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چکیده :در این مقاله ،یک طرح جدید به منظور کاهش جابجایی جرم فنری ب ا استفاده از کنترل کننده مد لغزشی مرتبه باا پیشانهاد شاده
است .رویتگر اغتشاش در طرح پیشنهادی اثر عدمقطعیت در پارامترهای سیستم ،مشخصهی غیرخطی میرایی و فنر ،تغییارا باار و اغتشااش
نامعلوم مسیر را تخمین می زند .کنترل کننده مذکور تنها به اطالعا متغیرهای حالت جا رم فناری نیااز دارد و از اینارو نیااز باه حساگرهای
جداگانه برای سنجش متغیرهای حالت جرم تعلیق برطرف خواهد شد .به منظور تعیین پارامترهاای کنترلای از 1الگاوریتم بهینهساازی ازدحاام
ذرا استفاده شده است .کارایی روش پیشنهادی با استفاده از شبیهسازی اثبا شده است و نتایج با سیستم تعلیق غیرفعال مقایسه شد.
کلید واژه  :تعلیق فعال ،کنترل مود لغزشی مرتبه با  ،رویتگر اغتشاش ،بهینهسازی گروه ذرا .

1

)Particle Swarm Optimization (PSO
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اغتشاش برای سیستم تعلیق فعال خودرو

 -1مقدمه

2

 -2مدلسازی
مدل یک-چهارم خودروی در ش ل  1را در نظر بگیرید [.]1

Linear Quaratic Regulator
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طراحی سیستم تعلیق فعال یک کار چالش برانگیز است زیرا
راحتی ساواری بایساتی باا وجاود عادمقطعیتهای مادل و
ورودی اغتشاشی مسیر بهبود یابد و در عین حال پایاداری و
چسبندگی به مسیر نیز با توجاه باه موادودیتهای فضاای
حرکتی اجزای تعلیق نیز حفظ شود [ .]1در طی سه دهاهی
گذشته ،استراتژیهای کنترلی بسیار متنوعی از قبیل کنترل
مود لغزشی [ ،]1کنتارل بهیناه [ ،]2کنتارل تطبیقای [،]3
کنترل کننده پیشبین مدل [ ،]4کنتارل کنناده ∞𝐻 [ ]5و
کنتااارل ]6[ LQR2بااار روی سیساااتمهای تعلیاااق فعاااال
پیادهسازی شده اسات .در [ ]7بار مبناای مادل دیناامی ی
سیستم تعلیق نیمهفعال پنوماتی ی با دو درجاه آزادی ،یاک
کنترل کننده با استفاده از ترکیب رهیافت برگشت به عقاب
و مود لغزشی طراحی شد .در کاار ماذکور ،عاواملی از قبیال
شتاب جرم بدنه ،جابجایی دینامی ی تعلیق و باار دیناامی ی
تایر مورد مطالعاه قارار گرفات .در [ ]8یاک کنتارل کنناده
برگشت به عقب برای سیستم تعلیق فعال کامل خودرو باا 7
درجه آزادی پیشنهاد شد که در آن از پیشبین اسامیت باه
منظور جبران زمان تاخیر مورک استفاده شده است .در []9
یک کنترل کننده مقاوم تطبیقی برای پایدارساازی وعاعیت
خودرو پیشنهاد شد که عالوه بر عواملی از قبیل عدم قطعیت
پارامتری ،اغتشاش خارجی و قیود عمل ردی ،مسالهی اشباع
مورک نیز در آن لواظ شده اسات .در حالات کلای ،یاافتن
مدل دقیقی از سیستم تعلیق کار دشواری اسات .بارای ایان
دلیل ،موققان روشهای متعددی را بر مبنای استراتژیهای
بدون ات ا بر مدل از قبیل کنترل فازی [ ،]10کنترل فازی با
الگوریتمهای ژنتیک [ ]11و شب هی عصبی [ ]12پیشانهاد
شده است .کنترل مود لغزشی یک روش طراحی کنتارل بار
مبنای مدل است ولی با این حال میتواند پایاداری سیساتم
را باا در دسات داشاتن اطالعاا کاران باا ی عادمقطعیت
تضمین کند .کاربرد کنترل کننده مود لغزشی و ترکیاب آن

