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چكیده
در این مقاله کنترل همزمان سامانه تعليق فعال و ترمز ضد قفل خودرو با استفاده از الگوریتم کنترل مود لغزشیی بهویود یافتیه بیا رو
اولر و همچنين تایر بر مونیا- مدل دیناميكی سامانه شامل سامانه تعليق فعال و ترمز بر اساس معادالت نيوتن.مورد بررسی قرار گرفته است
 از تاثيرات مثویت سیامانه تعليیق فعیال رو، در کنار افزایش ایمنی خودرو، با همزمانی سامانهها کنترلی تعليق و ترمز.مدل پاژیكا میباشد
 با افزایش نيرو عمود بر رو تایر توسط عملگر هيدروليكی سامانه تعليق، با کمك الگوریتم نوین کنترلی مقاوم.سامانه ترمز بهره برده شود
 در عیين. نيرو اصطكاک بين تایر و جاده بيشتر شده که در پی آن مسافت توقف کمتر و باعث ارتقا عملكرد سامانه ترمزگير میشود،فعال
 بیا حراحیی، در الگوریتم کنترلی توسعه یافته میود لغزشیی.حال سامانه کنترلی یكپارچه عملكرد مناسب سامانه تعليق را نيز حفظ میکند
 نتایج حاصیل از شیويهسیاز. بطور نوآورانه به کاهش پدیده چترینگ در سيگنالها ورود منجر میشود،PID سطح لغز براساس رو
. حفظ خو سوار خودرو و در عين کاهش مصرف انرژ میباشد، موين کاهش مسافت توقفSMC-PID سامانه کنترلی نوین
PID

 مسافت توقف، ترمز ضد قفل، سامانه تعليق فعال، کنترل مود لغزشی:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
In this paper, an integrated controller including the anti-lock braking system along with an active suspension is
designed for a quarter car model, on the basis of the improved sliding mode control algorithm. Dynamical model of
the active suspension along with the anti-lock braking system are derived using the Newton-Euler equations. Also,
in order to model the friction between the tire and the road surface, the Pacejka model is used. The application of
the control algorithm for the ABS yields a higher safety rate for the vehicles. On the other hand, the active
suspension system beside the anti-lock braking system can improve the car safety and passenger comfort. To
increase the friction between tire and the road surface, the active suspension system increases the normal force over
the tire. Consequently, the performance of the braking system is improved with decreasing the stopping distance. In
order to design the hybrid control system, the sliding mode control (SMC) system and proportional-integralderivative (PID) controller are merged. In the PID-SMC strategy, the sliding surface is defined based on the PID
algorithm. This novel control algorithm can decrease the chattering phenomenon besides shortening the stopping
distance that yields the reduction of energy consumption.
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فهرست عالئم و اختصارات
ضریب ميرایی جرم معلق ()N.m/s

cs
ct
Fa
Fx
I
ks

ضریب ميرایی تایر ()N.m/s
نيرو عملگر هيدروليكی تعليق فعال ()N
نيرو حولی تایر ()N
ممان اینرسی چرخ ()kg.m2
سختی فنر جرم معلق ()N.m

kt
ms
mu
R

سختی تایر ()N.m
جرم معلق یك چهارم خودرو ()kg
جرم نامعلق مجموعه تعليق یك چرخ ()kg

میباشد .به همين علت بسیيار میورد توجیه محققیين قیرار
گرفته است .هنگیامی کیه سیامانه ترمیز را بیه کمیك ییك
زیرسامانه دیگر مانند سیامانه تعليیق فعیال بتیوانيم کنتیرل
همزمان کنيم نتایج بسيار بهتر را در بر خواهد داشت.
برا اولين بار اندرو الين اییده کنتیرل همزمیان دو زییر
سامانه تعليق فعال 6و ترمز ضد قفل 2را ارائه کیرد تیا بتوانید
با این رو

مسیافت توقیف در ترمزگيیر را کیاهش دهید

[ .]2-3در ادامه لين و همكار

ییك کنترلیر پسیگام بیرا

سامانه تعليق فعال و ترمز ضد قفل ارائه کردند کیه توانسیت
عالوه بیر حفیظ راحتیی سرنشیينان ،مسیافت توقیف را نيیز

xr
xs

شعاع چرخ ()m
سرعت حولی خودرو ()m/s
ورود سطح جاده ()m

کنترلییر فییاز [ ،]1کنترلییر ريرخطییی مییود لغزشییی [ ]0و

جابجایی جرم معلق ()m

تطويقی [ ]8انجام شده است .که درتمامی آنها هدف اصیلی

xs

سرعت جرم معلق ()m/s

کاهش مسافت توقف برا خودروها بوده است.

