκιμήςξσ αμςιρςέκεςαι ρςημ αλλαγή ςηπ διεύθσμρηπ σπακξύξμςαπ ςξμ 

μόμξ ςξσ Νεύςχμα, μεςατέοξμςαπ ςξ βάοξπ ρςημ αμςίθεςη πλεσοά ρςημ 

όπξια ςξ ασςξκίμηςξ ρςοίβει είμαι αμαγκαία η ενιρξοοόπηρη ςχμ δσμάμεχμ 

και ςηπ γχμίαπ κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ. Έςρι λξιπόμ η αμςιρςοεπςική μπάοα 

ςημ ρςιγμή πξσ η γχμία κλίρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ασνάμεςαι παοάγει μια 

αμςίδοαρη ρςξμ απέμαμςι ςοξυό ποξρπαθώμςαπ μα ενιρξοοξπήρει ςξ 

ασςξκίμηςξ. Δπιπλέξμ ασνάμει ςημ ρκληοόςηςα ςξσ αμξοςιρέο ατξύ πλέξμ 

και ςα δσξ αμξοςιρέο βξηθξύμ ρςημ ενιρξοοόπηρη ςηπ γχμίαπ κλίρηπ.    

3.1.2 Θοαύρη αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ. 

 

   Έμα από ςα αομηςικά ρςξιυειά ςηπ δξκξύ είμαι η θοαύρη ςηπ μεςά από έμα 

ρσγκεκοιμέμξ αοιθμό υιλιξμέςοχμ. Πξλλέπ έοεσμεπ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί 

έςρι ώρςε μα μπξοέρει μα αμςιμεςχπιρςεί ςξ μειξμέκςημα ασςό, χρςόρξ ςξ 

μόμξ πξσ επιςεύυθηκε ήςαμ η μείχρη ςχμ κοξσρμάςχμ θοαύρηπ και όυι η 

ενάλειφη ςξσπ.  

   Πιξ ρσγκεκοιμέμα παοαςηοήθηκε όςι ςξ ρημείξ ρςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιείςε 

η θοαύρη ςηπ δξκξύ είμαι ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ ςξ ίδιξ. ςημ παοακάςχ  

εικόμα ταίμεςαι ςξ ρημείξ ασςό. 

 

Δικόμα 3.3 : Θοαύρη αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ.[12] 
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   Όπχπ βλέπξσμε ρςιπ εικόμεπ 3.3 ρςημ ςοίςη από ςξ ςέλξπ κάθεςη γχμία 

πξσ ρυημαςίζεςαι ρςξ εκςεςαμέμξ άκοξ ςηπ δξκξύ ξι καμπςικέπ και 

ρςοεπςικέπ παοξσριάζξσμ ςημ μεγαλύςεοη ςιμή. Η αρςξυία αουικά νεκιμά από 

μια οχγμή πξσ ποξκαλείςαι ρςξ αμςικείμεμξ και καςαλήγει ρε θοαύρη, 

θέςξμςαπ ρε κίμδσμξ ςημ αρτάλεια ςξσ ξδηγξύ ςξσ ασςξκιμήςξσ. Σξ 

παοακάςχ διάγοαμμα θα μαπ δείνει ακόμα πιξ ρσγκεκοιμέμα πια είμαι ςα 

ρημεία με ςξ μέγιρςξ τξοςίξ.  

 

Δικόμα 3.4 : Μέγιρςξ αμαπςσρρόμεμξ τξοςίξ.[12]  

 

Σξ ρσμηθέρςεοξ σλικό από ςξ όπξιξ καςαρκεσάζεςαι η δξκόπ ασςή είμαι ξ 

υάλσβαπ AISI 9260. Ο υάλσβαπ ασςόπ είμαι έμα σλικό πξσ έυει ςημ ιδιόςηςα μα 

παοατξοςώμεςε πλαρςικά έςρι ξπξιαδήπξςε οχγμή ποξκληθεί είμαι μη 

αμαρςοέφιμη και ξδηγεί ρε θοαύρη. ςημ εικόμα 3.5 θα παοαςηοήρξσμε μια 

οχγμή ρε αουικό ρςάδιξ όπχπ ασςή ταίμεςαι από μικοξρκόπιξ.  
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Δικόμα 3.5 :  Δμτάμιρη οχγμήπ ρε μικοξρκόπιξ.[12]    

 3.2 Σύρςημα ςερράοχμ οάβδχμ ημιάκαμπςξσ άνξμα  

 

   Η αουική ιδέα απξςελξύςαμ από 2 οάβδξσπ μια δενιά και μια αοιρςεοά. Η 

καιμξςξμία ασςή αμήκει ρςημ εςαιοία Volkswagen και βγήκε ρε κσκλξτξοία 

πεοίπξσ ςξ 1970. Αογόςεοα η ιδέα ασςή ενελίυθηκε και απξςελξύςαμ πλέξμ 

από ςέρρεοιπ οάβδξσπ, δύξ δενιά και δύξ αοιρςεοά.  Η ιδέα ασςή ήοθε μα 

αμςικαςαρςήρει ςημ αμςιρςοεπςική δξκόπ και ρε μικοό βαθμό ςα καςάτεοε 

ατξύ υοηριμξπξιείςαι ακόμα και ρήμεοα ρε επιβαςηγά ξυήμαςα.      

3.2.1 Αμάλσρη μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

   Σξ ρύρςημα ασςό είμαι λίγξ πιξ πεοίπλξκξ ρσγκοιςικά με άλλα, χρςόρξ 

είμαι πεοιρρόςεοξ αμθεκςικό.  
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Δικόμα 3.5: ύρςημα αμάοςηρηπ ςερράοχμ οάβδχμ ημιάκαμπςξσ άνξμα ςηπ 

Renault.[2]    

   Αουικά βλέπξσμε έμα πλαίριξ ρυήμαςξπ v (10) ςξ ξπξίξ ρσμδέει μεςανύ 

ςξσπ, ςξσπ 2 ςοξυξύπ. Η πάκςχρη ρςξ αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ γίμεςαι με 

ςα μποάςρα (7) με ςέρρεοιπ κξυλίεπ. Τπάουξσμ 2 αμξοςιρέο έμα για κάθε 

ςοξυό. Παοαςηοξύμε όςι η εμποόρθια δξκόπ (4) ρςημ αοιρςεοή πλεσοά ςξσ 

ρσρςήμαςξπ είμαι μεγαλύςεοηπ διαμέςοξσ ρε ρυέρη με ςημ ξπίρθια (8). Σξ 

ίδιξ ρσμβαίμει και με ςημ δενιά πλεσοά. Πιξ ρσγκεκοιμέμα η εμποόρθια 

δξκόπ έυει πάυξπ 41,6 mm και η ξπίρθια 23,4 mm. Και ξι ςέρρεοιπ δξκξί ρςα 

άκοα ςξσπ έυξσμ ρυήμα πξλύρτημξσ. Η δξκόπ (8) ρςξ ενχςεοικό ςηπ άκοξ 

ρσμδέεςαι  ρςημ πλήμμη  (13) και ρςξ ερχςεοικό ςηπ άκοξ με ςξμ ρύμδερμξ 

(12) ξ ξπξίξπ ρσμδέει και ςιπ 4 αςοάκςξσπ μεςανύ ςξσπ. Η δξκόπ (4) ρςξ 

ενχςεοικό ςηπ άκοξ ρσμδέεςαι με ςημ πλήμμη (11) και ρσμεπώπ βοίρκεςαι ρε 

ρσμεογαρία με ςξ μποάςρξ ςξ ξπξίξ είμαι πακςχμέμξ ρςξ αμάνχμα ςξσ 

ασςξκιμήςξσ. Να ςξμιρςεί όςι όλξ ςξ ρύρςημα είμαι ρσμμεςοικό ξπόςε όςι 

ιρυύει για ςημ δενιά πλεσοά ιρυύει και για ςημ αοιρςεοή.  
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3.2.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ρσρςήμαςξπ.  

 

   ςξ ρύρςημα ασςό ςα αμςικείμεμα πξσ μαπ βξηθξύμ ρςημ ελαυιρςξπξίηρη 

ςηπ γχμίαπ κλήρηπ ςξσ αμανώμαςξπ είμαι ςξ πλαίριξ ρυήμαςξπ V (10) και 2 

πιξ λεπςέπ δξκξί ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι ρςημ ξπίρθια θέρη.  

   Σξ πλαίριξ ρσγκοαςεί ςξσπ δύξ ςοξυξύπ μεςανύ ςξσπ και ρσμεπώπ ςα δσξ 

αμξοςιρέο με απξςέλερμα η δύμαμη πξσ ποξκαλείςαι ρε έμα από ασςά όςαμ 

ςξ ασςξκίμηςξ ειρέουεςαι ρε μια ρςοξτή, μεςατέοεςαι ςασςόυοξμα και ρςξ 

άλλξ ενιρξοοξπώμςαπ καλύςεοα ςξ αμάνχμα ςξσ αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ. 

Οσριαρςικά ςξ ταιμόμεμξ πξσ ρσμβαίμει είμαι η αύνηρη ςηπ ρςαθεοάπ ςξσ 

ελαςηοίξσ ατξύ πλέξμ ρσμεογάζξμςαι και ςα δσξ αμξοςιρέο. Σξ πλαίριξ 

ασςό όμχπ από μόμξ είμαι απξςελερμαςικό μόμξ για μικοά πξρά δύμαμηπ 

διόςι είμαι αοκεςά ελαρςικό και έςρι παοαμξοτώμεςαι πξλύ εύκξλα. 

