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چکیده
در این مقاله با توجه به اهمیت ضربات وارد شده به خودروی متحرک در اثر برخورد با ناهمواری ها و پستی بلندی
های جاده که منجر به ناراحتی سرنشین ها و از بین رفتن هر چه بیشتر قطعات می شود ،به لزوم اتصال چرخ ها
به بدنه با یک سیستم فنربندی اشاره می کنیم و در ادامه تالش مان برای کنترل هر چه بهتر این سیستم می
باشد .در واقع به سیستمی نیاز است که توانایی کاهش ضربات ،تکان ها ،لرزش های ناشی از شرایط جاده را داشته
باشد .سیستم تعلیق باعث می شود ضربه ها جذب شده و به نوسان تبدیل شوند .در این تحقیق مدل فعال و غیر
فعال سیستم تعلیق بررسی شده است .در سیستم تعلیق غیرفعال ،خصوصیات سختی و میرای ثابت است در حالی
که در سیستم تعلیق فعال ،نیروی کنترل فعال به نیروی سختی و میرایی اضافه شده و نیروی جاذب ضربه را بهبود
می بخشد .در این مقاله عملکرد سیستم تعلیق فعال خودرو با کنترل کننده تطبیقی در مقایسه با سیستم تعلیق
فعال با کنترلر بهینه خطی درجه دو و سیستم تعلیق غیرفعال برای مدل کامل خودرو با هفت درجه آزادی مورد
بررسی قرار گرفته است ،نتایج نشان داد که جابجایی عمودی بدنه و جابجایی نسبی سیستم تعلیق که به ترتیب
بیانگر کیفیت سواری و فرمانپذیری خودرو هستند در ح الت فعال کنترل شده نسبت به حالت غیرفعال به طور
چشمگیری بهبود یافته و در سیستم فعال با کنترلر تطبیقی کیفیت سواری  72درصد و فرمانپذیری خودرو 72
درصد در مقایسه با سیستم تعلیق فعال کنترل شده با کنترلر بهینه خطی درجه دو بهبود قابل مالحظه ای داشته
است.

