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چکیده

در ابتدا، برای سیستم تعلیق صندلی خودرو . است شده  استفادهدر این مقاله از رهیافت کنترل مدرن برای طراحی کنترلر 

-مرتبهحالت  گر مشاهده. است شده بیانفضای حالت  و برای آن معادالت حاکم در فرم شده گرفتهدر نظریک مدل دینامیکی 
. است قرارگرفته بررسی موردطراحی و  ITAEبسل و غالب،  یها قطبمعیار  کامل است و به روش جایدهی قطب بای 

 .صورت گرفته است شده طراحی یها ستمیسبین  یا سهیمقاو  شده طراحیپاسخ به ورودی پله برای سیستم 

 .قطبکنترل مدرن، تعلیق صندلی خودرو، معیار بسل،جایدهی  :کلیدییهاواژه

 

مقدمه

 یها اغتشاشدر کنترل نوسانات و  یمهم نقش ت کهاس یمدرن امروز یها نیماشاز  یجزء مهم قیتعل ستمیس 

چرخش  دنیرسزدن باعث به حداقل  دور و در هنگام کند یمو جاده را فراهم  ریتا نیستم حداکثر تماس بیس نیا. جاده دارد

 ستمیبه س یازین اصالًنداشتند،ی دگیخم زیو ن وبلندی پستی چیهموار بودند و ه هاکامالً جاده یهمهاگر . شود یمخودرو 

 .نبود قیتعل

 وباشد یهام جادهحرکت در  نیدر ح ها چرخبه  یانتقال از ضربات نانیسرنش داشتن نگهمصون  قیستم تعلیس هیفوظ

 دیشد یها حرکترا از  نانیکرده و سرنش زولهیا عقبجلو و یها چرخآن را از  نانیاتاق و سرنش ق،یستم تعلیس ،ترتیب این به

 .هستند فنرها  کمکفنرها و  ق،یتعل ستمیس یاصل یاجزا. ظ کندفناهموار رخ دهد ح یها جادهدر  تواند یم که نییاپبه باال و 

است که طراح هر  یاتیو از ضرور ادیز اری، بسمورداستفاده وسیله بهشتریخاطر و اعتماد ب شیو آسا تیامن یامروزه تقاضا برا

 سریم بیهرگونه ع موقع به صیامر با تشخ نیاخود قرار دهد و موردنظر یاهارامترپ نیتر یاساسءآن را جز دیبا یستمیس

از  خودروسازی یها یکمپاناکثر که استباعث شده  یبهتر در رانندگ یراحت یبرا تقاضاو  فنّاوری شرفتیپ. نخواهد شد

 .اده کنندفاست خود یفعال در خودروها قیتعل ستمیس
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که از فنر و  رفعالیغ قیتعل یها ستمیس. شوند یم بندی طبقه خودرو به سه دسته قیتعل یها ستمیسعملکرد  تیفیک ازنظر

آن  یبرا دبکیاز کنترل ف توان ینمثابت،  خواص داشتن لیعملکرد مناسب به دل باوجوداست و  شده ساخته یمعمولدمپر

 یاتالف انرژ ها ستمیس نیکه در ا فعال مهین قیتعل یها ستمیس. نیست طیشرا رییتغ یاسخگوپ خوبی بهاذاده کرد و لفاست

استهالک  زانیم کننده کنترلالمان  عنوان بهاز دمپر فعال  قیستم تعلینوع س نیدر ا. شود یمبالدرنگ کنترل  صورت به

 عملگرارتعاشات خودرو از زانیم قیکنترل دق یفعال برا قیتعل یها ستمیسدر. شود یم استفادهفنر ا  موازات بهستم یس

از  حاصلاز اطالعات  استفادهو با ا  شوند یمقرار داده  دمپرفنر و موازات بهکه  شود یم استفادها  یکیوماتین ای یکیدرولیه

 قاتیاز تحق یاریفعال خودرو موضوع بس قیتعل یها ستمیس یطراح. شود یممناسب کنترل اعمال  یاستراتژ بدنه، ارتعاشات

و مدل کامل خودرو در نظر  1/  2، 1/  4از خودرو شامل یمتنوع یها مدل قاتیتحق نیدر ا. شدبایم جهانصنعت خودرو در

بدنه،  رشتاب وارد ب ق،یتعل میستس ییبدنه، جابجا ییجابجا لیاز قب یادیز یرامترهاپا قیتعل میستدر س. اند شده گرفته

 روارد ب شتابارامترهاپ نیاز ب. شدن وجود دارد نهیبه یبرا رهیبر محورها و غ وارد یرویاز ترمز، ن یناش یاغتشاشات داخل