Οι δύξ πιξ λεπςξί δξκξί βξηθξύμ ςξ πλαίριξ όςαμ ξι δσμάμειπ αουίζξσμ και 

γίμξμςαι πξλύ μεγάλεπ. Σημ ρςιγμή πξσ η διατξοά ύφξσπ ςχμ δύξ ςοξυώμ 

γίμεςαι όλξ και μεγαλύςεοη και ςξ πλαίριξ δεμ μπξοεί μα ςιπ επαματέοει η 

ξπίρθια δξκόπ (8) νεκιμά και πεοιρςοέτεςαι ατξύ ρςξ ενχςεοικό ςηπ άκοξ 

βοίρκεςαι ρε ρύμδερη με ςξμ ρύμδερμξ πξσ ρσγκοαςεί ςξμ ςοξυό. Όςαμ ξ 

ςοξυόπ αλλάζει ύφξπ ποξκαλείςαι μια δύμαμη ρςέφηπ ρςημ λεπςή δξκό 

εναιςίαπ ςηπ ρύμδερηπ αςοάκςξσ πλήμμηπ. Σξ άλλξ άκοξ ςηπ δξκξύ όμχπ δεμ 

ςηπ επιςοέπει μα πεοιρςοατεί λόγξ ςξσ ρσμδέρμξσ (12) με ςξμ ξπξίξ 

ρσμδέεςε, ατξύ απαιςείςε η ρσμεογαρία και ςχμ 2 λεπςώμ δξκώμ ώρςε μα 

πεοιρςοατεί ξ ρύμδερμξπ και μα μεςατέοει ςημ δύμαμη ρςιπ δύξ παυύςεοεπ 

δξκξύπ. αμ απξςέλερμα ποξκύπςει ξ μηδεμιρμόπ ςηπ ρςοεπςικήπ οξπήπ 

εμπξδίζξμςαπ ςξμ ςοξυό μα αλλάνει πεοεςαίοχ ςξ ύφξπ ςξσ.      
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3.3 Διαρσμδεμέμξ σδοασλικό κύκλχμα αμάοςηρηπ. 

 

 

Δικόμα 3.6 : Διαρσμδεμέμξ σδοασλικό κύκλχμα αμάοςηρηπ ςερράοχμ 

κσκλχμάςχμ.[10]  

   Σξ ρύρςημα σδοασλικξύ κσκλώμαςξπ ήςαμ έμα από ςα ποώςα πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ ρςημ ασςξκιμηςιρςική βιξμηυαμία , για ςημ ενάλειφη ςηπ 

γχμίαπ κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ρε μια ρςοξτή. Η τιλξρξτία ςηπ ιδέαπ 

ασςήπ είμαι αοκεςά απλή χρςόρξ σπάουξσμ πξλλέπ παοαλλαγέπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ατξύ από ςημ δεκαεςία ςξσ πεμήμςα όπξσ και 

ποχςξεμταμίρςηκε έυξσμ γίμει αοκεςέπ αλλαγέπ και βελςιώρειπ.  

3.3.1 Αμάλσρη ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

    

   Όπχπ αματέοθηκε και παοαπάμχ ρε ασςήμ ςημ ιδέα σπάουξσμ πξλλέπ 

παοαλλαγέπ. ςημ εικόμα 3.6 βλέπξσμε έμα ρύρςημα ςξ ξπξίξ απξςελείςαι 

από ςέρρεοα σδοασλικά κσκλώμαςα και ςέρρεοειπ ρσρρχοεσςέπ σγοξύ. Σξ 

έμβξλξ ςηπ σδοασλικήπ αμάοςηρηπ είμαι ςξπξθεςημέμξ μέρα ρςξμ κύλιμδοξ 

και πακςχμέμξ ρςξμ ςοξυό ςξσ ασςξκιμήςξσ εμώ ξ κύλιμδοξπ ρςξ αμάνχμα. 

Κάθε κύκλχμα έυει ςξμ δικό ςξσ ρσρρχοεσςή, πξσ λειςξσογεί χπ ασνηςήοαπ 

και μειχςήοαπ πίερηπ. Κάθε κύκλχμα ρσμδέεςαι ρςημ μία άκοη ςξσ ρςξ 

επάμχ μέοξπ ςξσ κσλίμδοξσ διέουεςαι από ςξμ ρσρρχοεσςή και καςαλήγει 

ρςξμ απέμαμςι διατξοεςικξύ άνξμα ςοξυό. Για παοάδειγμα ςξ κύκλχμα έμα 

ρσμδέεςαι ρςξ επάμχ μέοξπ ςξσ κσλίμδοξσ ςξσ αοιρςεοξύ εμποόρθιξσ 
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ςοξυξύ και καςαλήγει ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ κσλίμδοξσ ςξσ ξπίρθιξσ δενιξύ 

ςοξυξύ.  

 

Δικόμα 3.7 : Διαρσμδεμέμξ σδοασλικό κύκλχμα αμάοςηρηπ δύξ 

κσκλχμάςχμ.[13] 

  ςημ εικόμα 3.7 βλέπξσμε ακόμα μια παοαλλαγή ςξσ ρσρςήμαςξπ πξσ 

απξςελείςαι από δύξ κσκλώμαςα έμαμςι ςερράοχμ και ρσμεπώπ από δύξ 

ρσρρχοεσςέπ. Οι δσξ ςοξυξί ςηπ ίδιαπ πλεσοάπ είμαι ρσμδεδεμέμξι ξπόςε όςι 

ρσμβαίμει ρςξμ εμποόρθιξ ςοξυό ρσμβαίμει και ρςξμ ξπίρθιξ.  

3.3.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

   Θα αματεοθξύμε ρςημ εικόμα 3.8, πξσ ςξ ρύρςημα ςηπ είμαι λίγξ πιξ 

πεοίπλξκξ ρε ρυέρη με ςηπ εικόμαπ . ςημ πεοίπςχρη μίαπ δενιάπ ρςοξτήπ ςξ 

κέμςοξ βάοξσπ ςξσ ασςξκιμήςξσ έουεςαι ποξπ ςα αοιρςεοά και ασςό έυει ραμ 

απξςέλερμα ξι δύξ αοιρςεοέπ αμαοςήρειπ μα ρσμπιερςξύμ και έςρι ςα έμβξλα 

πξσ βοίρκξμςαι επάμχ ρςξσπ ςοξυξύπ μα κιμξύμςαι ποξπ ςα επάμχ. Πιξ 

ρσγκεκοιμέμα απ αματεοθξύμε ρςξμ αοιρςεοό εμποόρθιξ ςοξυό. Σημ ρςιγμή 

πξσ ςξ έμβξλξ αμεβαίμει ποξπ ςα επάμχ, ρςημ επάμχ μεοιά ςξσ κσλίμδοξσ 

δημιξσογείςαι μια οξή ςξσ οεσρςξύ ρςξ κύκλχμα έμα ποξπ ςξμ ρσρρχοεσςή. 

ςημ κάςχ μεοιά ςξσ κσλίμδοξσ δημιξσογείςε μια αμαοοότηρη πξσ οξστά 

οεσρςό από ςξμ ρσρρχοεσςή πξσ βοίρκεςαι ρςξ κύκλχμα δύξ. Σασςόυοξμα ξ 

δενιόπ ξπίρθιξπ ςοξυόπ κιμείςε ποξπ ςα κάςχ ποξκαλώμςαπ μια οξή και 

ασςόπ ρςξ κύκλχμα έμα ποξπ ςξμ ρσρρχοεσςή χπ πξσ κάπξια ρςιγμή ξ 
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ρσρρχοεσςήπ γεμίζει και ασνάμεςαι η πίερη, πξσ εμπξδίζει ςξμ αοιρςεοό 

εμποόρθιξ ςοξυό μα κιμηθεί ποξπ ςα πάμχ και ςξμ δενιό ξπίρθιξ ποξπ ςα 

κάςχ ιρξοοξπώμςαπ ςξ κέμςοξ βάοξσπ ςξσ ασςξκιμήςξσ. Σξ ίδιξ ακοιβώπ 

ρσμβαίμει και ρςξσπ δύξ άλλξσπ ςοξυξύπ.  

 

 

Δικόμα 3.8 : Τδοασλικό κύκλχμα όςαμ ςξ όυημα ρςοίβει.[18]  

3.3.3 Η υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςξμ μηυαμξκίμηςξ αθληςιρμό.  

 

   ςημ παοακάςχ εικόμα βλέπξσμε ςξ ξπίρθιξ ρύρςημα αμάοςηρηπ  ρε 

αγχμιρςικό όυημα ςύπξσ τόομξσλα 1 ςηπ ξμάδαπ ςηπ Mercedes. Σξ ρύρςημα 

ασςό υοηριμξπξιήθηκε ρςξμ μηυαμξκίμηςξ αθληςιρμό ςόρξ για ςημ 

απξςελερμαςικόςηςα και ακοίβεια ςξσ, όρξ και για ςημ αμθεκςικόςηςα και 

αμςξυή πξσ παοξσριάζει ξι ξπξίεπ είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ ενξσδεςέοχρη 

ςχμ μεγάλχμ δσμάμεχμ πξσ δημιξσογξύμςαι ρςα μξμξθέρια. Δίμαι 

ακοιβόςεοη μέθξδξπ έμαμςι άλλχμ αλλά ασςό δεμ παίζει οόλξ ρςξμ 

μηυαμξκίμηςξ αθληςιρμό. Ο ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ είμαι παοόμξιξπ με 

ασςόμ πξσ ποξαματέοθηκε.       
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Δικόμα 3.9 : Αμάοςηρη ρε μξμξθέριξ αγχμιρςικό όυημα ςηπ Mercedes.[11]   

3.4 Αμςιςαλαμςεσςικό ρύρςημα για τξοςηγά ή οσμξσλκξύμεμα ξυήμαςα. 