با رهیافتهای دیگار در [ ]1،7،13،14گازارش شاده اسات.
سیستم با استفاده از حسگرهای اس ن کنندهی سطح جااده
در [ ]15و بااا اسااتفاده از خودروهااای پیشاارو در غالاااب
حسگرهای اس ن کننده در [ ]16پیشنهاد شده است .برخی
از موققان سعی کردهاند تا به طور غیرمستقیم اطالعا عدم
قطعیتها و اغتشاش جاده را باه دسات آورناد کاه باه ایان
ترتیب نیاز به حسگرهای خاص از بین میرود .در [ ]17یاک
ت نیک برای تقریب عدم قطعیت و اغتشااش مسایر باا یاک
کنترل کننده مود لغزشی تطبیقی مورد استفاده قرار گرفتاه
است .در [ ]18یک کنترل کننده تاخیر لختی برای سیساتم
تعلیق فعال پیشنهاد شده است که اغتشاش مسیر را تخمین
میزند .نیاز به اطالعا متغیرهای حالت جرم تعلیاق ،ایاراد
این طرح موسوب میشاود .در ایان پاژوهش یاک سیساتم
تعلیق فعال با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی مرتبه با
به همراه رویتگر اغتشاش پیشنهاد شده است .اغتشاش جاده
حتاای در یااک مساایر کوتاااه نیااز میتوانااد بااه طااور قاباال
مالحظااهای تغییاار کنااد و بااه ایاان ترتیااب تعیااین حاادود
عدمقطعیت را با دشواری مواجه میکند .به منظور حال ایان
مش ل ،روشی برای تخمین اثر عدمقطعیت و اغتشاش مسیر
در این مقالاه پیشانهاد شاده اسات .نقااس برجساتهی ایان
پژوهش را در ادامه فهرست شده است .در طارح پیشانهادی
اثار عااواملی از قبیال اغتشاااش ناامعلوم مسایر ،مشخصااهی
غیرخطای و عاادمقطعیت در سیسااتم تعلیاق بااا اسااتفاده از
رویتگر تخمین زده میشود؛ کنتارل کنناده پیشانهادی باه
متغیرهای حالت جارم غیرفناری نیاازی نادارد و در نتیجاه
قابلیت اطمینان سیستم بهبود و هزینهی سختافزار سیستم
کاهش مییابد؛ برخالف کنترل مود لغزشی اساتاندار ،نیاازی
به تعیین حدود اغتشاش و عادمقطعیت نیسات؛ پارامترهاای
کنترل کننده با استفاده از الگوریتم بهینهساازی گاروه ذرا
تعیین میشود.

()6

𝑓𝑠 = 𝑘1𝑠 (𝑥1 − 𝑥3 ) + 𝑘2𝑠 (𝑥1 − 𝑥3 )3

()7

𝑓𝑑 = 𝑐1 (𝑥2 − 𝑥4 ) + 𝑐2 (𝑥2 − 𝑥4 )2

()8

)𝑧 𝑓𝑡𝑠 = 𝑘𝑡 (𝑥3 −

()9

) ̇𝑧 𝑓𝑡𝑑 = 𝑐𝑡 (𝑥4 −
𝑔) 𝑚(𝑚 (𝑡)+

𝑢
𝑠 < )𝑧 𝑓𝑡𝑠 + 𝑓𝑡𝑑 𝑖𝑓 (𝑥3 −
𝑡𝑘
{ = 𝑡𝑓
𝑔) 𝑢𝑚(𝑚 (𝑡)+
0
𝑠 ≥ )𝑧 𝑖𝑓 (𝑥3 −

()10

𝑡𝑘

𝑔 در رابطهی ( )10نمااد شاتاب گارانش اسات .هادف
کنترلی در این پاژوهش ،کااهش نوساانا جارم فناری باه
منظااور راحتاای سااواری بااا اسااتفاده از ساانجش متغیرهااای
موقعیت و سرعت جرم فنری است
 -3کنترل مود لغزشی مرتبه باال