واژگان کلیدی:
کنترل غیرخطی تعلیق مدل کامل خودرو ،کنترل  LQRتعلیق خودرو ،کنترل تطبیقی مدل کامل خودرو
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مقدمه
امروزه روش هایی برای رسیدن به کنترل بهتر کیفیت سواری و فرمانپذیری خودرو در شرایط غیر منتظره و ناهموار جاده مد نظر است و
تالش های زیادی برای بهبود این مهم که یکی از چالش های عمده صنعت خودرو سازی است ،صورت می گیرد .برای بهبود راحتی سفر
و قابلیت مانور خودرو ،یک سیستم تعلیق به کاهش شتاب جرم ارتجاعی و جابجایی نسبی سیستم تعلیق و همچنین به نگهداری تایرها در
تماس با جاده می پردازد .کنترل کننده های بهینه گرچه یک شاخص عملکرد را مینیمم می کنند ولی قابلیت تطبیق برای تغییرات عمده
پارامترهای سیستم را ندارند .از آنجایی که طرح کنترل تطبیقی تشخیص اغتشاش های ورودی ،بی ثباتی پارامترها و یا پیکربندی از طریق
الگوریتم مستقیم تطبیق است و ب وسیله ی تطبیق این نامعینی ها ،اهداف کنترل کننده تطبیقی که جلوگیری از کاهش کارایی یک
سیستم است به تحقق می رسد .در این مقاله یک کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای سیستم تعلیق فعال طرح کرده ایم که توانایی
باالبردن عملکرد تعلیق را با وفق یافتن با تغییرات در مشخصه های تعلیق و تغییر پروفیل جاده ایجاد می کند .دلیل اولیه ی مطرح شدن
کنترل تطبیقی رسیدن به کنترلگرهایی بود که بتوانند با تغییر دینامیک فرایند و مشخصه های اغتشاش تطبیق یابند .عالوه بر اثرات
تغییرا ت رفتار فرایند حاالتی نیز وجود دارد که در آن ها مساله اساسی ،تغییرات مشخصه اغتشاش هاست .اگر اغتشاش ها دارای ترتیب
آماری خاصی باشد ،این امکان وجود دارد که بتوان با استفاده از کنترلگری که در مشخصه ی خاص اغتشاش تنظیم شده باشد ،اصالح
قابل مالحظه ای را در کیفیت کنترل بوجود آورد .در ابتدا به معرفی روش کنترل بهینه مربعی خطی که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین
روش های طراحی بهینه در سیستم های خطی است می پردازیم .کنترل بهینه مربعی خطی اساس و مبنای بسیاری از روش های طراحی
سیستم های کنترل مدرن است .و درادامه کنترل تطبیقی را پیشنهاد کرده و روی سیستم اعمال می کنیم و نتایج بدست آمده را برای
اطمینان از صحت کار با نتایج کارقبلی انجام شده در همین زمینه با اعمال کنترلر  LQRمقایسه می کنیم و برتری کار خود را نسبت به
کنترلر قبلی با استفاده از نتایج بدست آمده نشان می دهیم.
در منبع (  )MYOUNGO SUNWOO,1981از کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سیستم تعلیق فعال مدل یک چهارم خودرو
استفاده کرد که این سیستم قابلیت سازگاری موثری برای بی ثباتی در مشخصات سیستم تعلیق و تغییر در جرم ارتجاعی را ایجاد می
کند و مشخصات مطلوب را در می توان به آسانی برای یک مدل مرجع تعریف کرد به بهبود قابل توجهی برای سیستم تعلیق نسبت به
حالت غیرفعال ایجاد کرد و حدود 23درصد باعث بهبود کیفیت سواری شد.
درمنبع(  ، 2237آقای مرتضی منتظری و مهدی کاشانی) آزاد در نشریه بین المللی علوم مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و
کنترل سیستم ها ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران در مقاله ای با عنوان مقایسه عملکرد کنترل فازی و بهینه در
سیستم های تعلیق فعال خودرو عملکرد این دو سیستم را با هم مقایسه کردند.
در منبع (  ) Sun Jiyan Min et al, 2007از کنترل تطبیقی فازی برای بهبود راحتی سواری و فرمان پذیری سیستم تعلیق فعال
خودرو استفاده کرد ،یک الگوریتم جدید برای کنترل فازی که قوانین کنترل فازی مطرح شد و این مدل را برای مدل یک چهارم خودرو
در نظر گرفت .در این مقاله با توجه به فاکتورهایی ذکر شده برای مدل یک چهارم خودرو به کاهش شتاب و جابجایی جرم ارتجاعی
پرداخت و در این مقاله تابع های عضویت انتخاب شده برای سیستم فازی مانند حالت معمول و متداول تعریف نمی شوند بلکه طبق روش
 LMSتطبیقی اصالح می شوند که این فاکتور می تواند باعث برتری سیگنال محرک و کنترل شده در این روش نسبت به حالت کنترل