 

  Η εσοεριςευμία ασςή αμήκει ρςξμ Frank G. Studer και απξςελεί μια 

μεςενέλινη ςηπ αουικήπ ιδέαπ πξσ είυε ποξραομξρςεί ρςα επιβαςηγά 

ξυήμαςα. Ποόκειςαι για έμα ρύρςημα όυι και πξλύ διαδεδξμέμξ ατξύ η 

απξοοότηρη ςξσ τξοςίξσ βαρίζεςαι ρε έμα είδξπ ελαρςικήπ ζώμηπ η ξπξία 

πξλύ ρσυμά μπξοεί μα κξπεί. Η ρσγκεκοιμέμη εσοεριςευμία απαοςίζεςαι από 

δύξ εκδξυέπ, μία για οσμξσλκξύμεμα ξυήμαςα και μία για τξοςηγά ξυήμαςα. 

Δμείπ θα αματεοθξύμε ρςημ εκδξυή ςξσ οσμξσλκξύμεμξσ ξυήμαςξπ ατξύ 

είμαι, απλή, καςαμξηςή και επίρηπ ξ ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςηπ δεμ διατέοει 

και πξλύ από ασςόμ ςχμ τξοςηγώμ ξυημάςχμ.   

3.4.1 Αμάλσρη ςχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

ςημ  εικόμα 3.10 βλέπξσμε όςι ςξ πλαίριξ ςηπ οσμξύλκαπ είμαι 

ρσγκξλλημέμξ ρε δύξ δξκξύπ ρυήμαςξπ Π 31-29 και επίρηπ ρε ασςέπ ςιπ 

δξκξύπ είμαι πακςχμέμεπ ξι ρξύρςεπ ρςα άμχ ςξσπ άκοα. Δπιπλέξμ ξι 

ρξύρςεπ βοίρκξμςαι ρε ρσμεογαρία με ςξμ άνξμα πξσ ρσμδέει ςξσπ δύξ 

ςοξυξύπ. Σξ ρύρςημα ασςό δίμει ςημ δσμαςόςηςα ρςξ πλαίριξ ςηπ οσμξύλκαπ 

μα είμαι ελεύθεοξ, μα ςαλαμςεσςεί ρε μια αμξμξιόςηςα ςξσ ξδξρςοώμαςξπ 

απξοοξτώμςαπ πιξ εύκξλα ςιπ δημιξσογξύμεμεπ ςάρειπ, σρςεοώμςαπ όμχπ 

ςηπ δσμαςόςηςαπ αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ πξσ δημιξσογείςε ρε μια 

ρςοξτή από ςημ μεςατξοά ςξσ κέμςοξσ βάοξσπ. 

  Για ςξμ λόγξ ασςό σπάουει η δξκόπ 34 κάςχ από ςξμ άνξμα ρςημ ξπξία 

έυξσμ ποξρκξλληθεί δσξ βοαυίξμεπ κάθεςα, ςχμ ξπξίχμ ξ μακούςεοξπ 

άνξμαπ είμαι παοάλληλξπ με ςξμ μακούςεοξ άνξμα ςηπ οσμξύλκαπ. Η δξκόπ 
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34 ρε ρσμεογαρία με ςξσπ βοαυίξμεπ και ςιπ ελαρςικέπ ζώμεπ απξςελξύμ ςξ 

ρύρςημα αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ. Δπίρηπ ξι βοαυίξμεπ ρςξ άλλξ 

ςξσπ άκοξ ρσμδέξμςαι με μία άοθοχρη ρε μια δξκό η ξπξία πακςώμεςαι 

ρςξσπ δξκξύπ ρυήμαςξπ Π.                 

 

 

Δικόμα 3.10 : Απεικόμιρη αμςιςαλαμςεσςικξύ ρσρςήμαςξπ για τξοςηγά και 

οσμξσλκξύμεμα.[5]      

3.4.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

   Γύοξ από ςξμ άνξμα και ςημ δξκό 34 σπάουξσμ δσξ ελαρςικέπ ζώμεπ 

ςσλιγμέμεπ. Σξ έμα άκοξ ςηπ εκάρςξςε ζώμηπ είμαι πακςχμέμξ ρςξμ βοαυίξμα 

και ςξ άλλξ ρςημ δξκό 34. Όςαμ δημιξσογείςε μια γχμία κύλιρηπ ποξπ ςα 

δενιά η δενιά δξκόπ πιέζει ςξμ βοαυίξμα ποξπ ςα κάςχ λόγχ ςηπ άοθοχρηπ 

πξσ σπάουει με απξςέλερμα η δύμαμη ασςή μα μεςατέοεςε ρςημ ελαρςική 

ζώμη. Μέςα από κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ πξρό δύμαμηπ η ζώμη αουίζει και 
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αμςιρςέκεςαι ενιρξοοξπώμςαπ έςρι ςιπ δσμάμειπ πξσ δημιξσογξύμςαι και καςά 

ρσμέπεια διξοθώμει ςημ γχμία κύλιρηπ. 

3.5 Εμποόρθια μπάοα ρςαθεοξπξίηρηπ με δύξ εγκάοριεπ οάβδξσπ.  

 

  Η εσοεριςευμία ασςή δεμ απξςελεί και μια πξλύ εσοεία διαδεδξμέμη μέθξδξ 

ρςημ ασςξκιμηςιρςική βιξμηυαμία ατξύ είμαι αοκεςά παοεμτεοήπ με ςημ 

ρυεδόμ πιξ διαδεδξμέμη μέθξδξπ ςημ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ και έςρι ςημ 

αμςικαθιρςά. Σημ έμπμεσρη ασςή ςημ είυε ξ Bob Dekruyff  και αμαςέθηκε για 

ςημ σλξπξίηρη ρςημ General Motors.      

3.5.1 Αμάλσρη ςχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

  ςιπ εικόμεπ 3.9 και 3.10 βλέπξσμε  ςξ εμποόρθιξ ρύρςημα αμάοςηρηπ εμόπ 

ασςξκιμήςξσ ρςξ ξπξίξ ξι δύξ ςοξυξί μπξοξύμ και κιμξύμςαι αμενάοςηςα 

μεςανύ ςξσπ ποξπ ςα επάμχ και κάςχ. Για ςημ διόοθχρη ςηπ γχμίαπ κλήρηπ 

ςξσ ασςξκιμήςξσ ασςό πξσ ατξοά εμάπ είμαι ξι 2 οάβδξι με αοιθμό 32 και 38 

ςηπ εικόμαπ 3.9. ςημ μία ςξσπ άκοη ξι οάβδξι ασςξί είμαι πακςχμέμξι ρςξ 

κάςχ μποάςρξ πξσ ρσγκοαςεί ςξμ ςοξυό και ςξ ελαςήοιξ απξοοότηρηπ 

κοαδαρμώμ. Δμαλλακςικά ςξ μποάςρξ ασςό ξμξμάζεςε και καςώςεοξ ρημείξ 

ελέγυξσ. ςημ άλλη άκοη ξι οάβδξι εμώμξμςαι μεςανύ ςξσπ με μια 

ρσμαομξγή κύλιρηπ. Η μία από ςιπ δσξ οάβδξσπ τέοει έμαμ κξυλία η έμαμ 

πείοξ ρςξ ρώμα ςηπ και η άλλη έμαμ αύλακα επιςοέπξμςαπ έςρι ρςιπ οάβδξσπ 

μα μεςατεοθξύμ έχπ κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ.  
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Δικόμα 3.8 : Πλάγια όφη ρσρςήμαςξπ αμάοςηρηπ και εμποόρθια μπάοα 

ρςαθεοξπξίηρηπ με δύξ εγκάοριεπ οάβδξσπ. [6] 

 

Δικόμα 3.9 : Δμποόρθια όφη ρσρςήμαςξπ αμάοςηρηπ και εμποόρθια μπάοα 

ρςαθεοξπξίηρηπ με δύξ εγκάοριεπ οάβδξσπ. [6] 

3.5.2 Λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

ςημ παοαπάμχ εικόμα βλέπξσμε πώπ θα ρσμπεοιτεοόμςξσραμ ξι δύξ 

οάβδξι όςαμ ςξ ασςξκίμηςξ έκαμε μια ρςοξτή εάμ δεμ σπήουε μεςανύ ςξσπ η 

ρσμαομξγή ςηπ κύλιρηπ. Ο ρκξπόπ λξιπόμ ςξσ ρσρςήμαςξπ επιςσγυάμεςε με 

ςξμ κξυλία πξσ ξλιρθαίμει μέρα ρςξμ αύλακα ςηπ άλληπ οάβδξσ 

επιςοέπξμςαπ έςρι ρςιπ 2 οάβδξσπ μα απξμακοσμθξύμ μόμξ έχπ κάπξιξ 

ρημείξ. Για παοάδειγμα εάμ ςξ ασςξκίμηςξ κάμει μια δενιά ρςοξτή ςξ 

αοιρςεοό μποάςρξ και ρσμεπώπ και η αμςίρςξιυη οάβδξπ θα κιμηθξύμ ποξπ 

ςα επάμχ. Αμςίθεςα ςξ δενιό μποάςρξ και ρσμεπώπ η δενιά οάβδξπ θα 

κιμηθξύμ ποξπ ςα κάςχ. Σημ ρςιγμή πξσ ξ πείοξπ θα τςάρει ρςξ ςέλξπ ςξσ 

αύλακα ξι δσμάμειπ θα ενξσδεςεοχθξύμ μη επιςοέπξμςαπ έςρι ρςξ αοιρςεοό 

μποάςρξ μα ρσμευίρει ςημ πξοεία ςξσ με απξςέλερμα μα διξοθώρει ςημ 

γχμία κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ.       
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Δικόμα 3.10 : Απεικόμιρη αμαπςσρρόμεμχμ δσμάμεχμ ρςημ ρσγκεκοιμέμη 

διάςανη.[6]   

4 Δμεογά ρσρςήμαςα ελέγυξσ  

 

4.1 Υδοασλικό ρύρςημα αμάοςηρηπ άμερηπ ρύμδερηπ με ςξ σδοασλικό 

ςιμόμι. 

