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 چکيده

جاده قبل از  یها یاهش ناهمواررا تحمل کند، بلکه با ک هینقل لهیدارد نه تنها وزن وس فهیوظ هینقل لهیهر وس قیتعل ستمیس

شود،  یکه خودرو با جاده ناهموار روبرو م یبهبود بخشد. هنگام زیخودرو را ن یداریو پا یسوار یراحت نان،یانتقال آن به سرنش

 نیتر حذف شوند. در ا عیهرچه سر دینوسانات با نیباشد، ا نیاگر چن یکند، و حت جادیا یادینوسانات ز دینبا قیتعل ستمیس

تر  یشده اند و به صورت اختصاص یفعال و فعال بررس مهین رفعال،یاجزا و انواع آن اعم از غ، فیوظا، قیتعل ستمیس ،مقاله

چهارم خودرو  کیفعال  مهین قیتعل ستمیعنوان س هآن ب یبا مدل ساز یسوار یخودرو کیفعال  مهین قیتعل ستمیعملکرد س

از و  شده یطراح PIDبر کنترل کننده  یفعال مبتن مهین قیتعل مستیس کیمدل به عنوان  نیشده است. ا یبررس

MATLAB SIMULINK یخط ستمیس کی مقاله نیدر نظر گرفته شده در ا ستمیاستفاده شده است. س ندیفرآ نیدر ا 

کند  یرا بررس نیو شتاب سرنش قیمانند حرکت بدنه و تعل قیتعل ستمیس کی یاساس یعملکرد یپارامترهاتواند  یاست که م

 یراحت را ارائه دهد. جی( نتاOvershoot( و فراجهش)Settling time(، زمان نشست)Rise time)زیو از نظر زمان خ

فراجهش و زمان نشست جا  زانیتوان با م یم کهشوند  یشناخته م قیتعل ستمیخودرو به عنوان دو هدف س یداریو پا یسوار

 قیتعل ستمیبدنه نسبت به س یینسبت به جاده و جا به جا قیتعل ستمیس ییجابدنه خودرو، شتاب بدنه خودرو، جا به  ییبه جا

با مشخصات  رفعالیغ قیتعل ستمیس کیعملکرد با  یشاخص ها نیا نیهمچن .دیدو هدف را سنج نیبه ا یابیدست زانیم

فعال با استفاده از  مهین قیتعل ستمینشان داده است که س یساز هیشب قیبه دست آمده از طر جیشده اند. نتا سهیمقا بهمشا

با  رفعالیغ ستمینسبت به س یبهتر اریخود، عملکرد بس ییرایم یپارامترها میتنظ یشده برا یطراح PIDکنترل کننده 

 ثابت دارد. ییرایم

 .تمیالگور کیروش ژنتبه  یسازنهیبه؛ PIDکنترلر  یطراح؛ Simulink؛ فعالمهین قیتعل ستمیس: کلمات کليدی
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 مقدمه -1

 جادیها و جاده و ا کیالست نیب یبه حداکثر رساندن چسبندگ نان،یسرنش یراحتافزایش خودرو در  قیتعل ستمیس نقش

به کاهش شتاب جرم  قیتعل ستمیعوامل حفظ کند. س نیهمه ا نیتعادل را ب دیبا قیتعل ستمیس فرمان است. یبرا یداریحداکثر پا

 رفعالیغ قیتعل ستمیس پردازد. یدر تماس با جاده م رهایتا ینگهدار هب نیو همچن قیتعل ستمیس ینسب ییشده و جابجا یفنربند

پارامترها را با  نیتوان ا یرو نم نیشده است و از ا یطراح یاتیعمل طیاز شرا یمحدوده خاص یاست که برا یمشخصات ثابت یدارا

شود. در  یم دهینام "رفعالیغ "نیبنابرا د،داروجود ن ستمیدر س یخارج یمنبع انرژ چیکه ه ییکرد. از آنجا میتنظ طیدر شرا رییتغ

قابل  یفعال ارتقا مهین ستمیس است. ازیمورد ن یبه انواع اختالالت جاده ا ییپاسخگو یبرا میقابل تنظ ستمیس کیآل  دهیحالت ا