فازی متداول باشد و بنابراین الگوریتم تطبیقی فازی توانایی تطبیق داشت و نتایج نشان داد الگوریتم فازی تطبیقی فازی تاثیر آشکاری
روی کنترل ارتعاش سیستم دارد.
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در منبع ) (ROSHELIA BINTI DARRUS,2008در دانشگاه مالزی در پروژه ای که انجام داد تکنیک کنترل بهینه خطی درجه دوم
را روی سیستم تعلیق فعال خودرو برای مدل کامل در نظر گرفت و مقایسه ای بین سیستم تعلیق فعال و غیرفعال بوسیله دو نوع مختلف
پروفیل جاده ان جام داد و نتیجه ای که از انجام این پروژه حاصل شد این بوده که کنترل کننده خطی درجه  7زمان نشست را برای اکثر
پارامترهای مهم بسیار کم کرده ولی دامنه ی آن ها بیشتر از حالت غیرفعال شده است.
در منبع (آرش طرافی) 2233 ،در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کنترل بهینه خطی برای سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو را
انجام داد و شبیه سازی با نرم افزار ادامز انجام گرفت و نتایج بدست آمده با حالت بدون کنترل غیرفعال مقایسه شد و برتری آن نشان
داده شد.
در سال  2237در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مکاترونیک پایان نامه ای در رابطه با سیستم تعلیق فعال خودرو انجام شد
که در آن سیستم تعلیق فعال مدل یک چهارم خودرو مورد بررسی قرار گرفت و به مقایسه ی کنترل بهینه مربعی خطی و روش کنترلی
معادالت حالت) (Sdreکه روش بهینه برای سیستم های غیرخطی است ،تا حدودی کیفیت سواری در حالت بهینه برای سیستم های
غیرخطی بهبود پیدا کرد و تا حدودی کیفیت سواری در حالت بهینه برای سیستم های غیرخطی بهبود پیدا کرد.
در منبع ( )Catlin Alecsander,2011مقایسه ای بین سیستم تعلیق فعال و غیرفعال برای مدل نصف خودرو انجام شد و در این مقاله
مطالعه روی سیستم تعلیق فعال و غیرفعال صورت گرفت و با استفاده از کنترلر  PIDبهبود رفتار دینامیک خودرو در ترم کیفیت سواری
را برای این سیستم مشاهده کردیم.
در منبع( )Juntao F,2012مدلسازی دینامیک و کنترل تطبیقی عصبی تعلیق خودرو برای مدل یک چهارم غیر خطی خودرو صورت
گرفت که تالش برای کنترل ارتعاشات بر اساس کنترل شبکه های عصبی روی عملکرد سیستم تعلیق خودرو انجام می شود .و نشان می
دهد که عملکرد مدل غیرخطی بهتر از عملکرد مدل خطی تعلیق هست و از مزایای شبکه های عصبی برای واقعی کردن بهینه سازی
شتاب و جابجایی عمودی سیستم تعلیق استفاده می کند و نتایج تاثیر مثبت کنترل تطبیقی شبکه های عصبی را روی عملکرد سیستم
تعلیق خودرو نشان می دهد.
عملکرد سیستم تعلیق در دو ترم کیفیت سواری و فرمانپذیری خودرو مشاهده خواهند شد ،جایی که پروفیل جاده به عنوان اغتشاش به
سیستم داده شده است .پارامترهای جابجایی نسبی تعلیق ،انحراف چرخ و شتاب بدنه برای مدل کامل خودرو مشاهده خواهند شد.
اغتشاش جاده یا همان پروفیل جاده از مرجع ) (ROSHELIA BINTI DARRUS,2008و ( )Juntao F,2012گرفته شده است .هدف
دستیابی به مقدار دامنه کوچک برای جابجایی نسبی تعلیق ،انحراف چرخ و شتاب بدنه وجابجایی بدنه می باشد و همچنین حالت ماندگار
سریعتر برای هر بخش در نظر گرفته شده است.
این خودرو قابلیت حرکت بر روی جاده ناهموار را دارد ،ناهمواری جاده به شکل یک برآمدگی با دامنه  3.2متر و در حالت دیگر به شکل
دو برآمدگی با دامنه  3.2متر و  3.30متر در زمان های فرض شده مطابق شکل های  2تا 4در نظر گرفته شده است که از نوع
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متداول ترین ناهمواری های جاده برای شبیه سازی می باشند .بطور خالصه فرضیات در نظر گرفته شده جهت حل مسئله به قرار زیر
است.
 )1جذب انرژی ضربه وارده به چرخ توسط سیستم تعلیق و تایر.
 )7ب ا توجه به اینکه ضریب میرایی حاصل از کمک فنر معموال بین  3.7تا  3.4می باشد بنابراین در نظر نگرفتن میرایی می تواند فرض
مناسبی برای مسئله باشد.
 )2جابجایی عمودی جاده به عنوان ورودی اغتشاشی طبق مرجع ) (ROSHELIA BINTI DARRUS,2008و ( )Juntao F,2012در
نظر گرفته شده است.
 )4مدل آزمایشگاهی سیستم دینامیکی مربوط به سیستم تعلیق خودرو مطابق مرجع ) (ROSHELIA BINTI DARRUS,2008و
()Sam Y.M et al,2000در نظر گرفته شده است.