ش ل  :1مدل یک-چهارم تعلیق خودرو [.]1

در کنترل مود لغزشای ،یاک ساطح لغازش مناساب باا
دینامیک مطلوب انتخاب میشود و سیگنال کنترلای طاوری
اختیار میشود تا دینامیک سیستم روی سطح لغزش حفاظ
شود.
 -3-1سطح لغزش

اغتشاش عماودی مسایر کاه روی جارم غیرفناری اثار
میگااذارد بااا 𝑧 و جابجااایی عمااودی جاارم فنااری و جاارم
غیرفنری با توجه به موقعیت ایستای متناظر به ترتیب باا 𝑠𝑥
و 𝑢𝑥 مشخص میشود .معاد دینامیک سیستم تعلیاق در
غالب معاد فضای حالت بیان میشود .فرض میکنیم کاه
متغیرهای حالت 𝑇]  𝑥 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4به قارار زیار تعریاف
شود:

()12

)𝑢 (−𝑓𝑠 − 𝑓𝑑 +

𝑢 ̇𝑥 = 𝑥1 = 𝑥𝑠 , 𝑥2 = 𝑥̇ 𝑠 , 𝑥3 = 𝑥𝑢 , 𝑥4

()13

𝜎̇ = 𝑆𝑥2 + 𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝐺𝑚 (∆𝐺(𝑡) − 1)𝑢 +
𝑢 𝑚𝐺

()1

معاااد حرکاات ماادل یااک-چهااارم خااودروی در
ش ل  1را میتوان در غالب معاد فضاای حالات توفایف
کرد:
()2

𝑥̇1 = 𝑥2

()3

)𝑢 (−𝑓𝑠 − 𝑓𝑑 +

()4

𝑥̇ 3 = 𝑥4

()5

)𝑢 (𝑓𝑠 + 𝑓𝑑 − 𝑓𝑡 −

1
)𝑡( 𝑠𝑚

= 𝑥̇ 2

1
𝑢𝑚

= 𝑥̇ 4

سطح لغزش را طبق رابطهی زیر تعیین میکنیم [:]1
𝜎 = 𝑆𝑥1 + 𝑥2
()11
که در آن 𝑆 ثاابتی اسات کاه توساط کااربر تعیاین میشاود .باا

مشتقگیری از رابطهی ( )11و استفاده از ( )2و ( )3میتوان
به دینامیک سطح لغزش رسید:
1

)𝑡( 𝑠𝑚

𝜎̇ = 𝑆𝑥2 +

که در آن داریم:
1

()14

) 𝑑𝑓 (𝑓𝑠 +

()15

)𝑡(𝐺∆ 𝑚𝐺 = )𝑡(𝐺 =

)𝑡( 𝑠𝑚

𝑓(𝑥, 𝑡) = −
1
)𝑡( 𝑠𝑚

که در آن 𝑚𝐺 مقدار ناامی ثابات و )𝑡(𝐺∆ عادمقطعیت
عااربی پااارامتر )𝑡(𝐺 اساات .حاادود )𝑡(𝐺∆ نااامعلوم فاارض
شدهاند .رابطهی ( )13را در غالب زیر بازنویسی میکنیم:
()16

𝑢 𝑚𝐺 𝜎̇ = 𝑆𝑥2 + 𝑒(𝑥, 𝑡) +
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جاارم فنااری )𝑡( 𝑠𝑚 از مجمااوع جرمهااای بدنااهی خااودرو،
سرنشینان و اجزای داخلی تشا یل یافتاه اسات .ایان جارم
توسط سیستم تعلیق شامل فنر با ساختی 𝑠𝑘 و میراسااز باا
عریب 𝑠𝑐 نگه داشته میشود .فنر توسط یک عریب ساختی
خطی 𝑠 𝑘1و یک عاریب ساختی غیرخطای 𝑠 𝑘2و میراسااز
توسط یک عریب میرایی خطای  𝑐1و یاک عاریب میرایای
غیرخطی  𝑐2مدل میشود .جرم چرخ ،تایر ،ترمز و جرم رابط
تعلیق به جرم غیرفنری 𝑢𝑚 شاناخته میشاود .تاایر توساط
ترکیبی از فنر و میراساز خطی به ترتیب باا عارایب 𝑡𝑘 و 𝑡𝑐
مدل شده است .در یک سیستم تعلیق فعال ،عالوه بر اجزای
غیرفعال مذکور ،یک مورک بین جرم فنری و جرم غیرفنری
قرار میگیارد .ایان موارک یاک نیاروی کنترلای 𝑢 تولیاد
میکند که وظیفهی حذف نوسانا را بر عهده دارد.