در  رییا را با توجه به تغآن ه ییرایم بیتواند ضر یدهد که م یارائه م عیما یراگرهایخودرو با استفاده از م قیتعل ستمیدر س یتوجه

اعمال  یبرا ییفعال، از عملگر ها قیتعل ستمیکم است. در س یآن به انرژ ازین ستمیس نیا یایاز مزا یکیدهد.  رییاختالالت جاده تغ

 ره طواست. ب ستمیس ازیمورد ن یانرژ نیاز تام یناش یها نهیهز شیها افزا ستمینوع س نیا رادیا نی. بزرگترشودیاستفاده م روین

 نهیباال و هز یخارج یبه انرژ ازین ،یدگیچیپ لیاما استفاده از آن به دل ،ارائه دهد یتواند عملکرد بهتر یفعال م قیتعل ستمیخالصه، س

شده  یآن طراح یکنترل پارامترها یبرا PIDفعال مورد مطالعه قرار گرفته وکنترل کننده  مهین قی، تعلمقاله نیباال محدود است. در ا

 یشنهادیپ ستمیشود. پاسخ س لیشده و تحل یساز ادهیپ یسوار یخودرو کی یرو یشنهادیپ ستمیشده است س یسع نیهمچن است.

 شده است. سهیمقا گریکدیشده و با  یسازهیمشابه شب یاز اختالالت متعدد جاده با پارامترها یناش رفعالیغ ستمیو س

 سيستم تعليقمدلسازی  -2

 ستمیس کیشود تا مشکل را به  یاز چهار چرخ( استفاده م یکی) 1/4مدل  کیاز  ق،یتعل تمسیس یطراح یبرا مقاله نیدر ا

 مهین قیتعل ستمیس کی یمدل برا نیا آورده شده است.( 1)در شکل  ستمیس نیا یکل کیکند. شمات لیساده تبد یبعد 1 راگریم -فنر

 بیترت نیداده و به ا رییبه بدنه خودرو را تغ راگریاز طرف موارده  یروین راگریم بیضر میکنترلر با تنظ کیفعال است که در آن 

 کند. یحرکت بدنه را کنترل م

 
 فعال مهين قيتعل ستميس يکل كيشمات( 1)شکل 

 ه است:به دست آمد ریبه صورت ز ستمیس یکل یکینامیمعادالت د وتنین نیو قوان (1)با استفاده از شکل 
 

   )1( 

 یا

(2         )                                           

 

(3)                             

 یا

(4)                              

 

 استخراج شدند. ریبه شکل ز ستمیس لیتوابع تبد (3( و )1) معادالت با استفاده از
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(5                                                 )         

 

(6                                               )    

 

(7              )  

 

 ستمیس یها برا راگریم ییرایم بیفنر و ضر یسخت بیضر ریمقاد نیدنا و همچن یدر مرحله بعد با توجه به کاتالوگ خودرو

 .[1] به دست آمد (1)خودرو مطابق جدول  نیا یسازهیشب یبرا ستمیس ازیموردن یرهاپارامت ،یسوار یخودرو ها ریو تا قیتعل

 

 [1] یمدلساز ريپارامتر ها و مقاد( 1) جدول

 رديف پارامتر مقدار و واحد
360 kg M1 (Sprung mass) 1 

40 kg M2(Unsprung mass) 2 

40000 N/m K1(Suspension stiffness) 3 

230000 N/m K2(Tyre stiffness) 4 

1400 N.s /m b1(suspensi on f i xed dampi ng) 5 

15000 N.s /m b2(Tyre damping) 6 

راگریم یروین  N U(Variable damping force) 7 

 

صورت نشان داده شده در شکل به  (3و ) (1)فعال با توجه به معادالت  مهیو ن رفعالیغ ستمیس نکیمولیمدل س بیترت نیبه ا

 .ندیآ یدست مبه  (3)و  (2)های 

 MATLABنرم افزار  Simulinkشبيه سازی در محيط  -3

 شبیه سازی سیستم غیر فعال 3-1

و همچنین با توجه به ( 3( و )1در معادالت ) U=0با قرار دادن از آنجایی که در سیستم غیرفعال میراگر قابل تنظیم نداریم 