 

  Σξ ρύρςημα απξςελεί μια ιδέα ςξσ Nishikawa, αμαςέθηκε και αμαπςύυθηκε 

από ςημ Honda. Η βαρική ιδέα ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι παοεμτεοή με ςα λξιπά 

διαρσμδεδεμέμα ρσρςήμαςα πέδηρηπ, διατέοει όμχπ ρςξμ ςοόπξ 

εμεογξπξίηρηπ ςηπ βαλβίδαπ πξσ διαμέμει ςξ σγοό ρςημ εκάρςξςε αμάοςηρη.  

4.1.1 Αμάλσρη ςχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

ςημ εικόμα 4.1 βλέπξσμε ξλόκληοη ςημ διάςανη ςξσ σδοασλικξύ ςιμξμιξύ 

και ςξσ ρσρςήμαςξπ αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κλήρηπ. Η βαλβίδα πξσ 

ατξοά ςημ έοεσμα πξσ ποαγμαςξπξιξύμε είμαι η 29. Η βαλβίδα αύςη είμαι 

ρσμδεδεμέμη με μια παοξυή οεσρςξύ η ξπξία μπξοεί μα είμαι είςε μηυαμική 

είςε ηλεκςοική. Δπίρηπ ρςξ ρύρςημα αμήκξσμ και ξι ςέρρεοεπ αμαρςήρειπ ςξσ 

ασςξκιμήςξσ ξι ξπξίεπ είμαι διακλαδχμέμεπ μεςανύ ςξσπ. Τπάουξσμ δσξ 

κλάδξι, έμαπ κλάδξπ ρσμδέει ςιπ 2 δενιέπ αμαοςήρειπ ςξσ ασςξκιμήςξσ μεςανύ 

ςξσπ και ςημ βαλβίδα και ξ άλλξπ ρσμδέει ςιπ δσξ αοιρςεοέπ. ςημ εικόμα 4.2 

βλέπξσμε μια αμάοςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξύ η ξπξία ρκληοαίμει η 

μαλακώμει αμάλξγα με ςημ πίερη και ςημ παοξυή λαδιξύ πξσ γίμεςαι ρε 

ασςήμ.    
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Δικόμα 4.1 : απεικόμιρη κσκλώμαςξπ. [5]    Δικόμα 4.2 : Σξμή αμάοςηρηπ  ε         

ς                                                               ςηπ διάςανηπ. [5]                                                                                 

 

4.1.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

  Ο ςοόπξπ λειςξσογιάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι αοκεςά απλόπ και καςαμξηςόπ. 

Τπάουει μια αμςλία παοξυήπ οεσρςξύ η ξπξία παοέυει οεσρςό και ρςξ 

σδοασλικό ςιμόμι και ρςξ ρύρςημα αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κλήρηπ. Η 

βαλβίδα ελέγυεςαι από ςξ ςιμόμι ςξσ ασςξκιμήςξσ. Αμάλξγα με ςημ 

διεύθσμρη πεοιρςοξτήπ ςξσ ςιμξμιξύ η βαλβίδα ςξπξθεςείςαι και ρςημ 

αμάλξγη θέρη. ε πεοίπςχρη πξσ ςξ όυημα κιμείςε ρε εσθεία πξοεία η 

βαλβίδα παοαμέμει ρςημ μεραία θέρη όπχπ βλέπξσμε ρςημ εικόμα 4.1 και 

δεμ επιςοέπει καμία διέλεσρη ρςξ οεσρςό. ε πεοίπςχρη πξσ ςξ ςιμόμι 

ρςοατεί ποξπ ςα δενιά η βαλβίδα θα μεςακιμηθεί ρε ςέςξια θέρη ώρςε η 

αμςλία μα παοέυει οεσρςό ρςιπ δύξ αοιρςεοέπ αμαοςήρειπ. Δτόρξμ ςξ όυημα 

εκςελεί μια δενιά ρςοξτή η μεςατξοά βάοξσπ γίμεςαι ποξπ ςα αοιρςεοά για 

ασςό ςξ λόγξ ξι αοιρςεοέπ αμαοςήρειπ υοειάζξμςαι ςημ παοξυή οεσρςξύ ώρςε 

μα <<ρκληούμξσμ>> και έςρι μα πεοιξοιρςεί η γχμία κλήρηπ. Ο όοξπ 
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ρκληούμξσμ είμαι μεςατξοικόπ, ασςό πξσ ρσμβαίμει είμαι όςι ρςξμ θάλαμξ 

πίερηπ ςξσ αμξοςιρέο όςαμ μεςατέοεςαι βάοξπ ρςξ αμξοςιρέο ςξ οεσρςό 

ρσμπιέζεςαι επιςοέπξμςαπ ρε ξλόκληοξ ςξ αμξοςιρέο μα ρσμπιερςεί και έςρι 

η γχμία κλίρηπ μεγαλώμει. Παοέυξμςαπ όμχπ μια παοξυή ρςξμ θάλαμξ η 

πίερη ασνάμεςαι πάοα πξλύ απξςοέπξμςαπ ςξ αμξοςιρέο μα ρσοοικμχθεί 

πεοεςαίοχ και ρσμεπώπ απξςοέπξμςαπ ςημ δημιξσογία μεγαλύςεοηπ γχμίαπ 

κλήρηπ.     

4.2 Εμεογό σδοξπμεσμαςικό ρύρςημα αμάοςηρηπ με ελεγκςή ελεύθεοξσ 

εκκοεμξύπ. 

 

  Η ετεύοερη ασςή αμήκει ρςξμ Clinton R. Hanna ξ ξπξίξπ θέληρε μα 

αμαπςύνει έμα ρύρςημα ενιρξοοόπηρηπ ςχμ δημιξσογημέμχμ δσμάμεχμ 

ρςξσπ ςοξυξύπ και ςξ αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ ρε μια ρςοξτή, υχοίπ μα 

είμαι απαοαίςηςη η αμενάοςηςη ρύζεσνη ςχμ ςοξυώμ . Η ενιρξοοόπηρη 

επιςσγυάμεςαι μέρξ εμόπ σδοξπμεσμαςικξύ δικςύξσ ποξρτέοξμςαπ έςρι μια 

πξλύ μαλακή αμάοςηρη με ςασςόυοξμη απξςελερμαςική μείχρη ςηπ γχμίαπ 

κλήρηπ ρε μια ρςοξτή. Σα σδοξπμεσμαςικά ρσρςήμαςα υοηριμξπξιηθήκαμ 

κσοίχπ από ςημ Citroen και ελάυιρςα από ςημ Mercedes Benz.     

4.2.1 Αμάλσρη ςχμ κύοιχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

Αουικά ρςημ εικόμα 4.5 βλέπξσμε όςι ςξ όυημα υχοίζεςαι ρε δσξ μάζεπ ςημ 

ελαςηοιχςή S η ξπξία είμαι ςξ ραρί ςξσ ασςξκιμήςξσ και ςημ μη αμαοςώμεμη 

μάζα U πξσ απξςελεί ςξμ άνξμα ςξσ ξυήμαςξπ. Σα βαρικόςεοα μέοη πξσ 

ατξοξύμ ςημ έοεσμα μαπ είμαι η πηγή σδοασλικήπ ιρυύξπ ρυήμα 4.5 , ξι 

σδοασλικξί εμεογξπξιηςέπ διατξοεςικξύ ρυήμαςξπ η αλλιώπ αμξοςιρέο 

εικόμα 4.3, ξ ρσρρχοεσςήπ εικόμα 4.3, ξ ελεγκςήπ ελεσθέοξσ εκκοεμξύπ 

εικόμα 4.3 και ςξ μποάςρξ αρτάλιρηπ εικόμα 4.4.  

  Παοαςηοξύμε όςι η πηγή σδοασλικήπ ιρυύξπ διαθέςη από μόμη ςηπ έμαμ 

ρσρρχοεσςή διατξοεςικό από ασςόμ ςξσ σπξλξίπξσ κσκλώμαςξπ. Η πηγή 

ρσμδέεςε με ςημ ελαιξλεκάμη ρςξ έμα ςηπ άκοξ και ρςξ άλλξ παοέυει πίερη 
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είςε ρςξ μποάςρξ αρτάλιρηπ μέρξ μίαπ βαλβίδαπ είςε ρςξμ ελεγκςή 

ελεύθεοξσ εκκοεμξύπ. 

  Οι δσξ σδοασλικξί εμεογξπξιηςέπ διατέοξσμ μεςανύ ςξσπ ατξύ ξ έμαπ 

διαθέςει 2 θαλάμξσπ πίερηπ ρε αμςίθερη με ςξμ άλλξμ πξσ διαθέςη μόμξ 

έμαμ. Η ύπαονη δσξ ιδίχμ σδοασλικώμ εμεογξπξιηςώμ θα ήςαμ πεοιςςή ατξύ 

και έςρι επιςσγυάμεςε η απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ.        