xu
xu

جابجایی جرم نامعلق ()m

در این مقاله هیدف حراحیی کنترلیر ريرخطیی بیا میود

سرعت جرم نامعلق ()m/s

لغزشی را برا سامانه ترمز ضد قفل به کمك سامانه تعليیق

عالیم یونانی
لغز حولی
ضریب اصطكاک حولی
سرعت زاویها چرخ ()rad/s

فعال میباشد .تا زمان و مسافت توقف را کیاهش دهیيم کیه

V






کییاهش دهیید [ .]4-5تحقيقییات دیگییر از جملییه حراحییی

در پی آن امنيیت بیاالتر خیودرو حاصیل شیود .مییهمترین
مشیكییییل کینتیی ییرل مییییییود لیغییزشیی ییی پیدییی ییده
رفتار زیگزاگگونه 3است .نوسانات فرکانس باال امیا محیدود،

 -1مقدمه

با دامنیه کوچیك کیه باعیث تلفیات حرارتیی در تجهيیزات

پيشیرفت روز افیزون و سیریع فنیاور محققیان را در تمیام

الكتریكی و استهالک قطعات مكانيكی میشود ،چترینگ نام

زمينهها به یافتن رو ها جدید برا توسعه سیامانههیا
کنترلی مشغول کرده است .از زمیانی کیه خودروهیا سیاخته
شدهاند هر روز در حال پيشرفت و توسعه هستند و در حیال
حاضر خودروها کيفيیت بهتیر دارنید و از لحیان امنيیت و
راحتی پيشرفت زیاد کردهاند.
هر خودرو شامل تعداد زیرسامانه هوشمند میباشد که
کنترل و بررسی عملكرد تك تك آنها موجیب کیارایی بهتیر
خودرو میگردد .در سالها اخيیر الگیوریتمهیا کنترلیی
ترکيوی با کنترل دو یا چند زیرسامانه سیعی بیر بیاال بیردن
کارایی دیناميك خودرو دارند [ .]6سیامانه ترمیز ضید قفیل
یكی از مهمترین سامانههیا ایمنیی فعیال خیودرو بیوده و
وظيفه آن حفظ پایدار خودرو و کاهش مسافت توقف در
حين ترمزگير ها شدید با جلوگير از قفل شدن چرخها

دارد .بهمنظور کاهش پدیده چترینگ در ایین کنترلیر بیرا
پيشیینهاد سییطح لغییز

از کنترلییر تناسییوی -انتگییرالگيییر-

مشتقگير ( )PID-actionجهت دستیابی بهتر و سریعتر به
هدف استفاده کردهاییم .در شیرایط ترمزگيیر اگیر نيیرو
عمود بر رو تایر افزایش پيدا کند موجب افزایش نيیرو
اصطكاک بين تایر و جاده میگیردد کیه در نتيجیه مسیافت
توقف را کاهش میدهد .از همچنين با استفاده از یك عملگر
در سامانه تعليق فعال و با ارائه یك کنتیرلکننیده همزمیان
برا این دو زیرسامانه میتوان نيرو عمود را بیا گشیتاور
ترمزگير هماهنگ کرد تا مسافت و زمان توقیف را کیاهش
داد و در عين حال راحتی سرنشين را تحت تاثير قرار ندهد.
1