 ( شبیه سازی می کنیم.2ل )( سیستم غیر فعال را مانند شک1مقادیر پارامتر ها در جدول )
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 سيستم غيرفعال Simulinkمدل ( 2)شکل 

  شبیه سازی سیستم نیمه فعال 3-2

کنترلر  کیبه  ازیمنظور ن نیبه ا .میسازیفعال را م مهین ستمیس نکیمولیو مدل س میکن یاستفاده م (4)و  (2)از معادالت 

انحراف  زانیاست که م W-X1 یکنترلر در واقع خطا یکند. ورود جادیرا ا یریمتغ ییرایم بضری و باشد آن  یکه خروج میدار

X1(از مقدار جا به جایی سرنشین )یاست که خروج نیمدار بسته ا ستمیس یدر مدلساز تی)اغتشاش جاده(است. نکته حائز اهمدلخواه 

شود در  نییمقدار اشباع تع نکهیا یبرا اشباع است.حد  یتواند باشد و دارا ینم یاست هر مقدار ریمتغ ییرایم بیکنترلر که همان ضر

 مشخص خواهد شد. ریمتغ ییرایم بیبا ضر راگرهایمختلف در م یروهاین دیبا مطالعه منابع مختلف نحوه تول مقاله یبخش بعد

 ميراگر های مغناطيسي  3-2-1

روغن  یبه جا یسیمغناط تعایهستند و از ما الیچسبناک س یراگرهایمانند م یاز نظر ساختار یسیمغناط یراگرهایم

. ذرات باشدیروغن م یحامل است، که معموالً نوع عیما کیهوشمند در  عیما ینوع  یسیرئومغناط الی. سکنندیاستفاده م کیدرولیه

 الیس (3)اند. شکل حامل معلق ع  یهستند؛ که داخل ما کرومتریم اینانومتر  اسیمق رد ییهایضیب ایکه معموالً کره  یسیمغناط

 .[2] کندیلوله را جامد و مسدود م کی یخارج یسیمغناط دانیم کیدهد که در پاسخ به  یرا نشان م یسیئومغناطر

 

 
 [2] يخارج يسيمغناط دانيبه م يسيرئومغناط اليپاسخ س( 3)شکل 

 لیا حد تبدآن ت یظاهر تهیسکوزیو یقابل توجه زانیبه م رد،یگیقرار م یسیمغناط دانیم کیکه تحت  یهنگام الیس نیا

 دانیشدت م رییبا تغ تواندیدر حالت فعال )روشن( م الیس می. تنش تسلابدییم شیافزا کیاالست سکویجامد و کیشدن به 

کنترل شود، که امکان  یکیآهنربا الکتر کیبا  تواندیم رویدر انتقال ن الیس ییکه توانا نیا جهیکنترل شود. نت قیطور دقبه ،یسیمغناط

 رییهرتز تغ 100خود را تا  عاتیما یسخت توانندیم یسیمغناط یها. دستگاهآوردیوجود مبر کنترل آن را به یمبتن یتلفمخ یکاربردها

واکنش نشان  یبه محرک خارج هیثان یلیدر چند م یسیمغناط عاتی. مانندکار بک طیمح یاز دما یعیدر دامنه وس توانندیدهند و م

 ولت کنترل شوند. 24تا  12آماده به کار با ولتاژ در محدوده  یهایسط باترتو یبه راحت توانندیو م دهندیم

هستند.  یمتک راگریم قیاختالل و کنترل دق عیسر صیبه تشخ قیتعل ستمیس نهیعملکرد به یبرا یقیتطب قیتعل یهاستمیس

و از  کنندیخودرو را کنترل م کیدر  یگرانند تیطور مداوم وضعکه به کنندیاز حسگرها استفاده م یکنترل از شبکه ا یهاستمیس
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 نیا ده،یچیپ یکنترل انحصار یهاتمی. واحد کنترل با استفاده از الگورکنندیکنترل ارسال م دها را به واحداده CANگذرگاه  قیطر