  Ο ρσρρχοεσςήπ ξ ξπξίξπ υχοίζεςαι ρε δσξ ρςοώμαςα, έμα ρςοώμα αεοίξσ 

και έμα οεσρςξύ βξηθά ςξ ρύρςημα ρςημ ενιρξοοόπηρη ςχμ 

δημιξσογξύμεμχμ δσμάμεχμ όςαμ ςξ όυημα εκςελεί μια ρςοξτή 

διξοθώμξμςαπ έςρι ςημ γχμία κλήρηπ. 

  Ο ελεγκςήπ ελεσθέοξσ εκκοεμξύπ είμαι ασςό πξσ κάμει ςημ διατξοά ρςξ 

ρύρςημα ασςό. ςξ ερχςεοικό ςξσ διαθέςει έμα ελεύθεοξ εκκοεμέπ ςύπξσ 

<<τλξςέο>>  (10 εικόμα 4.3) ςξ ξπξίξ μπξοεί και κιμείςαι ελεύθεοα δενιά και 

αοιρςεοά και αμάλξγα με ςημ κλήρη πξσ έυει η ελαςηοιξςή μάζα αμξίγει ςημ 

καςάλληλη βαλβίδα έςρι ώρςε η πηγή μα μπξοέρει μα αρκήρει πίερη ρςξμ 

καςάλληλξ αγχγό και ρσμεπώπ ρςξμ καςάλληλξ θάλαμξ πίερηπ ςξσ 

σδοασλικξύ εμεογξπξιηςή. 

  Σξ μηυαμικό μποάςρξ αρτάλιρηπ χτελεί ρε κάπξια αμξμξιόςηςα ςξσ 

εδάτξσπ για ςξμ ρςαμαςημό ςηπ ςαλάμςεσρηπ ςηπ ελαςηοιξςήπ μάζαπ. 

Οσριαρςικά ασςό πξσ κάμει ςξ μποάςρξ είμαι η ρσγκοάςηρη ςηπ ελαςηοιξςήπ 

μάζαπ ρε ρυέρη με ςημ μη αμαοςώμεμη μάζα ρε μία ρσγκεκοιμέμη θέρη μη 

επιςοέπξμςαπ ρςξ δικςύχμα μα <<υαλαοώρει>> δηλαδή μα μειχθεί η πίερη 

ρςξσπ θαλάμξσπ ςχμ εμεογξπξιηςώμ. 
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Δικόμα 4.3 : Δγκάορια ςξμή διαρσμδεδεμέμξσ κσκλώμαςξπ. [7]  

 

Δικόμα 4.4 : Μποάςρξ αρτάλιρηπ.[7]   Δικόμα 4.5 : Πλήοηπ απεικόμιρη ςηπ 

εοο                                                     διάςανηπ.[7]  
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Δικόμα 4.5 : Πηγή σδοασλικήπ ιρυύξπ.[7]                                                                            

4.2.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

  Η αουική ιδέα λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι αοκεςά απλή ατξύ και ξ 

ίδιξπ ξ εμεογξπξιηςήπ βαρίζεςαι ρςημ μεςατξοά ςηπ μάζαπ. Αουικά ςξ 

εκκοεμέπ βοίρκεςαι ρε έμα θάλαμξ ξ ξπξίξπ εμπεοιέυει κάπξιξ σγοό. Απ 

σπξθέρξσμε όςι ςξ όυημα θα κάμει μια αοιρςεοή ρςοξτή. Η μεςατξοά ςξσ 

βάοξσπ θα γίμει ποξπ ςα δενιά ατξύ θα ποξρπαθήρει μα κοαςήρει ςημ 

διεύθσμρη ςξσ. σμεπώπ και ςξ σγοό πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςξμ θάλαμξ θα 

κιμηθεί ποξπ ςα δενιά αμαγκάζξμςαπ έςρι ςξ εκκοεμέπ μα μεςατεοθεί ποξπ ςα 

αοιρςεοά. Σξ εκκοεμέπ θα αμξίνει ςημ βαλβίδα 20 (εικόμα 4.3) και έςρι η 

πίερη θα ξδηγηθεί ρςξμ αγχγό 141 με ςημ βξήθεια ςηπ πηγήπ και ςξσ 

ρσρρχοεσςή πίερηπ. Ο αγχγόπ ασςόπ καςαλήγει ρςξμ άμχ θάλαμξ πίερηπ 

ςξσ δενιξύ εμεογξπξιηςή (εικόμα 4.3) πιέζξμςαπ έςρι ςξ έμβξλξ ποξπ ςα 

κάςχ, ρςαμαςώμςαπ έςρι ςημ αμξδική πξοεία πξσ είυε απξκςήρει από ςημ 

μεςατξοά ςξσ βάοξσπ και ρσμεπώπ διξοθώμξμςαπ ςημ γχμία κύλιρηπ ςξσ 

ξυήμαςξπ. Σέλξπ μα αματεοθξύμε ρε έμα διάγοαμμα ςξ ξπξίξ μαπ δείυμει ςημ 

απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξύ, καθώπ εκτοάζει ςημ κίμηρη ςξσ 

ρώμαςξπ ποξπ ςξμ κσμαςιρμό ςξσ ξδξρςοώμαςξπ ρσμάοςηρη ςηπ ςαλάμςχρηπ 

ςξσ ξδξρςοώμαςξπ. 
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Διάγοαμμα 4.1 : Γοατική απεικόμιρη ςηπ κίμηρηπ ςξσ ρώμαςξπ ποξπ ςξμ 

κσμαςιρμό ςξσ ξδξρςοώμαςξπ ρσμάοςηρη ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ 

ξδξρςοώμαςξπ.[7]  

4.3 Σύρςημα πεοιξοιρμξύ εγκάοριαπ κλίρηπ βαοέξσ ςύπξσ ξυήμαςξπ για 

έλεγυξ ύφξσπ και αιρθηςήοεπ για ςημ γχμία κλίρηπ. 

 

  Η διάςανη ασςή είμαι παοόμξια με ασςή πξσ ποξαματέοθηκε με ςξμ ελεγκςή 

ελεύθεοξσ εκκοεμξύπ. Διατέοει όμχπ ρςξμ ςοόπξ εμεογξπξίηρηπ ατξύ 

εμεογξπξιείςε μόμξ όςαμ ποαγμαςικά υοειάζεςαι ρε κάπξια μεγάλη γχμία 

κλίρηπ ςξσ ξυήμαςξπ. Απξτεύγεςε έςρι η αμξύρια υοήρη ςξσ ρε κάπξια 

αμξμξιόςηςα ςξσ εδάτξσπ πξσ μπξοεί μα δημιξσογηθεί μια μικοή γχμία 

κλήρηπ ενξικξμξμώμςαπ έςρι ιρυύπ. Σημ ιδέα ασςή είυαμ ξι Mantoux Gerard 

και Marcillat Roland και ρσμήθχπ υοηριμξπξιείςε ρε βαοέξσ ςύπξσ ξυήμαςα 

ατξύ ξι ρχλημώρειπ ςξσ είμαι αοκεςά απλέπ για ςημ ενξικξμόμηρη υώοξσ. 

4.3.1 Αματξοά ςχμ κύοιχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

  ςημ εικόμα 4.7 βλέπξσμε ςξ κύκλχμα πξσ σπάουει για ςξμ έμαμ ςοξυό και 

επίρηπ με ςξμ αοιθμό 4.8 βλέπξσμε ςξμ θάλαμξ πίερηπ και ςξ έμβξλξ πξσ 

βοίρκξμςαι πακςχμέμα ρςξ ρύρςημα αμάοςηρηπ ςξσ ξυήμαςξπ. Δπίρηπ 

σπάουει μια βαλβίδα 11 για ςξμ έλεγυξ ςηπ κίμηρηπ ςξσ οεσρςξύ. Δίμαι 

ποξταμέπ η βαλβίδα 11 είμαι ρσμδεδεμέμη με μια πηγή παοξυήπ οεσρςξύ 

πξσ δεμ ταίμεςαι όμχπ ρςημ εικόμα. Δπίρηπ σπάουξσμ ςοείπ διακόπςεπ πξσ 

ςξ ερχςεοικό ςξσπ απεικξμίζεςαι ρε ςξμή ρςημ εικόμα 4.9. Βλέπξσμε όςι ρςξ 
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ερχςεοικό ςξσπ διαθέςξσμ έμαμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ξ ξπξίξπ είμαι 

ςξπξθεςημέμξπ πάμχ ρε έδοαμα επιςοέπξμςαπ ςξσ μα πεοιρςοέτεςε. ςξ έμα 

ςξσ άκοξ έυει πακςχθεί μια πλάκα η ξπξία εμεογξπξιεί ςξ κύκλχμα και 

παοακάςχ έμα βαοίδιξ. Σέλξπ ρςξ ρύρςημα σπάουξσμ δύξ οελέ πξσ 

ποξρτέοξσμ ςξ πλεξμέκςημα ρε ασςό ςξ ρύρςημα μα λειςξσογεί όπξςε 

ποαγμαςικά απαιςείςαι. 