𝑠𝑓 و 𝑑𝑓 به ترتیب نماد نیروی فنری و میرایای هساتند.
نیروی تاایر 𝑡𝑓 از مجماوع نیاروی فناری تاایر 𝑠𝑡𝑓 و نیاروی
میرایی تایر 𝑑𝑡𝑓 حافل میشود.

که در آن )𝑡  𝑒(𝑥,عدمقطعیت ی پارچه است کاه طباق
رابطهی زیر تعریف میشود:
()17

𝑢)𝑒(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝐺𝑚 (∆𝐺(𝑡) − 1

 -3-2سیگنال کنترل

سیگنال کنترلی به دو بخش 𝑞𝑒𝑢 و 𝑛𝑢 تقسیم میشود.
بخش 𝑞𝑒𝑢 برای جبران جماال معلاوم و 𝑛𝑢 بارای جباران
عدمقطعیت ی پارچه 𝑒 در دینامیک مدل در نظر گرفته شده
است .در این بخش فرض میکنیم که تخماین عادمقطعیت
ی پارچه 𝑒 ،که با ̂𝑒 مشخص میشود ،در دسترس باشد.

()20

)𝜈 (𝑆𝑥2 +
̂𝑒

1
𝑚𝐺

1
𝑚𝐺

𝑢𝑒𝑞 = −

𝑢𝑛 = −

𝜈 در سیگنال کنترلی با توجه باه کنتارل ماود لغزشای
مرتبه با و تابعی از سطح لغزش ،طباق رواباط زیار اختیاار
میشود:
𝑡

()21

𝑡𝑑 )𝜎( 𝜈 = 𝐾1 𝜙1 (𝜎) + 𝐾2 ∫0 𝜙2

()22

)𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝜙1 (𝜎) = 𝜎 + 𝐾3 |𝜎|0.5

()23

𝜙2 (𝜎) = 𝜎 + 0.5𝐾4 2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎) +
)𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 1.5𝐾4 |𝜎|0.5

با جایگذاری رابطاههای ( )18و ( )19در ( )16میتاوان
دینامیک سطح لغزش را به قرار زیر بازنویسی کرد:
𝑛𝑢 𝑚𝐺 𝜎̇ = −𝜈 + 𝑒 +

()24
با جایگذاری رابطاهی ( )20در ( )24مجاددا دینامیاک
سطح لغزش را بازنویسی میکنیم:
̃𝑒 𝜎̇ = −𝜈 +

()25
که در آن داریم:
̂𝑒 𝑒̃ = 𝑒 −
()26

̃𝑒 خطااای تخمااین عاادمقطعیت ی پارچااه اساات .اگاار
تخمین عدم قطعیت ̂𝑒 طوری باشد که خطای تخماین آن ̃𝑒
همگرا یا کراندار باشد ،طبق رابطهی ( )25متغیار لغزشای 𝜎
نیز به بازهی حول ففر مودود خواهد شد.
 -3-3رویتگر اغتشاش

فرض میکنیم که تخماین عادمقطعیت ی پارچاه 𝑒 باا
رابطهی زیر توفیف شود [:]1
( )𝜎(𝑝 𝑒̂ = 𝑑̂ (𝑡) +