طور مداوم به هینقل لهیبا وسکار  نیدر ح ندیفرا نی. اکندیم میرا تنظ راگریبه م یاعمال یکیالکتر انیو جر کندیم ریرا تفس هاگنالیس

نوع از  نیا کیحاصل کند. شمات نانیاطم یخاص رانندگ طیشرا یبرا آلدهیا قیتعل یهایژگیتا از و دهدیرخ م هیهزاران بار در ثان

 .[3] آورده شده است (4)در شکل  راگرهایم

 

 
 [3] شماتيك ميراگر های متغير( 4)شکل 

در  یسیاعمال شده، قبل از وقوع اشباع مغناط یسیمغناط دانیبه قدرت م ماًیمستق ییرایم یروی، نMR یراگرهایم یبرا

در  یمنحن بینشان داده شده است. ش (5)در شکل  یمنحن بیبا ش راگریم یرویدارد. اشباع ن یباالتر بستگ یکیالکتر یها انیجر

 .[4] است ییرایم یرویوقوع اشباع ن هندهشود که نشان د یبزرگتر صاف م یها انیجر

 

 
 [4] (يتجرب ی)داده هاانيبر حسب جر ييرايم یروين مميماکس( 5)شکل 

 یم N 2400به  ییرایم یرویآمپر باشد، حداکثر ن 2 انیجر یدهد که وقت ینشان م یتجرب جینتا (5)با توجه به شکل 

است پس  N 2400کند حدود  دیتواند تول یم MR راگریکه م ییروین ممیگرفت که ماکس جهیتوان نت یم بیترت نیرسد.پس به ا

 ییرایم ییرویاست نه ن ییرایم بیکنترلر ضر یکه خروج ییاما از آنجا نظر گرفت؛ رد N 2400±اشباع را  ییرایم یروین زانیم توانیم

 MR راگریم به یاعمال انیجر رییرا با تغ ییرایم بیکه ضر (6)با توجه به شکل  .میکن دایپ زیاشباع را ن ییرایم بیضر دیبا جهیدر نت

N.s 3600 ییرایم بیمقدار ضر ممیدهد ماکس ینشان م /m [5] است. 

 
 [5] فعال مهيو ن رفعاليغ ستميس یبرا راگريبر حسب سرعت م ييرايم بيضر( 6)شکل 

 .میکن یم یساز مدل (7)فعال را به شکل  مهین ستمیس میدان یحال که مقدار اشباع را م
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 ه فعالسيستم نيم Simulinkمدل ( 7)شکل 

 PIDطراحي کنترلر  -4

استفاده شود که در ادامه به  یرلکنت بیضرا نییتع یبرا یساز نهیشده است از دو روش آزمون و خطا و به یسع مقاله نیدر ا

 .میپرداز یروش ها م نیاز ا کیهر 

 تعیین ضرایب به روش آزمون و خطا 4-1

روش ابتدا  نیروش است. در ا نیروش ساده تر نیو اشود  یشناخته م زین یدست میروش آزمون و خطا به عنوان روش تنظ

را صفر نگه  Kiو  Kdشود و مقدار  داریناپا دینبا ستمیبرسد اما س یبه پاسخ نوسان ستمیکه س یتا زمان میده یم شیرا افزا Kpمقدار 

 عیپاسخ سر یرا برا Kdز آن مقدار متوقف شود. بعد ا ستمیکه، نوسان س میکن یم میتنظ یرا به گونه ا Ki. بعد از آن مقدار میدار یم

 .دیآ یبه دست م ریبه شکل ز کنترلر بیترت نیبه ا .میکن یم میتنظ

 

(8)                                                 

 

 (GAتعیین ضرایب به ژنتیک الگوریتم) 4-2

 یرهایقسمت متغ نیفاده شود. در ااست یکنترل بیضرا نییتع یبرا تمیالگور کیشده است از روش ژنت یسع مقاله نیدر ا

کردن  ممینیواقع هدف م است،که در دهیفرض گرد ریهستند و تابع هدف به صورت ز  Kp ,Kd ,Ki یکنترل بیهمان ضرا یطراح