 .]1[برخوردارند یا ژهیو تیاز اهم قیتعل متیسس ییبدنه و جابجا

 .]2[رداختندپ خودرو قیستم تعلیس یکینامید سازی مدلو همکاران به  ییفخرا

 یکیدرولیعملگر ه غیرخطیگرفتن رفتار  در نظربا  خودرو فعال قیتعل ستمیس یابی  عیببه  یا مقالهو همکاران در  انیمعاون

متلب  افزار نرم سازی شبیه طیدر مح ستمیس سازی مدلابتدا  ن،یمحقق نیدر کار ا. رداختندپدر کنترلر  اختالل و مالحظه

 _ یعصب یها شبکهتوسط  کنترلر یارامترهاپبه همراه  تمیسس یابی عیب شده طراحیکنترلر  یبرا صورت گرفته و سپس

 .]3[است گرفته انجام یفاز

 کیم با أتو ،یمد لغزش تیو با محور یکیدرولیه عملگرخودرو با 1/  4فعال  قیستم تعلیور و همکاران کنترل سپ یریظه

خودرو با  1/  4 قیتعل ستمیس سازی فعال جهت دفیم یراهکار نیمحقق نیا. قراردادند بررسی موردرا  یقیکردتطبیرو

و  تیموقع زیرسیستمبه دو  میستس نیا کیکف، تها کار آندر  یاصل دهیا. ارائه نمودند یکیدرولیاده از عملگر هفاست

از  زین آن یرخطیو غ یخط یها بخشکران مشخص و نامشخص آن،  یدارا یها ینینامع جداسازیتا ضمن  باشد یمروین

 .]4[فراهم شود یدر بخش خط یطراح مختلف یاز ابزارهااده فاست یبرا نهیجداشده و زم گریکدی

 .ایمو کنترل سیستم تعلیق صندلی خودرو پرداخته سازی مدلدر این مقاله به 

ریاضیسیستمتعلیقصندلیخودروسازیمدل-1

و  k، فنر خطی mکه شامل یک جرم سه درجه آزادی  دهد یممدل ساده سیستم تعلیق صندلی خودرو را نشان  1شکل 

. شود یم کاربرده بهزیرسیستم غیرفعال برای تشریح خصوصیات ویسکواالستیک سیستم تعلیق صندلی . است cدمپر
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فعال به سیستم تعلیق ویسکواالستیک اعمال شود، استفاده  صورت بهکه باید  Faزیرسیستم فعال برای تعیین نیروی مطلوب 

 .تشاش ناشی از ناهمواری جاده استاغ xsنسبت به سطح مرجع و  mجابجایی جرم  X. شود یم

 
 مدل سیستم تعلیق صندلی خودرو 1شکل 

معادالتحرکت-2

 :x >xsبا فرضو  2با توجه به شکل 

 
 نیروهای وارد بر صندلی خودرو 2شکل 

∑F=ma (1)  

mẍ=-k(x-xs)-c(ẋ-ẋs)+Fa 

mẍ+k(x-xs)+c(ẋ-ẋs)=Fa 

mẍ+kx-kxs+cẋ-cẋs=Fa 

mẍ+kx+cẋ=kxs+Fa+cẋs (2)  

تفاایحالتمعادال-3

 :میکن یممتغیرهای حالت را به شکل زیر انتخاب 
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w1=xs,w2=ẋs 

x1=x → ẋ1=ẋ=x2 

x2=ẋ → ẋ2=ẍ= - 
 

x +  

 
xs- 

 

 
ẋ+  

 
ẋs +  

 
Fa 

= - 
 

x1 +
 

 
w1- 

 

 
x2+  

 
w2 +  

 
Fa 

→ 
  
  
  = 

  
  

 

  

 

  
  
  

  + 
 
 

 

 Fa + 
  
 

 

 

 

  
  

  
  

→ ẋ(t) = Ax(t) + BFa + B1w(t) (3)  

Where A= 
  
  

 

  

 

 , B= 
 
 

 

 , B1= 
  
 

 

 

 

  

 

 :خروجی در نظر گرفته شود، معادله خروجی به شرح زیر خواهد بود عنوان بهy=xاگر

y=     
  
  

  

→ y(t) = Cx(t) + DFa + D1w(t)(4) 

Where C=    , D= D1=    

 :ندیآ یمبه دست  Dو  A ،B ،Cیها سیماترcو m ،kبا جایگذاری مقادیر عددی زیر برای 

m=250 kg 

k=7000 

 
 

c=1200  

 
 