که در آن )𝜎(𝑝 یک تابع خطی یاا غیرخطای از متغیار
سطح لغزش 𝜎 اسات .در اینجاا تاابع )𝑡(̂𝑑 بایساتی طاوری
بروزرسانی شود تا خطای تخمین ̃𝑒 به ففر همگارا شاود .باا
مشاااتقگیری از رابطاااهی ( )27باااه دینامیاااک تخماااین
عدمقطعیت میرسیم:
𝑝𝜕
( ̇𝜎 𝑒̂̇ = 𝑑̂̇ (𝑡) +
𝜎𝜕
)28
دینامیک سطح لغازش را از رابطاهی ( )24در رابطاهی
فوق جایگذاری میکنیم:
𝑝𝜕
( ) 𝑛𝑢 𝑚𝐺 𝑒̂̇ = 𝑑̂̇ (𝑡) + (−𝜈 + 𝑒 +
𝜎𝜕
)29
بنابراین دینامیاک )𝑡(̂𝑑 طباق رابطاهی زیار پیشانهاد
میشود:
𝑝𝜕
( ) 𝑛𝑢 𝑚𝐺 𝑑̂̇ (𝑡) = − (−𝜈 + 𝑒̂ +
𝜎𝜕
)30
 -3-4پایداری

با توجه به رابطهی ( )30میتوان دینامیک تخمین عدم
قطعیت ̂𝑒 را بازنویسی کرد:
()31

̃𝑒

𝑝𝜕

𝜎𝜕

= ̇̂𝑒

دو طاارف رابطااهی ( )31را از ̇𝑒 تفریااق ماایکنیم تااا
دینامیک خطای تخمین را به دست آوریم:
𝑝𝜕
( ̇𝑒 𝑒̃̇ = − 𝑒̃ +
𝜎𝜕
)32
رابطهی ( )32نشان میدهد که برای پایداری خطای تخمین
̃𝑒 ،تابع )𝜎(𝑝 بایستی طوری اختیار شود تا 𝜎𝜕 𝜕𝑝⁄هماواره
یک تابع با مقدار مثبت باشاد .بارای این اه خطاای تخماین
کراندار باشد ،فرض زیر بایستی برقرار باشد:
𝑒𝑑
𝜇<|
𝑡𝑑

()33

|

که در آن 𝜇 یک ثابت مثبت است .رابطاههای ( )21تاا ()23
را در دینامیاک سااطح لغازش در رابطااهی ( )25جایگااذاری
میکنیم:
𝑡

̃𝑒 𝜎̇ = 𝐾1 𝜎 + 𝐾2 ∫0 𝜎 𝑑𝑡 + 𝐹(𝜎) +

()34
رابطااهی فااوق نشااان میدهااد کااه مثباات اختیااار کااردن
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()18
()19

𝑛𝑢 𝑢 = 𝑢𝑒𝑞 +

)27

پارامترهای  𝐾1و  𝐾2شرس زم پایداری سطح لغزش است.
 -4نتایج شبیهسازی
کارایی کنترل کننده پیشانهادی باا اساتفاده از شبیهساازی
مدل تعلیق در ش ل  1برای پروفایل مسیر نشاان داده شاده
در ش ل  2مورد بررسی و با عمل رد سیستم تعلیق غیرفعال
مورد مقایسه قرار گرفته است .شرایط اولیه برای سیساتم در
 x_0=[0 0 0 0]^Tلواااظ شااده اساات .باارای مشاااهدهی
پارامترهااای سیسااتم تعلی اق بااه جاادول  1مراجعااه کنی اد.
پارامترهای کنترلی در ادامه آورده شده است:

پاسخ سیستم به اغتشاش مسیر با سیستم تعلیق غیرفعال در
ش ل  3و با سیستم تعلیق فعال با پارامترهای نامی در ش ل
 4نشان داده شده است .ش ل ( 3الف) نشان میدهد کاه در
سیستم تعلیق غیرفعال ،دامنهی نوسانا جرم فناری حتای
مم ن است از دامنهی اغتشاشا مسیر هم فراتر رود که باه
شد راحتای ساواری را توات تاثثیر قارار میدهاد .نتاایج
شبیهسازی با سیستم تعلیاق فعاال ناامی و غیرناامی نشاان
میدهد که کنترل کننده پیشانهادی اثار اغتشااش مسایر و
عدم قطعیتهای پارامتری را تقریبااً باه طاور کامال حاذف
میکند.