Active suspension system
2
Anti-lock brake system

chattring

3
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 -2مدلسازی ریاضی سامانه خودرو
مدل یك چهارم خودرو به منظور میدلسیاز سیامانههیا
تعليق و ترمز شامل مدل سامانه تعليق فعیال ،سیامانه ترمیز
ضد قفل و مدل دیناميكی تایر میباشند .میدل ییك چهیارم
خودرو متشكل از یك چیرخ بیه همیراه ییك چهیارم از وزن
معلق خودرو در نظر گرفته شده اسیت تیا در کنیار بررسیی
تمام متغيرها مربوط به تعليق و ترمز باعث افزایش سرعت
محاسوات شود.
سامانه تعليق فعال خودرو شامل مدل یك چهارم خیودرو بیا
دو درجه آزاد میباشد که میتوان شماتيك سامانه تعليیق
را در شكل  6نمایش داد .این سامانه دارا یك عنصر فعیال
در ساختمان خیود بیرا کنتیرل و تنظیيم ارتفیاع بدنیه در
حضییور ارتشاشییات و نویزهییا جییاده و نيروهییا لختییی
میباشند .هدف از کاربرد این سامانه در خودرو بهوود رفتیار
ارتعاشی خودرو در بازه بسامد پایين است .عناصیر سیامانه
ريرفعال که همان فنر و دمپر هستند بصورت مواز بیا ایین
عضو فعال ،برا عملكرد مناسب در بسیامدها بیاال تنظیيم
شدهاند .با باز نویسی معادالت شتاب برا جرم ها معلق و
نامعلق بر اساس معادالت نيوتن بیرا سیامانه ییك چهیارم
شكل  6میتوان به معادالت  6دست یافت [.]2
()6

m s x s  k s  x u  x s   c s  x u  x s   Fa
mu x u  k t  x r  x u   c s  x s  x u 
 k s  x s  x u   ct  x r  x u   Fa

متغيرهییا حالییت سییامانه  X   x s , x s , x u , x u و x r

ورود سطح جاده میباشد.

13

به منظور مدلساز سامانه ترمز تنها با در نظیر گیرفتن
یك چرخ که ترمزگير بیر رو آن انجیام مییشیود ،تمیام
پارامترها مورد نياز جهت مدلساز در نظر گرفتیه شیده
است .برا ساده ساز محاسوات از مقاومت هوا و مقاومیت
رلتشی صرفنظر کردهاییم و مییتیوان دییاگرام آزاد چیرخ و
نيروها وارده بر آن را مطابق شكل  2نمایش داد [.]2

شکل ( )2مدل یك چهارم سامانه ترمز در دیاگرام آزاد
چرخ و نيروها وارد بر آن
معادالت دینیاميكی سیامانه از شیكل  2بیهصیورت زییر
استخراج میشود.
()2

Fx
M
1
)   (RFx T
I

V 

()3

همچنين وزن یك چهارم ( )Mخودرو از رابطه  4قابل
محاسوه است.
()4
M  1 M s  Mw
4
جرم معلق تمام خودرو میباشد که حویق فیر
که
جرم ییك
بوده و همچنين
جرم چهار برابر جرم
چرخ است.
نيرو عمود تیایر شیامل دو جیز اسیت کیه یكیی
مربوط به نيیرو وزن خیودرو مییباشید و دیگیر بخیاحر
نيروها مربیوط بیه عملگیر هيیدروليكی در سیامانه تعليیق
میباشد.
Fz  Mg  k t  x r  x u 

()5

در سییامانه ترمزگيییر ضیید قفییل هییدف اصییلی سییامانه
کنترلی ترمز کنترل لغز
شکل ( )1مدل یك چهارم سامانه تعليق فعال خودرو

چرخ میباشد .برا شتابگيیر

خودرو باید یك گشتاور مثوت به چرخ وارد شیود در نتيجیه
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بیا اعمییال گشییتاور در خییالف جهییت و بییا عالمییت منفییی
میتوان باعث شد تا شتاب منفی بیه خیودرو وارد شیود کیه
سرعت حولی چیرخ و سیرعت حیولی خیودرو کیاهش پيیدا
می کننید .وقتیی راننیده پیا خیود را بیر رو پیدال ترمیز
میگذارد با افزایش گشیتاور ترمیز باعیث کیاهش سیرعت
زاویها چرخ میشود که سوب بهوجود آمدن اخیتالف بیين
سرعت حولی خودرو و چرخ میشود .تفاوت سرعت خودرو و
چرخ در سطح تماس تیایر و جیاده ایجیاد لغیز
لغز

مییکنید.