A=   
       

 , B=  
     

 , C=    , D=    

تعیینتابعتبدیلونوعسیستم-4

 :میآور یمبرای تعیین نوع سیستم، تابع تبدیل سیستم را با استفاده از فضای حالت به دست 

 :میکن یماست استفاده  شده نوشتهMATLABافزار نرمبرای این کار از برنامه زیر که در 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

D=   ; 

         =ss2 (A,B,C,D) 

 

 :ندیآ یمبا اجرای برنامه فوق، نتایج به شرح زیر به دست 
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num= 

 0 0 0.0040 

den= 

 1.0000 4.8000 28.0000 

 :دیآ یمزیر به دست  صورت بهبنابراین تابع تبدیل 

    

    
 =      

          
 

در مخرج تابع تبدیل فاکتور  sاز  توان ینمبا توجه به اینکه آخرین جمله در مخرج تابع تبدیل مخالف صفر شده است، 

 .باشد یمگرفت؛ بنابراین سیستم از نوع صفر 

 :ندیآ یمزیر به دست  صورت بهسیستم  یها قطبمعادله مشخصه یا  یها شهیر

roots(den) 

ans= 

-2.4000 + 4.7159 

 -2.4000 - 4.7159 

سیستمپذیریمشاهدهوپذیریکنترلبررسی-5

 :زیر است صورت بهسیستم  پذیریومشاهده پذیریبرای تعیین کنترل MATLABافزار نرمدر  شده نوشتهبرنامه 

clc 

clear 

%d/dt(x)=Ax+Bu 

%y=Cx+Du 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

D=   ; 

Controlability=ctrb(A,B) 

Rank1=rank(Controlability) 

Observability=obsv(A,C) 

Rank2=rank(Observability) 

step(A,B,C,D); 

grid 

title('unit-step Response') 

 :ندیآ یمبا اجرای برنامه فوق نتایج زیر به دست 

Controlability= 
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0 0.0040 

0.0040 -0.0192 

Rank1= 

2 

 

Observability= 

1 0 

0 1 

Rank2= 

2 

 .حالت کامل است پذیر مشاهدهو  پذیر کنترلکه سیستم  شود یممشاهده  آمده دست بهبا بررسی نتایج 

 :است شده دادهنشان  3ستم به ورودی پله نیز در شکل پاسخ سی

 

 به ورودی تابع پله واحد شده طراحی پاسخ سیستم 3شکل 

 

 :میکن یماجرا  MATLABافزار نرمخروجی سیستم، برنامه زیر در  پذیری کنترلبرای بررسی 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

M=           

Rank(M) 

 :ندیآ یمبا اجرای این برنامه نتایج زیر به دست 

M= 

 0 0.0040 



 

7 
 

ans= 

 1 

 .است پذیر کنترلبنابراین خروجی سیستم نیز 

مطلوبیهاقطبانتخاب-6

غالبیهاقطبمعیار6-1

در این سیستم ماکزیمم . میکن یمغالب سیستم از ماکزیمم فراجهش و زمان نشست استفاده  یها قطببرای تعریف 

 .است شده گرفتهثانیه در نظر  7/2و زمان نشست % 22فراجهش 

Mp= 
  

  

     
 

, ts=
 

   
 

Mp=20%,ts= 0.7s 

ξ= 0.456, ωn=9.398   

 
 

  
 

           
 
 

     

              
 

 :ندیآ یمزیر به دست  صورت بهغالب سیستم  یها قطببنابراین 

clc 

M=              

roots(M) 

ans= 

 -4.2850 + 8.3641i 

 -4.2850 – 8.3641i 

 :، داریمآمده دست بهبا رند کردن مقادیر 

s1= -4.3+8.4i 

s2= -4.3-8.4i 

 :آید درمیزیر  صورت بهمطلوب سیستم  یها قطببنابراین ماتریس 

P=[                  ] 

MATLABافزارنرمحلمسئلهجایدهیقطببا6-2

 :میکن یماجرا  MATLABافزار نرمبرای به دست آوردن ماتریس بهره سیستم برنامه زیر را در 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

P=[                  ] 
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K=acker(A,B,P) 

 :دیآ یمزیر به دست  جهینت،MATLABافزار نرمبا اجرای برنامه فوق در 

K= 

1.0e+04 * 

1.52620.0950 

 

رایسیستمسروبهروشجایدهیقطبطراحیکنترلرب6-3

u=-Kx + K1ξ(5) 