 

 

 

Δικόμα 4.7 : Κύκλχμα εμόπ ςοξυξύ.[5]             Δικόμα 4.8 :Θάλαμξπ πίερηπ 

ε                                                                    και έμβξλξ[5] 
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Δικόμα 4.9 : Διακόπςηπ ςοιώμ θέρεχμ. [5] 

4.3.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

  Ο ςοόπξπ λειςξσογίαπ είμαι παοεμτεοήπ με ςξ ρύρςημα ςξσ ελεσθέοξσ 

εκκοεμξύπ ξπόςε δεμ θα δξθεί μεγάλη βαούςηςα. Αουικά ξ διακόπςηπ 14 

είμαι λιγάκι πιξ εσαίρθηςξπ από ςξσπ διακόπςεπ 13. Για παοάδειγμα ξ 

διακόπςηπ 14 θα εμεογξπξιηθεί ρε μια κλήρη ςξσ ξυήμαςξπ ςηπ ςάνηπ ςξσ 

εμόπ ςηπ εκαςό εμώ ξι διακόπςεπ 13 θα εμεογξπξιηθξύμ ρε μια κλήρη ςηπ 

ςάνηπ ςξσ 3 ςηπ εκαςό. Αμ λξιπόμ ςξ όυημα κάμει μια ρςοξτή και η κλίρη ςξσ 

σπεοβεί ςξ 1 ςηπ εκαςό ςόςε ξ διακόπςηπ 14 θα εμεογξπξιηθεί υχοίπ όμχπ μα 

μεςακιμήρει ςημ βαλβίδα ώρςε μα πεοάρει σγοό ρςξμ θάλαμξ πίερηπ ςηπ 

αμάοςηρηπ. Για μα μπξοέρει μα γίμει διόοθχρη ςηπ γχμίαπ κλήρηπ θα ποέπει 

μα εμεογξπξιηθεί έμαπ από ςξσπ διακόπςεπ 13 η ξπξία θα εμεογξπξίηρη ςημ 

βαλβίδα. Αμ ςώοα η κλήρη γίμει μικοόςεοη από 3 ςηπ εκαςό η διόοθχρη ςηπ 

κλήρηπ ρσμευίζεςε υάοη ρςξ οελέ πξσ σπάουει ρςξ κύκλχμα ατξύ ξ 

διακόπςηπ 14 είμαι ακόμα εμεογξπξιημέμξπ. Όςαμ η κλήρη γίμει μικοόςεοη 

ςηπ ςάνηπ ςξσ εμόπ ςηπ εκαςό ξ διακόπςηπ 14 απεμεογξπξιείςαι έςρι και ςξ 

οελέ απεμεογξπξιείςαι και η βαλβίδα επιρςοέτει ρςημ αουική ςηπ θέρη μη 

επιςοέπξμςάπ ρςξ οεσρςό ξύςε μα ειρυχοήρει ξύςε μα εκυχοήρει ρςξ θάλαμξ 

πίερηπ.   
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4.4 Εμεογό ρύρςημα αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ. 

 

  Η απξςελερμαςικόςηςα ςηπ παθηςικήπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ δεμ μπξοεί μα 

αμτιρβηςηθεί από καμέμαμ ατξύ μέυοι ποιμ λίγα υοόμια απξςελξύρε ςξ 

πλέξμ εσοέξπ υοηριμξπξιξύμεμξ ρύρςημα για ςημ αμςιμεςώπιρη ςημ γχμίαπ 

κλήρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ. Ήςαμ μια πξλύ τθημή και απλή καςαρκεσή με 

μεγάλη απξςελερμαςικόςηςα. Ωρςόρξ είυε και κάπξια μειξμεκςήμαςα όπχπ 

για παοάδειγμα η θοαύρη ςηπ. Σημ αρςξυία ασςή η επιρςήμξμεπ ςημ 

απέδχραμ ρςιπ μεγάλεπ καμπςικέπ ή ρςοεπςικέπ οξπέπ πξσ δημιξσογξύμςαμ 

επάμχ ρε ασςήμ. Παοαςηοήθηκε όςι ξι διατξοεςικξί ςύπξι ξδήγηρηπ 

απαιςξύμ διατξοεςικέπ ςιμέπ ρςοεπςικήπ ακαμφίαπ ςηπ δξκξύ. Για 

παοάδειγμα ρε ξδήγηρη αμχμάλξσ εδάτξσπ ξι ςιμέπ ρςοεπςικήπ ακαμφίαπ 

πξσ απαιςξύμςαι είμαι μικοόςεοεπ από ασςέπ ςηπ ξδήγηρηπ ρε έμα δοόμξ 

ςαυείαπ κσκλξτξοίαπ. Σξ ρσμηθέρςεοξ αίςιξ θοαύρηπ ςηπ αμςιρςοεπςικήπ 

δξκξύ είμαι μια μεγάλη αμχμαλία ςξσ ξδξρςοώμαςξπ, ρςημ ξπξία η 

ρςοεπςική ακαμφία ςηπ δξκξύ ςημ ξδηγεί ρςημ θοαύρη. Έςρι ξι επιρςήμξμεπ 

ποξρπάθηραμ μα δημιξσογήρξσμ μια αμςιρςοεπςική δξκόπ ςηπ ξπξίαπ ςα 

ρςηοίγμαςα πξσ ςημ ρςηοίζξσμ ρςξ ραρί ςξσ ασςξκιμήςξσ μα μπξοξύμ μα 

αλλάνξσμ ςημ μεςανύ ςξσπ απόρςαρη, αλλάζξμςαπ έςρι ςημ ρςοεπςική 

ακαμφία ςηπ δξκξύ. Η επιδίχνη ασςή δεμ έυει σλξπξιηθεί ακόμη. 

4.4.1 Επενήγηρη ρσρςήμαςξπ και θεχοηςικόπ ςοόπξπ λειςξσογίαπ. 

 

  Ο ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςηπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ δεμ ναμά 

επαμαπαοξσριάζεςαι ατξύ έυει αματεοθεί παοαπάμχ. Ασςό όμχπ πξσ δεμ 

έυει επενηγηθεί είμαι ςι κάμει ασςό ςξ ρύρςημα εμεογό. ςα παοαπάμχ 

ρυήμαςα βλέπξσμε πχπ είμαι καςαρκεσαρμέμξ ασςό ςξ ρύρςημα. Έυει μια 

κεμςοική βάρη ρςήοινηπ ρςξ αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ. Δπιπλέξμ διαθέςει 

δσξ άλλεπ βάρειπ πάλι ρςήοινηπ μια δενιά και μια αοιρςεοά ξι ξπξίεπ όμχπ 

μπξοξύμ μα αλλάζξσμ θέρη. Για ςημ μεςατξοά λξιπόμ ςχμ ρςηοίνεχμ 

σπεύθσμη είμαι μια πηγή ιρυύξπ η ξπξία μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί μέρα από 

ςξ καμςοάμ ςξσ ξδηγξύ. Η κίμηρη μεςαδίδεςαι μέρχ εμόπ μεςατξοικξύ 

κξυλία και η απόρςαρη πξσ διαμύει η μία βάρη είμαι ίρη με ςημ άλληπ. Έςρι 
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λξιπόμ επιςσγυάμεςαι η αλλαγή ρςημ ρςοεπςική ακαμφία ςηπ δξκξύ. Η έμμξια 

ασςή θα γίμει πεοιρρόςεοξ καςαμξηςή ρςα παοακάςχ ρυήμαςα όπξσ 

βλέπξσμε ςξ διάγοαμμα οξπήπ ρςοέφηπ και κάμφηπ.  

 

 

Δικόμα 4.10 : Απεικόμιρη ποόρξφηπ εμεογήπ διάςανηπ αμςιρςοεπςικήπ 

δξκξύ. [5]  

 

Δικόμα 4.11 : Αοιρςεοή βάρη ρςήοινηπ. [5]  
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Δικόμα 4.12 : Πλάγια όφη εμεογήπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ.[5] 

     

 

Διάγοαμμα 4.2 :  Διάγοαμμα οξπήπ ρςοέφηπ.[5]   
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Διάγοαμμα 4.3 : Διάγοαμμα οξπήπ κάμφηπ.[5]  

4.5 Εμεογό ηλεκςοξμαγμηςικό ρύρςημα ελέγυξσ γχμίαπ κύλιρηπ  

ασςξκιμήςξσ. 

 

  Η ενέλινη ρςημ ασςξκιμηςιρςική βιξμηυαμία έτεοε ρςξ τχπ καιμξύογιεπ 

μεθόδξσπ ποόληφηπ αλλά και αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ ςξσ 

αμανώμαςξπ ςξσ ασςξκιμήςξσ. Οι μέθξδξι ασςξί θα ποέπει μα είμαι ςαυύςεοεπ 

ρςημ διόοθχρη ςξσπ καθώπ επίρηπ και απξςελερμαςικόςεοεπ. Σημ 

απξςελερμαςικόςηςα μπόοεραμ και ςημ αύνηραμ ςα εμεογά ρσρςήμαςα ατξύ 

πλέξμ η παοαγχγή ρε ιρυύ ςχμ μηυαμώμ ερχςεοικήπ καύρηπ ςχμ 

ασςξκιμήςχμ είμαι αοκεςή για μα ποξρτέοξσμ από ασςήμ και ρςξ ρύρςημα 

αμςιμεςώπιρηπ ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ. Η ςαυύςηςα αμςαπόκοιρηπ βελςιώμεςε 

μέρχ ηλεκςοικώμ ρημάςχμ ή μαγμηςικώμ ρσρςημάςχμ όπχπ θα 

παοξσριαρςεί ρςημ παοξύρα εσοεριςευμία η ξπξία αμήκει ρςξμ Richard J. 