حولی ) ( ،از تفاوت نسوی بين سرعت زاویها چیرخ

و سرعت مطلق خودرو حوق رابطه ( )1تعریف میشود.
() 1

V  R
V



با مشتقگير از عوارت  1نسوت به زمان و جایگذار
روابط ( )2-3بهعوارت  0میرسيم.
()0

R 2 Fx   R 
1  Fx
   1    

T
V M
I  VI 

از رابطه ( )0در حراحی کنترلر مربوط به سامانه ترمز
ضد قفل استفاده شده است.
همانحور که در شكل  2قابل مشیاهده اسیت ،در محیل
تماس تیایر بیا سیطح جیاده نيیرو حیولی

وارد اعمیال

میشود .این نيرو مستقيما به مدل اصطكاکی جاده-تایر کیه
مربوط به سطح تماس تایر و جاده مییباشید وابسیته اسیت.
مدل اصطكاکی تایر رابطها بين نسوت لغز

( ) و ضریب

اصطكاک ( ) رابطها ريرخطی برقرار میکند .در این مدل
لغز

بهعنوان نامعينی سامانه است که محیدوده مطلیوب

آن مشخص میباشد.
در این مقاله از فرمول نيمه نظر  -نيمه عملی پاژیكا
معروف به فرمول جادویی جهت مدلساز

دیناميكی تایر

ب هره برده شده است .در این فرمول ورود سرعت و پارامتر
لغز

بوده و خروجی آن ضریب اصطكاک حولی تایر

میباشد که در معادله ( )8بيان شده است.
()8

  D sin[C arctan(B 
])))  E (B   a tan(B 

که در رابطه ( C=6/15 ،)8و  E=7/5بوده و همچنين ضرایب
و از روابط  9و  67محاسوه میشوند [.]9

()9
()67

B  7.527  0.07V
D  0.95  0.003V  0.000011M

 -0طراحی سامانه کنترل همزمان تعلیق فعال-ترمز
ضدقفل
به منظور بهوود عملكیرد سیامانه ترمیز از کنترلیر یكپارچیه
سامانه تعليق-ترمز بهره برده شد .با این کار در کنار کیاهش
مسافت توقف به کمك نيرو عملگر هيدروليكی موجیود در
سامانه تعليق ممكن است راحتی سرنشين تحت تیاثير قیرار
گيرد که با حراحی سامانه کنترلی مناسب در خودرو راحتی
سرنشين نيز در حد مطلوبی باقی میماند.
یكی از رایجترین رو ها کنترل سامانهها ريرخطی،
کنترل مود لغزشی است .در کنترل ريرخطی برمونا مدل،
قانون کنترلی بر اساس یك مدل اسیمی از سیامانه فيزیكیی
حراحی میشود .چگونگی رفتار سامانه کنترلیی بیا نیامعينی
مییدل در مرحلییه حراحییی مشییخص نيسییت و رو کنتییرل
ريرخطی مقاوم در مسایل کنترلی بسيار موثر و مفيید واقیع
شده است.
بهحور کلی حراحی کنترلکننده مود لغزشیی شیامل دو
مرحله میباشد .اول حراحی سطح لغز که باعث مییشیود
تا مرتوه سامانه مدار بسته کاهش یابد و باعث فیراهم آوردن
بستر مقاوم در سامانه شود تیا مسیير حرکیت سیامانه بیه
سییمت نقطییه تعییادل متمایییل شییود .دوم انتخییاب سياسییت
کنترلی مناسوی که سامانه را به سیمت ایین سیطح حرکیت
داده و قرار گرفتن و باقی ماندن بر رو آن را تضیمين کنید
[.]67
با توجه مدل ريرخطی دیناميكی تایر و وجیود نیامعينی
در پارامتر لغز که بازه مطلوب آن معين میباشید در ایین
مقاله کنترلر مود لغزشی حراحی و پيادهساز شده است .تیا
در نهایت بتوان با کمك سامانه تعليق فعیال بتیوان عملكیرد
سامانه ترمز ضد قفل را بهوود بخشيد.
 -1-0طراحی کنترلر یکپارچه تعلیق فعال–ترمز ضد
قفل بر اساس الگوریتم مود لغزشی:
در این بخش به حراحی سامانه کنترلر بر اساس الگیوریتم
مود لغزشیی بیرا سیامانه تعليیق فعیال و ترمیز ضید قفیل
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میپردازیم که این دو با توجه به اعمال نيیرو عمیود بیر
هم کنش فعال خواهند داشت .مونیا اسیتفاده از الگیوریتم
کنترلی مود لغزشی ،مقاوم بیودن سیاختار کنترلیر در برابیر
عدم قطعيتها ساختار مدل با سامانه واقعی مییباشید.
از جمله مهمترین عدم قطعيتها موجود در سامانه ضریب
لغز بين تایر و سطح جاده ،سادهساز ها انجیامشیده در
مدل عملگر هيدروليكی سامانه تعليق و همچنیين سیازوکار
ترمزگير میباشند [.]66