 رسد تا یبه توان دو م جهیباشد در نت یمنف ایتواند مثبت  یخطا م گنالیکه س ییجاخطا است و از آن گنالیهمان س ایکنترلر  یورود

 برود. نیخطا از ب گنالیبودن س یاثر منف
 

(9)                                                                

 کنترلر به شکل زیر طراحی می شود. و هشد نوشته PIDکنترلر  بیضرا یسازنهیبه برای تمیالگور کیروش ژنت کد متلب

 

(10  )                                    
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𝑊 = 

0.1 sin(0.2𝜋𝑡) 

0 

5 𝑠 < 𝑡 < 10 𝑠 

𝑡 < 5 𝑠  𝑜𝑟 10 𝑠 < 𝑡 

  جاده یها یناهموار -5

،  (آ-8)نشان داده شده در شکل های  یواقع یرانندگ طیحداکثر شرا یساز هیسه نوع اختالل جاده به منظور شب مقاله نیدر ا

 ]6،7،8[در نظر گرفته شده است (ج-8)و  (ب-8)

 

      

 

 

 
 

 

 

 1پروفيل جاده( آ-8)شکل                                        2پروفيل جاده( ب-8)شکل                                     3پروفيل جاده( ج-8)شکل 

 و نمودار ها یساز هيشب جينتا -6

با هر دو کنترلر طراحی  (7) فعال شکل مهین قیتعل ستمیو س (2) شکل رفعالیغ قیتعل ستمیس یقسمت پاسخ مدلساز نیدر ا

 2جاده صفحه صرفا نمودار های مربوط به پروفیل تعداد به دلیل محدودیت  .شده است لیتحل جاده مختلف یها یبه ناهموار شده،

طراحی شده با  اما نتایج برای سایر پروفیل ها و کنترلر آورده شده است GAبرای سیستم نیمه فعال با کنترلر طراحی شده به روش 

جرم فنر  ییجا به جا ،( نیشده)سرنش یفنر بندنمودار ها عبارتند از شتاب جرم . بوده است.آزمون و خطا نیز به همین ترتیب 

 یجرم فنر بند ینسب ییو جا به جا( )ریهمان تا اینشده  یجرم فنر بند ییجا به جا (،) نیا همان سرنشیشده  یبند

 (.)نشده یشده و فنر بند

 راحتی سواری 6-1

مشخص است فراجهش و که نمودار های مربوط به شتاب سرنشین را نشان می دهد  (9) شکل و (2) جدول همانطور که از

است  یسوار یاز راحت ینمود نیشتاب سرنشاز طرفی  زمان نشست سیستم نیمه فعال نسبت به غیرفعال کاهش داشته است.

پس سیستم نیمه فعال راحتی سواری را  خواهد بود. ترشیب نیسرنش یکمتر باشد آنگاه راحت نیهرچه شتاب وارده به سرنش یعنی

 افزایش داده است.

که نمودار های مربوط به جا به جایی سرنشین را نشان می دهد مشخص است  (10) و شکل (3)همانطور که از جدول 

نشان  ()نیسرنش یینوسانات جا به جااز طرفی  فراجهش و زمان نشست سیستم نیمه فعال نسبت به غیرفعال کاهش داشته است.

 نینوسانات کمتر باشد سرنش نیهر چقدر مقدار ا عتایطب کند. یجاده تجربه م یدر عبور از ناهموار نیاست که سرنش یدهنده نوسانات

 پس در سیستم نیمه فعال از نظر راحتی سواری بهبود ایجاد شده است. خواهد داشت. یرانندگ نیح یشتریب یاحساس راحت

 اری خودروپاید 6-2

که نمودار های مربوط به جا به جایی نسبی تایر و جاده را نشان می دهد مشخص است  (11)و شکل  (4)همانطور که از جدول 

 جاده ینسبت به ناهموار ریتا ییجا به جااز طرفی  و زمان نشست سیستم نیمه فعال نسبت به غیرفعال کاهش داشته است. شفراجه

 ریتا نیاصطکاک ب جادیو ا دنیچی( که شامل ترمز، پroad holdingدر جاده) یداریدر جاده است؛ پا یداریز پاا ینمود ( )