Barron. Η ιδέα βαρίζεςαι ρςημ ςαυύςηςα με ςξμ ξπξία ςανιδεύει έμα 

ηλεκςοικό ρήμα έμαμςι εμόπ πμεσμαςικξύ ή σδοασλικξύ. 
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4.5.1 Αμάλσρη ςχμ μεοώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 

  Σα κύοια μέοη ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι ξι ςοξπξπξιημέμεπ μπξσκάλεπ 

αμάοςηρηπ, ξι δύξ αμςιρςοεπςικξί δξκξί πξσ ρσμδέξσμ ςξσπ εμποόρθιξσπ 

ςοξυξύπ μεςανύ ςξσπ  όπχπ και ςξσπ πίρχ ςοξυξύπ και ξι ςοείπ αιρθηςήοεπ 

πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ ηλεκςοξμική μξμάδα ελέγυξσ. Οι ςοείπ αιρθηςήοεπ 

μεςοξύμ ςημ ςαυύςηςα ςχμ ςοξυώμ, ςημ πλεσοική επιςάυσμρη 

(επιςαυσμριόμεςοξ) και ςημ γχμία ςξσ ςιμξμιξύ. Οι μπξσκάλεπ αμάοςηρηπ 

διαθέςξσμ εμρχμαςχμέμξ έμα ρύρςημα μαγμήςη όπχπ ταίμεςαι ρςξ 

παοακάςχ ρυήμα πξσ ςξσπ επιςοέπει μα κλειδώμξσμ ςξ έμβξλξ ρε μια 

ρσγκεκοιμέμη θέρη απαγξοεύξμςαπ μα ασνηθεί πεοαιςέοχ η γχμία κύλιρηπ. 

Σημ διόοθχρη ςημ γχμίαπ ςημ αμαλαμβάμξσμ ξι αμςιρςοεπςικξί δξκξί. Δπίρηπ 

ρςξ ρυήμα βλέπξσμε απεικξμιρμέμξσπ ςξσπ ςοείπ αιρθηςήοεπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ.  

   

 

 

Δικόμα 4.13 : Κύοια μέοη ηλεκςοξμαγμηςικήπ διάςανηπ ελέγυξσ γχμίαπ 

κύλιρηπ.[5] 
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Δικόμα 4.14 : Μπξσκάλα αμάοςηρηπ ρε ςξμή.[5] 

 

Δικόμα 4.15 : Κύκλχμα ςοιώμ αιρθηςήοχμ. [5]   
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 4.5.2 Τοόπξπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

  Σξ οόλξ ςξσ εμεογξπξιηςή ρε ασςό ςξ ρύρςημα ςξμ έυει η ηλεκςοξμική 

μξμάδα ελέγυξσ η ξπξία αμςλεί πληοξτξοίεπ από ςξσπ ςοειπ αιρθηςήοεπ. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί διόοθχρη η μξμάδα ελέγυξσ ρςέλμει ρήμα 

και επιςοέπει ςημ διέλεσρη ςξσ οεύμαςξπ ρςξ πημίξ 50 εικόμα 4.14 και 

τξοςίζξμςαπ ςξ καςάλληλα ώρςε μα απχθήρει ςξ πεοίβλημα 52 ςξ ξπξίξ θα 

είμαι τξοςιρμέμξ με αμςίθεςη πξλικόςηςα. Σξ πεοίβλημα 52 θα αρταλίρει ςξ 

έμβξλξ ρςαμαςώμςαπ ςημ κίμηρη ςξσ. Ο ςοόπξπ αρτάλιρηπ γίμεςαι 

πεοιρρόςεοξ καςαμξηςόπ ρςιπ εικόμεπ 4.16 και 4.17. Δπίρηπ ςημ ρςιγμή πξσ 

αρταλίζεςαι ςξ έμβξλξ ξ θάλαμξπ πίερηπ και ςξ έμβξλξ πακςώμξμςαι 

επιςοέπξμςαπ ρςημ αμςιρςοεπςική δξκό μα επεμεογήρει και διξοθώρει ςημ 

γχμία κύλιρηπ ατξύ ξ θάλαμξπ πίερηπ βοίρκεςαι πακςχμέμξπ και ασςόπ 

επάμχ ρςημ αμςιρςοεπςική δξκό. ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ πημίξ 50 εικόμα 

4.14 δεμ διαοοέεςαι από οεύμα ςξ έμβξλξ είμαι και ξ θάλαμξπ πίερηπ 

λειςξσογξύμ ραμ έμα απλό αμξοςιρέο ποξρτέοξμςαπ μεγαλύςεοη άμερη ρςημ 

ξδήγηρη ρε εσθεία.    

 

Δικόμα 4.16: Κλειδχμέμη θέρη εμβόλξσ.[5]    Δικόμα 4.17 : Θέρη ελεύθεοηπ                                                                                                                                      

β                                                                 κίμηρηπ  εμβόλξσ. [5] 
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5 Σύγκοιρη ρσρςημάςχμ  

 

  Ο κύοιξπ διαυχοιρμόπ ςχμ ρσρςημάςχμ ρε εμεογά και παθηςικά είμαι ασςόπ 

πξσ επιτέοει και ςξμ πεοιρρόςεοξ ρυξλιαρμό για ςα σπέο και ςα καςά ςχμ 

εκάρςξςε ρσρςημάςχμ.  

5.1 Σύγκοιρη εμεογώμ και παθηςικώμ ρσρςημάςχμ. 

 

5.1.1 Θεςικά ρημεία παθηςικώμ ρσρςημάςχμ. 

 

  Όπχπ έυει αματεοθεί και παοαπάμχ ςξ κσοιόςεοξ ποξςέοημα ςχμ 

παθηςικώμ ρσρςημάςχμ είμαι η αμεναοςηρία ςξσπ ρε ρυέρη με ςημ 

απαιςξύμεμη ιρυύπ για ςημ λειςξσογία ςξσπ. Η ιρυύ είμαι απξςέλερμα 

αμςίδοαρηπ όςαμ η γχμία κύλιρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ μεγαλώμει. Ασςό έυει ραμ 

απξςέλερμα μα ενξικξμξμάςε εμέογεια από ασςήμ πξσ παοάγεςαι από ςξμ 

κιμηςήοα ςξσ ξυήμαςξπ, πξσ έυει ραμ απξςέλερμα ςημ μειχμέμη καςαμάλχρη 

κασρίμξσ. Δπίρηπ εάμ για κάπξιξ λόγξ σπάονει μια δσρλειςξσογία ςξσ 

κιμηςήοα, χπ αμενάοςηςξ ρύρςημα θα ρσμευίρει μα λειςξσογεί με ςημ 

απξσρία ςξσ κιμηςήοα, ποξρτέοξμςαπ έςρι μεγαλύςεοη ανιξπιρςία ρςξμ 

ξδηγό. Ακόμη ςα παθηςικά ρσρςήμαςα υαοακςηοίζξμςαι για ςημ απλόςηςα 

ςξσπ και ρςξμ ςοόπξ καςαρκεσήπ και ρςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ ςξσπ. 

5.1.2 Θεςικά ρημεία εμεογώμ ρσρςημάςχμ. 

 

  Δίμαι λξγικό όςι εναιςίαπ ςξσ γεγξμόςξπ άμςληρηπ εμέογειαπ ςχμ 

ρσρςημάςχμ από ςημ εμέογεια ςξσ κιμηςήοα η απξςελερμαςικόςηςα ςξσπ θα 

ποέπει μα σπεοςεοεί έμαμςι ασςήπ ςχμ παθηςικώμ ρσρςημάςχμ και ασςό 

ρσμβαίμει και ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ. Δπίρηπ λόγχ ςηπ πξλσπλξκόςηςαπ 

καςαρκεσήπ και λειςξσογίαπ, η αρςξυία και η θοαύρη εμταμίζεςαι λιγόςεοξ 

ρσυμά έμαμςι ςχμ παθηςικώμ ρσρςημάςχμ.  
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5.1.3 Αομηςικά ρημεία παθηςικώμ και εμεογώμ ρσρςημάςχμ. 

 

  Καςά κύοιξ λόγξ ςα αομηςικά ρημεία ςξσ εμόπ είμαι ςα θεςικά ρημεία ςξσ 

άλλξσ ρσρςήμαςξπ. Σα παθηςικά ρσρςήμαςα ρσυμά είμαι λιγόςεοξ 

απξςελερμαςικά ρσγκοιμόμεμα με ςα εμεογά. Δπίρηπ η θοαύρη ςξσπ ή η 

αρςξυία ςξσπ είμαι πιξ ρσυμή όπχπ αματέοθηκε και παοαπάμχ. Από ςημ 

άλλη πλεσοά η καςαμάλχρη ιρυύξπ ςχμ εμεογώμ ρσρςημάςχμ είμαι κάςι πξσ 

δίμει δσμαςό ποξςέοημα ρςα παθηςικά. Δπίρηπ ςξ κόρςξπ καςαρκεσήπ ςχμ 

παθηςικώμ ρσρςημάςχμ μπξοεί μα είμαι πξλύ μεγαλύςεοξ.    

5.2 Ανιξλόγηρη κάθε επιμέοξσπ παθηςικήπ διάςανηπ. 

5.2.1 Αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ. 

 

  Η διάςανη ςηπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ απξςελεί μια από ςιπ πιξ κξιμά 

διαδεδξμέμεπ διαςάνειπ, επίρηπ απξςελεί και μια από ςιπ 

απξςελερμαςικόςεοεπ. Η απξςελερμαςικόςηςα ςηπ πηγάζει ςόρξ από ςξμ 

απλό ςοόπξ λειςξσογίαπ ςηπ, όρξ και από ςημ απλόςηςα ρςημ καςαρκεσή ςηπ. 

Ωρςόρξ είμαι ρσυμό ταιμόμεμξ η θοαύρη ςηπ λόγχ ςχμ ςεοάρςιχμ 

καμπςικώμ και ρςοεπςικώμ δσμάμεχμ πξσ αμαπςύρρξμςαι ρε ασςήμ. 