15

و ضییرایب ثابییت و مثوییت

در قییانون کنترلییی بییاال

هستند .اگر  ،ضیریوی بیزرگ باشید موجیب ایجیاد پدییده
چترینگ میگردد که باعث محدود کردن عملكرد ردیابی در
شرایط حالت ماندگار میشود .جهت کاهش پدیده چترینگ،
قانون کنترلی هم ارز بهکار گرفته شید .بهیره کنترلیی بیا
قانون کنترل هم ارز

جایگزین میگردد که در معادله

) (

( )61برا سامانه تعليق فعال ارائه میگردد.
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در سامانه تعليق هدف سیامانه کنترلیی ایجیاد شیرایطی
برا خو سوار سرنشیين در برابیر ارتشاشیات جیادها
میباشد .برا حراحی یك کنترل کننده مود لغزشیی ابتیدا
باید سطح لغز را تعریف کنيم .متغيیر لغیز را در اینجیا
خطا جابجایی جیرم معلیق از مقیدار مطلیوب آن در نظیر
میگيریم.

میکند .در نتيجه قانون کنترلی نهایی بیرا سیامانه تعليیق

()66

فعال قابل ارائه میباشد.

s  e  x s  x sd

برا دستیابی به خیو سیوار بایید شیتاب مطلیوب
جییرم معلییق ̈ را صییفر در نظییر بگيییریم تییا نيرویییی بییه
سرنشينان وارد نگردد و شرایط ایدهآل سوار برا خیودرو
ایجاد شود.
e  x s  x sd

()62

با در نظر گرفتن این شرط میتوان برا ورود کنترلی
سامانه تعليق که همان نيرو عملگر میباشد این قانون
کنترلی پيشنهاد داد.
()63

Fa  q  m s x ds  m s  x s

 m s  x ds  m s sgn  s 

(
)
̇ (
میباشد و
که در آن̇ ) ،
با جایگیذار ایین قیانون در معادلیه شیتاب جیرم معلیق
(معادله  )1با توجه به رابطه ( )64خواهيم دید بر اثر نيیرو
عملگر خطا سامانه به سیمت بانید بیاریكی کیه تعيیين
کننده آن است همگرا میشود.

()64

x s  x ds   x s   x ds sgn  s 

با جایگذار رابطه ( )62خواهيم داشت:
()65

sgn  s   e  e

()61

در رابطییه بییاال،
|) (

)

و

ثابییتهییا مثوییت هسیییتند و

(| نمایانگر ميانگين

) (

می باشد

و به عنوان فيلتر پیایين گیذر بیه حیذف ارتشاشیات کمیك

Fa  q  m s x ds  m s  x s  m s  x ds
()60
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بهمنظور اعمال کنتیرل میود لغزشیی بیرا سیامانه ترمیز
ضییدقفل ،هییدف کنترلییی اییین سییامانه ردیییابی لغییز

تییایر

میباشد که برا تحقق این امر ابتدا باید یك مقیدار لغیز
مطلوب را در نظر بگيریم .بر اساس میدل دینیاميكی پاژیكیا
بيشترین مقدار نيرو حولی در لغز

میا بیين  7/6تیا 7/2

میباشد .که میتوان مقدار  λرا برابیر  7/65در نظیر گرفیت.
برا جلوگير از خطا ردیابی با مقدار زیاد لغز

مطلوب

را با استفاده از رابطه زیر کیه پاسیخ گیذرا را معرفیی کیرده
محاسوه میکنيم.

d  opt  opt e at

()68

که در آن7/65 ،

لغز

بهينیه چیرخ اسیت

و a=27

ثابت زمانی میباشد .برا حراحی یك کنتیرل کننیده میود
لغزشی ابتدا باید سطح لغیز
لغز

را در اینجا خطا لغز

را تعرییف کنیيم .کیه متغيیر
هر لحظه از لغز

مطلیوب

در نظر میگيریم.
()69

s m  e    d
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حال باید ییك قیانونی کنترلیی پيوسیته بیرا گشیتاور
ترمز