همچنین بعد از اجرای الگاوریتم بهینهساازی باا تعاداد
ذرا  30و بیشااینه ت اارار  20مرتبااه باارای سیسااتم بااا
پارامترهااای نااامی سیسااتم تعلیااق ،پارامترهااای کنترلاای
 𝐾1 , 𝐾2 , 𝐾3 , 𝐾4به قرار زیر به دست آمد:
()36

جدول  :1پارامترهای سیستم تعلیق [.]1

𝐾1 = 1.8898, 𝐾2 = 2.0193
𝐾3 = 3.6694, 𝐾4 = 4.1035

پارامتر

مقدار

واحد

𝑚𝑠𝑚
)𝑡( 𝑠𝑚
𝑚𝐺
𝐺Δ
𝑢𝑚
𝑠𝑘1
𝑠𝑘2
𝑐1
𝑐2
𝑡𝑐
𝑡𝑘
Rattle space

290
290 ± 60
0.00356
0.9
59
14500
160000
1385.4
524.28
170
190000
0.12

𝑔𝑘
𝑔𝑘
𝑘𝑔−1
𝑘𝑔−1
𝑔𝑘
𝑁𝑚−1
𝑁𝑚−1
𝑠 𝑁𝑚−1
𝑁𝑚−1 𝑠 2
𝑠 𝑁𝑚−1
𝑁𝑚−1
𝑚
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()35

= 𝑊 𝑆 = 0.5, 𝜕𝑝⁄𝜕𝜎 = 1, 𝐶1 = 𝐶2 = 2,
0.9

ش ل  :2پروفایل اغتشاش مسیر.

(ج)

(د)

ش ل  : 3پاسخ سیستم تعلیق غیرفعال به اغتشاشا مسیر( :الف) انوراف جرم فنری و اغتشاش مسیر( ،ب) سرعت جرم فنری( ،ج) انوراف جرم غیرفنری و
اغتشاش مسیر( ،د) سرعت جرم غیرفنری.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

ش ل  : 4پاسخ سیستم تعلیق فعال نامی به اغتشاشا مسیر( :الف) انوراف جرم فنری( ،ب) سرعت جرم فنری( ،ج) انوراف جرم غیرفنری( ،د) سرعت جرم
غیرفنری.

راحتاای سااواری در حالاات تعلیااق نااامی و بااا پارامترهااای
تغییریافته برحسب جابجایی جرم فنری بهبود مییابد.
نتایج شبیهسازی بارای پروفایال اغتشااش مسایر نشاان
میدهد که با یک سری از پارامترهاای کنترلای ،مشخصاهی
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(الف)

(ب)
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 نتیجهگیری و پیشنهادها-5
یک طرح کنترل مود لغزشی بر مبنای رویتگر اغتشاش برای
سیستم تعلیق فعال طراحای شاد و شارایط پایاداری ماورد
 طاارح پیشاانهادی در تخمااین عاادم.بررساای قاارار گرفاات
قطعیتها و ورودی اغتشاشی مسایر باا دقات باا یی عمال
 نتایج شبیهسازی برای پروفایل اغتشاش مسیر نشان.میکند
 مشخصاهی،میدهد که با یک سری از پارامترهاای کنترلای
راحتی سواری در حالت تعلیق نامی و باا پارامترهاای تغییار
 در.یافته بر حسب میزان جابجایی جرم فنری بهبود مییاباد
 دینامیک مورک لوااظ نشاد؛ بناابراین یاک،کار انجام شده
پیشنهاد برای کار آتی میتواند روی بررسی اثار دینامیاک و
همچنین تثخیر مورکهای مختلف از قبیال پنومااتی ی یاا
هیاادرولی ی روی پاسااخ سیسااتم و روشهااای کاااهش اثاار
.نامطلوب آنها متمرکز شود
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