 یروید از نینبا کیالست یکینامید یروی. نشودیمربوط م هاکیسطح جاده و الست نیتماس ب یروهایحرکت است، به ن نیو جاده در ح
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و  کیالست نیب ینسب ییحاصل شود. به حداقل رساندن جابجا نانیها با جاده اطمآن تجاوز کند تا از تماس کامل چرخ  یکیاستات

و  افتهیچرخ کاهش  یکینامید یرویکمتر باشد ن ریتا ینسب ییهر چقدر جا به جا بخشد. یدر جاده را بهبود م یداریپا ییجاده، توانا

 پس سیستم نیمه فعال پایداری بیشتری دارد..ابدی یم شیافزا یداریپا

که نمودار های مربوط به جا به جایی نسبی بدنه و تایر را نشان می دهد مشخص است  (12) و شکل 5نطور که از جدول هما

شده و  یجرم فنربند ینسب ییجا به جااز طرفی  فراجهش و زمان نشست سیستم نیمه فعال نسبت به غیرفعال کاهش داشته است.

 ستمینصب س یبرا یکمتر یفضا ق،یتعل ستمیکار س یاست. با کاهش فضا قیتعل تمسیس یکار یاز فضا ینمود () نشده

پس  را به همراه دارد. شتریب یداریکه کنترل خوب خودرو و پا ابدیی)مرکز جرم( خودرو کاهش م CG نیاست، بنابرا ازیمورد ن قیتعل

 سیستم نیمه فعال پایداری خودرو را افزایش می دهد.

 2 ليپروف نيمشخصات پاسخ شتاب سرنش.1 جدول                                            2 ليپروف نيسرنش ييصات پاسخ جا به جامشخ   .3جدول       

 

 

 

   

 ليپروف ريتا ينسب ييمشخصات پاسخ جا به جا .4 جدول                                  2 ليو بدنه پروف ريتا ينسب ييمشخصات پاسخ جا به جا.   5جدول

2 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
   

نمودار شتاب سرنشين( 9)شين                                          شکلنمودار جا به جايي سرن( 10شکل)   

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 
نمودار جا به جايي نسبي تاير و جاده( 11)شکل                               نمودار جا به جايي نسبي تاير و بدنه( 21)شکل  

 

 (sزمان نشست) (m)فراجهش 

 3.51 5.72 غيرفعال

 1.09 4.62 نيمه فعال

 %68.95 %19.23 کاهش

 (sزمان نشست) (m)فراجهش 

فعالغير  0.151 2.185 

 0.81 0.11 نيمه فعال

 %62.93 %27.15 کاهش

 (sزمان نشست) (m)فراجهش 

 1.131 0.0068 غيرفعال

ه فعالنيم  0.0012 0.39 

 %65.52 %82.35 کاهش

 (sزمان نشست) (m)فراجهش 

 2.16 0.0446 غيرفعال

 0.77 0.0112 نيمه فعال

 %64.35 %74.89 کاهش
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 جمع بندی و نتيجه گيری -7

 یفعال طراح مهین قیتعل ستمیس یبرا تمیالگور کیبا ژنت PIDکنترلر  کیبا آزمون و خطا و   PIDکنترلر  کیدر این مقاله 

 یبا استفاده از پارامترها یزسا هیشب جینتا لیو تحل هیتجز شد. شیو آزما یساز هیشب رفعال،یغ قیتعل ستمیشد و به موازات س

 یراحت، رفعالیغ ستمیفعال نسبت به س مهین ستمیسنشان داد که  داریحالت پا یمانند زمان نشست، فراجهش و خطا جیرا یعملکرد

 یه ممشاهد تمیالگور کیشده با آزمون و خطا و ژنت یمربوط به کنترلر طراح جینتا سهیبا مقا نیهمچنبیشتری دارد.  یداریو پا یسوار

بیشتر فراجهش و زمان نشست نمودار های مربوط به ژنتیک الگوریتم کمتر بوده در نتیجه راحتی سواری و پایداری خودرو شود که 

 .س میتوان گفت ژنتیک الگوریتم نتایج بهینه تری را ارائه داده استپاست 
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