5.2.2 Σύρςημα ςερράοχμ οάβδχμ ημιάκαμπςξσ άνξμα.    

 

  Η διάςανη ασςή απξςελεί μια μεςενέλινη ςηπ αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ 

ποξρπαθώμςαπ μα διξοθώρει ςξ κύοιξ μειξμέκςημα ςηπ, ςημ θοαύρη. 

Καςάτεοε ρε κάπξιξ βαθμό μα αμςιμεςχπίρει ςημ θοαύρη ρε ικαμξπξιηςικό 

βαθμό υχοίπ χρςόρξ μα ςημ εναλείφει. Δεμ είμαι εσοέχπ απξδεκςή λύρη από 

ςξσπ καςαρκεσαρςέπ ατξύ και ασςό ςξ ρύρςημα σπξκύπςει ρςημ θοαύρη και 

έυει και πξλσπλξκόςεοξ ςοόπξ καςαρκεσήπ. 

5.2.3  Διαρσμδεδεμέμξ κύκλχμα σδοασλικήπ αμάοςηρηπ. 

 

  Και ασςό ςξ ρύρςημα είμαι μια απξςελερμαςική μέθξδξπ αμςιμεςώπιρηπ ςηπ 

γχμίαπ κύλιρηπ μηδεμίζξμςαπ ςξ πξρξρςό αρςξυίαπ ςηπ διάςανηπ. Λόγχ ςηπ 
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απξςελερμαςικόςηςαπ ςξσ και ςηπ μη αρςξυίαπ ςξσ η υοήρη ςξσ έγιμε ακόμα 

και ρςξμ μηυαμξκίμηςξ αθληςιρμό. 

  5.2.4 Αμςιςαλαμςεσςική ρσρκεσή για τξοςηγά ή οσμξσλκξύμεμα ξυήμαςα. 

 

   Η μέθξδξπ ασςή δεμ απξςελεί μια απξςελερμαςική λύρη για ςημ 

αμςιμεςώπιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ. Αουικά ςξ ρύρςημα δεμ υαοακςηοίζεςαι για 

ςημ απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ατξύ δεμ διξοθώμει ςημ γχμία κύλιρηπ ρςξ 

πξρξρςό πξσ είμαι επιθσμηςό. Δπίρηπ ρε πξλλέπ πεοιπςώρειπ ξι ζώμεπ ασςέπ 

κόβξμςαι με απξςέλερμα ςημ μη λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ και αύνηρη ςξσ 

κόρςξσπ ρσμςήοηρηπ. Σξ θεςικό κξμμάςι ασςξύ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι η 

απλόςηςα ςξσ και η εσκξλία ρςημ παοαγχγή.      

5.2.5 Εμποόρθια μπάοα ρςαθεοξπξίηρηπ με δύξ εγκάοριεπ οάβδξσπ. 

 

  Η απξςελερμαςικόςηςα ασςξύ ςξσ ρσρςήμαςξπ είμαι αμτιρβηςήριμη ατξύ η 

πξλσπλξκόςηςα ρςημ καςαρκεσή και ςημ λειςξσογία ςξσ δεμ εκποξρχπξύμ ςξ 

βαθμό απόδξρηπ ρςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ γχμίαπ κύλιρηπ.       

5.3 Ανιξλόγηρη κάθε επιμέοξσπ εμεογήπ διάςανηπ. 

5.3.1 Υδοασλικό ρύρςημα αμάοςηρηπ άμερηπ ρύμδερηπ με ςξ σδοασλικό 

ςιμόμι. 

 

  Ποόκειςαι για μια διάςανη αοκεςά επαμαρςαςική για ςημ επξυή πξσ 

αμακαλύτθηκε με αοκεςά σφηλέπ ςιμέπ απξςελερμαςικόςηςαπ. Ο ςοόπξπ με 

ςξμ ξπξίξ λειςξσογεί η διάςανη και καςαπξλεμά ςημ γχμία κύλιρηπ είμαι 

ίδιξπ με ςα κξιμά διαρσμδεδεμέμα σδοασλικά κσκλώμαςα ρςιπ αμαοςήρειπ, 

ασςό όμχπ πξσ ςημ κάμει μα διατέοει και επίρηπ ςημ κάμει ποχςξπξοιακή 

είμαι ξ ςοόπξπ πξσ εμεογξπξιείςαι η βαλβίδα ελέγυξσ κίμηρηπ ςξσ οεσρςξύ 

μέρξσ ςξσ ςιμξμιξύ. 

5.3.2 Εμεογό σδοξπμεσμαςικό ρύρςημα αμάοςηρηπ με ελεγκςή ελεύθεοξσ 

εκκοεμξύπ. 
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  Σξ κύοιξ πλεξμέκςημα ασςήπ ςηπ διάςανηπ είμαι η μη σπξυοεχςική 

αμενάοςηςη ρύζεσνη ςχμ ςοξυώμ ενιρξοοξπώμςαπ έςρι ςιπ δημιξσογξύμεμεπ 

ςάρειπ ρςξσπ ςοξυξύπ και ςξ αμάνχμα ςξσ ασςξκιμήςξσ και ποξρτέοξμςαπ 

επίρηπ μια πξλύ άμεςη και μαλακή ξδήγηρη ρςξμ ξδηγό. Ωρςόρξ ςξ ρύρςημα 

ασςό απξςελεί μια αοκεςή πξλύπλξκη ιδέα και ρςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ και 

ρςημ σλξπξίηρη ςηπ. 

5.3.3 Διάςανη πεοιξοιρμξύ εγκάοριαπ κλήρηπ βαοέξσ ςύπξσ ξυήμαςξπ για  

έλεγυξ ύφξσπ και αιρθηςήοεπ για ςημ γχμία κλήρηπ. 

 

  Η διάςανη ασςή απξςελεί μια πξλύ απξςελερμαςική μέθξδξπ ρε βαοέξσ 

ςύπξσ ξυήμαςα ή ρε ξυήμαςα πξσ κξσβαλξύμ μεγάλα τξοςία. ε έμα κξιμό 

επιβαςηγό όυημα πξσ ςξ βάοξπ ςξσ και ρσμεπώπ και ξι δημιξσογξύμεμεπ 

ςάρειπ δεμ είμαι ςόρξ μεγάλεπ ρε ρύγκοιρη με έμα βαοέξσ ςύπξσ η 

απξςελερμαςικόςηςα ςξσ δεμ θα ήςαμ ςόρξ μεγάλη και θα μπξοξύρε μα 

θεχοηθεί και πεοιςςό.  

5.3.4 Εμεογό ρύρςημα αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ. 

 

  Ποόκειςαι για μια διάςανη η ξπξία εκμηδεμίζει ςιπ αρςξυίεπ θοαύρηπ πξσ 

είυε η παθηςική αμςιρςοεπςική δξκόπ μεγαλώμξμςαπ ακόμα πεοιρρόςεοξ ςημ 

απξςελερμαςικό ςηπ κάμξμςαπ ςημ, έμα από ςα πιξ απξςελερμαςικά 

ρσρςήμαςα. 

   5.3.5 Εμεογό ηλεκςοξμαγμηςικό ρύρςημα ελέγυξσ γχμίαπ κύλιρηπ  

ασςξκιμήςξσ. 

 

  Η διάςανη ασςή απξςελεί ςημ μελλξμςική ενέλινη ςηπ ασςξκιμηςιρςικήπ 

βιξμηυαμίαπ ατξύ είμαι μια από ςιπ πιξ μέεπ ετεσοέρειπ. Δίμαι πξλλά 

σπξρυόμεμη και αμεβάζει ςημ άμερη και ςημ αρταλή ξδήγηρη ρε έμα άλλξ 

επίπεδξ.  
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5.4 Πίμακαπ  απξςελερμάςχμ  

 

 Απξςελερμαςικόςηςα Ανιξπιρςία 
Κόρςξπ 

καςαρκεσήπ 
Απλόςηςα 

Παθηςικέπ διαςάνειπ     

Αμςιρςοεπςική δξκόπ + + + + 

ύρςημα ςερράοχμ 

οάβδχμ ημιάκαμπςξσ 

άνξμα 

+ + - - 

Διαρσμδεδεμέμξ 

κύκλχμα σδοασλικήπ 

αμάοςηρηπ 

+ + - - 

Αμςιςαλαμςεσςική 

ρσρκεσή για τξοςηγά 

ή οσμξσλκξύμεμα 

ξυήμαςα 

- - + + 

Δμποόρθια μπάοα 

ρςαθεοξπξίηρηπ με 

δύξ εγκάοριεπ 

οάβδξσπ 

+ + + - 

Δμεογέπ διαςάνειπ     

Τδοασλικό ρύρςημα 

αμάοςηρηπ άμερηπ 

ρύμδερηπ με ςξ 

σδοασλικό ςιμόμι 

+ + - - 

Δμεογό 

σδοξπμεσμαςικό 

ρύρςημα αμάοςηρηπ με 

ελεγκςή ελεύθεοξσ 

εκκοεμξύπ 

+ + - - 

Διάςανη πεοιξοιρμξύ 

εγκάοριαπ κλήρηπ 

βαοέξσ ςύπξσ 

ξυήμαςξπ για  έλεγυξ 

ύφξσπ και αιρθηςήοεπ 

για ςημ γχμία κλήρηπ 

+ + - + 

Δμεογό ρύρςημα 

αμςιρςοεπςικήπ δξκξύ 
+ + - + 

Δμεογό 

ηλεκςοξμαγμηςικό 

ρύρςημα ελέγυξσ 

γχμίαπ κύλιρηπ   

+ + + + 
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