حراحی کنيم .جهت ردیابی لغیز

 e=7باشد تا لغز

در هر لحظیه ،لغیز

مطلیوب بایید

مطلیوب را دنویال

1
 f v 
h

()25

T 

 -2-0طراحی کنترلر تعلیق فعال -ترمز ضد قفل برر

کند .ارائه قانون کنترلی برا گشتاور نيیاز بیه وارد شیدن

اساس الگوریتم مود لغزشی توسعه یافته

مشتق دومين متغير حالت در روابط میباشد ،که با توجه به

برا ارائه عملكرد بهتر کنترلکننده میود لغزشیی از جنویه
حرکت سریعتر آن رو سطح لغز به سمت نقطه تعیادل
سامانه و همچنين کاهش حرکت نوسانی ترژکتور سیامانه
احراف سطح لغز یا پدییده چترینیگ همیانحیور کیه در
پژوهشها پيشين برا کنتیرلکننیده میود لغزشیی قابیل
مالحظییه اسییت [ ،]62-64میییتییوان سییطح لغییز در
کنترلکننده مود لغزشی رایج را بیا توجیه بیه معادلیه ()21
اصالح کرد .بدین صورت که در حراحی سامانه کنترلی برا
انتخاب سطح لغز میتوان آن را از نوع الگیوریتم کنترلیی
 PIDبهصورت زیر انتخاب نمود.

رابطه ( )0داریم:

  f  hT

()27

که در آن،

)

)

( (

و

است.

مشتق اول متغير لغزشی با جایگذار رابطه ( ،)27خواهيم
داشت.
s m    d  f  hT  d

()26
̇

که در آن،

̇

و اعمال قیانون کنترلیی

مود لغزشی مرتوه اول بیر رو رابطیه ( )26قیانون کنترلیی
مطلوب را نتيجه میدهد.
T 

که در آن ،بهره کنترلر است و به نحو انتخاب مییشیود
که خطا ردیابی لغز

بیه صیفر نزدییك شیود .در قیانون

کنترلی باال باید مثوت باشد و مانند حالت قویل بیا قیانون
کنترل هم ارز

این بار برا سیامانه ترمیز ضید قفیل

) (

جایگزین میشود.
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()23

در رابطه باال

و

ثوابت مثوتی هستند و ایین رابطیه

نيز مانند رابطه ( )61نقش فيلتر پایين گذر به منظور حیذف
ارتشاشات را نيز دارا میباشد .در نتيجه برا قانون کنترلیی
نهایی ترمز ضد قفل خواهيم داشت.
()24

()21

0

1
] Lsgn(s m   d  f
h

()22

t

s m  K I e t  dt  K P e t   K D e t 


1 
1
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]  d  f

جهت صفر کردن سرعت خودرو در سرعت بسيار کیم از
یك بازخورد خطیساز در سرعتها پیایين اسیتفاده شیده
که در معادله  25بيان شده است.

به ترتيب ضریب انتگرالیی ،ضیریب
که در آن ، ،و
تناسوی و ضریب مشتقگير است .حال بیرا ارائیه عملكیرد
بهتر ردیابی پارامتر لغز به اصالح قیانون کنترلیی معادلیه
را بیهوسیيله
( )24میپردازیم .کیه در آن سیطح لغیز
الگوریتم  PIDرابطه ( )21تعریف میکنيم.
 -4شبیهسازی سامانه تعلیق -ترمز
در این قسمت ابتدا به شويهساز سامانه مدار بیاز تعليیق و
ترمز ضد قفل میپردازیم که شیامل حیل عیدد معیادالت
( )6-3میباشد .همچنين با مقایسه نتایج حل عدد سامانه
با نتایج برگرفته از نرمافزار تخصصی کارسیيم صیحهگیذار
انجام میشود .در نهایت شويهساز سامانه مدار بسته بیرا
بررسی عملكرد سامانه کنترلیی پيشینهاد صیورت خواهید
گرفت.
به منظور صحهگیذار میدل دینیاميكی ارائیه شیده در
بخش  ،2سامانه تعليق و ترمز ضد قفل شیويهسیاز شید و
نتایج آن با خروجیها نرمافیزار کارسیيم مطیابق شیكل 0
مطابقت داده شد .ورود سامانه تعليق سطح جاده بهصورت
موج سينوسی با دامنه  7/6متر بیوده و سیرعت اوليیه بیرا
سامانه ترمز ضد قفل نيز  02کيلیومتر بیر سیاعت ()27m/s
مدل شده است .با توجه به یكسان بودن ورود هیر دو زییر