   =r – y =r – Cx 

خروجی   ثابت بهره انتگرال گیر،  k1بردار حالت دستگاه، xبهره فیدبک حالت،  سیماترKسیگنال کنترل،  uدر روابط فوق 

 .ثابت است سیماترCسیگنال مرجع و  rانتگرال گیر، 

 :سروو مطابق معادله زیر است یها ستمیسمعادله حالت خطا برای 

  =    +B  e(6) 

 که در آن

Â =   
   

  = 
   

        
    

  

B  =  
 
  = 

 
     
 

  

 :و سیگنال کنترل مطابق معادله زیر است

Ue = -k  (7) 

 که در آن

   = [K|-KI] = [k1k2 |-kI] 

 :میریگ یمزیر در نظر  صورت بهحلقه بسته مطلوب را  یها قطبمحل 

μ1 = -4.3+8.4i,μ2 = -4.3-8.4i,μ3 = -22 

 :عبارت است از Pرا تعیین کنیم،  Pسیماترجلوتر برویم باید رتبه  که اینقبل از 

P =   
   

  

 پس

P =   
   

  = 
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 پذیر کنترلاست، پس معادله خطا برای سیستم سروو  3که رتبه آن  شود یمفوق، مشخص  دترمینان ماتریسبا محاسبه 

 .کامل حالت است

 :دهد یمرا به دست    برنامه زیر ماتریس بهره فیدبک حالت 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

Ahat=                   ; 

Bhat=     ; 

J=                       

Khat = acker(Ahat,Bhat,J) 

 

 :ندیآ یم، نتایج زیر به دست MATLABافزار نرمبا اجرای برنامه فوق در 

Khat = 

1.0e+05 * 

0.62560.0645-4.8977 

 :پس داریم

K = [k1k2] =            

KI = 489770 

پاسخ پله سیستم را با حل معادله  میتوان یم، میا کردهرا تعیین  kIو ثابت بهره انتگرال گیر  Kدبکیفماتریس بهره  که اکنون

 :زیر به دست آوریم

 
 
   
  =        

   
  
 
   +   

 
 (8) 

 :خروجی سیستم عبارت است از

y=[10] 
 
  +[0]r 

 DDو  AA ،BB ،CCماتریس حالت، ماتریس کنترل، ماتریس خروجی و ماتریس انتقال را در دو معادله فوق به ترتیب 

 .برد به کار شده یطراحپاسخ پله سیستم  یها یمنحنبرای یافتن  توان یمبرنامه زیر را . میکن یمتعریف 

 :میبر یمبرای یافتن پاسخ پله واحد دستور زیر را به کار 

[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t) 
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clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

D=[0]; 

K=[62560 6450] 

KI=[489770] 

AA=[A-B*K B*KI; -C 0]; 

BB=[0; 0; 1]; 

CC=[C 0]; 

DD=[0]; 

T=0:0.02:6 

[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t) 

x1=[100]*x'; 

plot(t,x1),grid, tle('step response of the designed system'), xlabel('tsec'),ylabel('y(t)=x') 

 

 :است شده دادهنشان  4در شکل با شرایط اولیه صفر،  دهش طراحیبا اجرای برنامه فوق، منحنی پاسخ پله سیستم 

 

 واحد نمودار پاسخ سیستم به ورودی تابع پله 4شکل 

 :دیآ یمدست مان نشست برای منحنی پاسخ پله به، ماکزیمم فراجهش و زافزار نرمدر  stepinfo(x1,t)با اجرای دستور 

=ans 

RiseTime: 0.1842 

SettlingTime: 0.9244 

SettlingMin: 0.9486 

SettlingMax: 1.1789 

Overshoot: 17.8851 

Undershoot: 0 
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Peak: 1.1789 

PeakTime: 0.4200 

 هرا  آنبررای   ذکرشدهاست که با مقادیر  88/17%ثانیه و ماکزیمم فراجهش  22/2زمان نشست  شود یمکه مشاهده  طور همان

 .اختالف دارد 12/2%ثانیه و  22/2، 22%ثانیه و  7/2یعنی 

ITAEمعیار6-4

بنابراین معادلره  ؛ابدی یم، بنابراین درجه سیستم یک درجه افزایش باشد یمدو و از نوع صفر  یچون سیستم از درجه

 :زیر خواهد بود صورت بهمشخصه سیستم 

s3+1.75ωns2 + 1.4ωn
2 s + ωn

3(9) 

 :زیر خواهد بود صورت بهωn=1بنابراین معادله مشخصه سیستم در حالت 

s3+1.75s2 + 1.4s + 1 

   غالب سیستم، ماتریس بهره فیدبک حالرت   یها قطبعنوان بهωn=10معادله مشخصه در حالت  یها شهیربا در نظر گرفتن 