کنترل همزمان سامانه تعليق فعال و ترمز ضد قفل براساس …
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سامانه در شويه سیاز عیدد و نیرمافیزار کارسیيم تطیابق

مطابق جدول  2میباشد .مقیادیر اوليیه ضیرایب کنترلیی از

دادهها خروجی که در شكل  4آورده شده ،بيانگر صحت و

رو زیگلر -نيكولز محاسوه شده است و سپس بیا سیعی و
خطا مقادیر بهينه گينها کنترلی به منظور دستییابی بیه
بهترین پاسخها سامانه مدار بسته استخراج شده است.

درستی مدلها ارائه شده میباشد .بر این اساس مییتیوان
از این مدلها در پيادهساز سامانه کنترلی بهره برد.

جدول ( :)1مقادیر پارامترها در فرایند شويهساز .

شکل ( :)0شويهساز سامانه ترمز ضد قفل (راست) سامانه
تعليق (چپ) در محيط نرمافزار کارسيم

پارامتر

مقدار

)

(

465

)

(

47

)R(m

7/321

)I(kg.m2

6/0

(

)
)

65877
(

)

477

(

692777
67
277
7/776
67
5

L

530
6777
7/76
6

K

شکل ( :)4صحهگذار دادهها خروجی در سامانه ترمز
ضدقفل (راست) و سيتم تعليق (چپ).
شويه ساز سامانه ترکيوی ترمز ضد قفل و تعليق فعال بر
رو مدل یك چهارم خودرو بر اسیاس مقیادیر پارامترهیا
ذکرشییده در جییدول  1براسییاس مقییادیر پارامترهییا مییدل
خودرو شويهساز شده در نرم افزار کارسیيم انجیام شیده
است .در این شويهساز فر شده است که حرکت خودرو
بر رو جاده آسیفالته خشیك مییباشید کیه سیطح جیاده
بهصورت موج سينوسی با دامنه  7/6متر مدل شیده اسیت و
با سرعت اوليه  27 m/sدر حال حرکت میباشد .در لحظیه
ابتدایی سرعت حولی خودرو و سرعت دورانی چیرخ بیا هیم
برابرند ولی با اعمال گشتاور ترمز سرعت دورانی با سرعت
حولی متفاوت خواهد شید و بیدون آنكیه چیرخ دچیار قفیل
شدگی شود سرعت دورانی به صفر میرسد .مسیافت توقیف
با انتگرال گير از سرعت خودرو در زمان ترمزگير حاصل
میشود .پارامترها کنترلی  PIDجهت ارائیه سیطح لغیز

جدول ( :)2پارامترها کنترلکننده .PID
677

6

6

به منظور مقایسه کنترلکننده مود لغزشی توسعه یافتیه
که در این مقاله ارائه شده ،کنترلکننده مود لغزشی با سطح
لغز معمولی و ترمز ضد قفل شیويهسیاز و در نمودارهیا
نمایش داده شدهاند .در شكل  5نمودار مسافت توقیف ( )
خودرو ارائه شده اسیت .شیكلهیا  0و  7نمیودار سیرعت
خطی اتومويل و سرعت دورانیی خیودرو تیا توقیف کامیل را
نمایش میدهد .شكل  8گشتاور ترمز جهت متوقف کردن
خودرو در ترمز ضد قفل را برا دو کنترلکننده مود لغزشی
معمولی و مود لغزشی توسعه یافته نشان میدهد.
از مقایسه پاسخهیا سیامانه حویق نمودارهیا  5تیا 9
درمییابيم که عملكرد ترمزگير شامل مسیافت حیی شیده
حين ترمزگير و سرعت خطیی در الگیوریتمهیا کنترلیی
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تلفيقی ترمز و تعليق با سامانه ترمز ضد قفل مشابه هم بوده.
یعنی سامانهها کنترلی جدید حراحی شده همیان ویژگیی
مناسب کارکرد سامانه ترمز ضد قفل را دارا میباشد با این
تفاوت عمده که ميزان گشتاور ترمز اعمالی به چرخها کیه
حوق سامانه ترمز ضد قفل حیدوداً برابیر  6357نيیوتن متیر
بود ،در سامانه کنترلی تلفيقی ترمز و تعليق به حیدود 577
نيوتن متر میرسد که این امر بهدليل اعمال نيرو عمیود
بيشییتر از حییرف سییامانه تعليییق فعییال بییر تایرهییا در حییين
ترمزگير و افزایش اصطكاک تایر با سطح جاده میباشید و
ضمن ایجاد راحتی بيشتر برا سرنشين و حذف تكانهیا
شدید شاسی خودرو در حين ترمزگير  ،با گشیتاور ترمیز
کمتر منجر به ترمزگير مطلوب همانند سیامانه ترمیز ضید
قفل میشود که در نتيجه کاهش استهالک و مصرف انیرژ
را برا سامانه به دنوال دارد.
همچنين از مقایسه کنترلکننیدههیا تلفيقیی ترمیز و
تعليق مشخص میشود که سامانه کنترلی مود لغزشی دارا
مزایا زیاد ازجمله پاسخها سریعتیر و کیاهش مصیرف
انرژ در سامانه بوده ولی بهدليل وجود پدیده چترینیگ در
ساختار کنترلیا ناشیی از حرکیت ترژکتیور سیامانه در
احراف سطح لغز  ،ورود کنترلی آن دارا اعوجاج زیاد
بوده که حرکت زیگزاگ گونه آن در پاسخها سامانه نيیز
مشاهده میشیود کیه باعیث افیزایش اسیتهالک در قطعیات
سامانه ترمیز شیده .ایین مسیاله بیا تلفيیق سیاختار  PIDدر
الگوریتم کنترلی مود لغزشیی اصیالح شیده و ضیمن حفیظ
مزایا کنترل مود لغزشی ،به ميزان قابیل تیوجهی اعوجیاج
موجود در پاسخها را از بیين بیرده و رونید همیوارتر را در
رفتار سامانه مدار بسته ایجاد مینماید که منجر بیه کیاهش
اسییتهالک عملگرهییا سییامانه ترمییز و افییزایش عمییر آن
میشود.

شکل ( :)0سرعت خطی خودرو.

شکل ( :)7سرعت زاویها چرخ.

شکل ( :)9گشتاور ترمزگير .
 -5نتیجهگیری
در این مقاله به کنترل همزمان سامانههیا تعليیق فعیال و
ترمز ضد قفل با الگوریتم کنترلی نوین مود لغزشیی توسیعه
شکل ( :)5مسافت توقف خودرو.

یافته پرداخته شده است .در ساختار کنترلی مود لغزشی ،بیا

کنترل همزمان سامانه تعليق فعال و ترمز ضد قفل براساس …

اضافه کردن سامانه کنترلی مقاوم  PIDبه سطح لغز

آن و

پيیییادهسیییاز نوآرانیییه آن در سیییامانه کنترلیییی تلفيقیییی
ترمز-تعليق ،سعی در بهوود رفتار سامانه ترمز شامل کیاهش
مسافت و زمان توقف شده است که بطور همزمان بیه بهویود
عملكرد سامانه تعليیق شیامل راحتیی سرنشیين نيیز منجیر
میشود .بدین منظور پس از مدلساز ریاضی سامانه و حل
عدد آن ،پاسخها سیامانه میدار بیاز بیا نتیایج حاصیل از
شويهساز در نرمافیزار کارسیيم مقایسیه و صیحت فراینید
مدلساز نشان داده شده است .به منظور کنتیرل سیامانه،
ابتدا سامانه کنترلیی میود لغزشیی حراحیی شید کیه دارا
پاسخها سریع و مصرف انرژ کمی بود .سپس بیه منظیور
توليد سيگنال کنترلکننده مناسیبتیر بیا چترینیگ بسیيار
کمتر ،کنترلکننده مود لغزشی توسعه یافته با سطح لغزشی
مطابق الگوریتم کنترلی  PIDبرا سامانه حراحی شد که در
کنار حفظ مزایا موجود در کنترل مود لغزشیی ،در نهاییت
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