 :دیآ یمتوسط برنامه زیر به دست 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

Ahat=                   ; 

Bhat=     ; 

Q= [1 17.5 140 1000] 

Z= roots(Q) 

Khat = acker(Ahat,Bhat,Z) 

 :دیآ یمزیر به دست  صورت به  مقدار 

Khat = 

1.0e+05* 

0.28000.0317-2.5000 

 :دهد یمبرنامه زیر پاسخ سیستم به ورودی پله تحت شرایط اولیه را نتیجه 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

D=[0]; 
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K=[-28000 -3170] 

KI=[250000] 

AA=[A-B*K B*KI; -C 0]; 

BB=[0; 0; 1]; 

CC=[C 0]; 

DD=[0]; 

t=0:0.02:6 

[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t) 

x1=[100]*x'; 

plot(t,x1),grid, tle('step response of the designed system'), xlabel('tsec'), ylabel('y(t)=x') 

stepinfo(x1,t) 

:زیر خواهد بود صورت به 5پاسخ سیستم مطابق شکل  با اجرای برنامه فوق، منحنی  

 

منحنی پاسخ سیستم به ازای ورودی پله واحد 5شکل   

:باشد یمزیر  صورت بهزمان نشست و ماکزیمم فراجهش منحنی فوق   

=ans 

RiseTime: 0.1795 

SettlingTime: 1.6070 

SettlingMin: 0.8673 

SettlingMax: 1.3191 

Overshoot: 31.9134 

Undershoot: 0 

Peak: 1.3191 

PeakTime: 0.4400 

 

معیاربسل6-5
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 :زیر است صورت بهωn=1این معیار معادله مشخصه سیستم با  براساس

(s+0.9420)(s+0.7455 ± 0.7112i)(11) 

با جایگذاری
 

  
 :میآور یمبه دست  ωn=10معادله مشخصه را برای  sیجا به

0.001s3+0.02433s2 + 0.2466s + 1 

   غالب سیستم، ماتریس بهره فیدبک حالرت   یها قطبعنوان بهωn=10معادله مشخصه در حالت  یها شهیربا در نظر گرفتن 

 :دیآ یمتوسط برنامه زیر به دست 

clc 

A=              ; 

B=         ; 

C=     ; 

Ahat=                   ; 

Bhat=     ; 

Q= [0.001 0.02433 0.24661] 

Z= roots(Q) 

Khat = acker(Ahat,Bhat,Z) 

 :دیآ یمزیر به دست  صورت به  مقدار 

Khat = 

1.0e+05* 

0.28000.0317-2.5000 

 :دهد یمبرنامه زیر پاسخ سیستم به ورودی پله تحت شرایط اولیه را نتیجه 

clc 
A=              ; 
B=         ; 
C=     ; 
D=[0]; 
K=[-28000 -3170] 
KI=[250000] 
AA=[A-B*K B*KI; -C 0]; 
BB=[0; 0; 1]; 
CC=[C 0]; 
DD=[0]; 
t=0:0.02:6 
[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD,1,t) 
x1=[100]*x'; 
plot(t,x1),grid, tle('step response of the designed system'), xlabel('tsec'), ylabel('y(t)=x') 
stepinfo(x1,t) 
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:است شده دادهمنحنی پاسخ سیستم نشان  6نامه فوق، در شکل با اجرای بر  

 

نمودار پاسخ سیستم به ازای ورودی پله بر اساس معیار بسل 6شکل   

:باشد یمزیر  صورت بهزمان نشست و ماکزیمم فراجهش منحنی فوق   

=ans 

RiseTime: 0.3070 

SettlingTime: 0.5067 

SettlingMin: 0.9111 

SettlingMax: 1.0075 

Overshoot: 0.7501 

Undershoot: 0 

Peak: 1.0075 

PeakTime: 0.6600 

گیرینتیجه

ریاضری و  بررای ایرن منظرور مردل     . و طراحی کنترلر برای سیستم تعلیق صندلی خودرو انجام گرفت سازی مدلدر این مقاله 

در هرر  . دنبال آن و با توجه به نوع سیستم به روش جایدهی قطب، کنترلر طراحری گردیرد  معادالت حالت استخراج شد و به 

های سیستم نسبت به ورودی منحنی. قسمت مشخصات مهم کنترلی سیستم شامل فراجهش و زمان نشست استخراج گردید

 .دست آمدپله تحت شرایط اولیه به
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