روش تحقیق
در این مقاله روش تحقیق به صورت تئوری است و مدل سیستم از مقاالت موجود استخراج شده است .منبع اطالعات کتب
مرتبط با اهداف مقاله و نیز مقاالت معتبر علمی چاپ شده در این زمینه بوده است .در این مقاله ،داده های مورد نیاز با
جستجوی اینترنتی و کتابخانه ای از مراجع موجود استخراج شده است و تحلیل و ارزیابی روش پیشنهادی با شبیه سازی در
محیط نرم افزار متلب انجام شده است.

مدلسازی ریاضی
سیستم  2درجه آزادی نشان داده شده در شکل  2را می توان به عنوان مدل ارتعاشی خودرو با سیستم تعلیق فعال در نظرگرفت.
حرکت های این مدل در راستای عمودی با  0مختصه  zsو  zu1و  zu2و  zu3و  zu4به ترتیب برای جابجایی عمودی جرم فنر بندی شده
(بدنه) ،چرخ جلو سمت راست ،چرخ جلو سمت چپ ،چرخ عقب سمت راست ،چرخ عقب سمت چپ و دو مختصه  aو  aبرای حرکت
های پیچ
و رول در نظر گرفته شده است برای درک بهتر در شکل  2از مرجع ) (Roshelia Binti Darrus,2009و ()Sam Y.M et al,2000
نمایش می دهیم.
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) نمایش سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو1( شکل
: معادالت رول
Ir

s

= - bf T f (

s1

–

U1 )

+ bf T f (

s2

–

u2)

– br T r (

s3

–

u3 )+

brTr (

s4 –

u4)

– kf Tf(zs1 –zu1) + kf Tf (zs2 –zu2) –

krTr(zs3-zu3) + krTr (zs4 –zu4) + Tfu1- Tfu2 + Tru3 – Tru4
(1)

: معادالت پیچ
IP

s

= - bf a(

–

s1

U1 )

+ bf a (

s2

–

u2)

+ br b(

s3

–

u3 )

+ b rb (

s4 –

krb(zs3-zu3)+ krb(zs4 –zu4) + au1+ au2 – bu3 – bu4

u4)

– kf a (zs1 –zu1) – kf a (zs2 –zu2) +
(2)

: معادالت حرکت عمودی خودرو
ms

s

= - bf (

s1

–

U1 )

– bf (

s2

–

u2)

– br (

s3

–

u3 )

- b rT r (

- kr (zs3 –zu3) – kr (zs4 –zu4) +u1+ u2 + u3 + u

s4 –

u4)

– kf (zs1 – zu1) – kf (zs1 –zu1) – kf (zs2-zu2)
(3)

:حرکت عمودی هر کدام از چرخ ها
muf

–

+ kf (

u2

= bf (

s2

–

U2 )

+ kf (

s2

–

u2)

– ktf

u2

-u2+ ktf zr2

u3

= br (

s3

–

U3 )

+ kr (

s3

–

u3)

– ktr

u3

-u3+ ktr zr3

s4

–

U4 )

+ kr (

s4

–

u4)

– ktr

u4

-u4+ ktr zr4

s1

u1)

– ktf

= bf

s1

U1 )

–

u1

u1

-u1+ ktf zr1

(4)

muf

(5)
mur

(6)
mur

u4

= br (

(7)

www.SID.ir

Archive of SID

این صورت تعریف
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مقدار

متغیر

جرم بدنه خودرو (جرم ارتجاعی)

1111کیلوگرم

)Ms)kg

جرم چرخ جلو و عقب

 11و  16کیلوگرم

)Muf and mur(kg

ممان اینرسی پیچ و رول

 0066و 066مترمربع

)Ip and Ir(m2

سختی بدنه خودرو( ارتجاعی) جلو وعقب

 11063و 16106نیوتن بر متر

)Kf and kr (n/m

جلو وعقب

 60060و 60063متر

)Tf and Tr(m

سختی تایر جلو وعقب

 170036نیوتن برمتر

)Ktf and Ktr (n/m

میرایی سیستم تعلیق

1666و 1166نیوتن ثانیه بر متر

)bf , br(ns/m

جدول ( )1مقادیر پارامترهای سیستم تعلیق

کنترل کننده LQR
یک مسئله معمول و متداول کنترل بهینه – که الزاما مربعی خطی نیست – به صورت زیر بیان می شود.تابع  Jرا در نظر بگیرید.
)(8

معادالت حالت سیستم کنترلی و تابع هزینه را به صورت زیر در نظر می گیریم.
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که در آن  Qتابع مربعی مثبت نیمه معین و  Rتابع مربعی مثبت معین می باشد.در مسائل  LQRهدف یافتن ورودی کنترلی به صورت
فیدبک خطی از متغیرهای حالت است.
)(9

فرم فضای حالت سیستم را به صورت زیر نمایش می دهیم:
()16
مقادیر  Qو : (Roshelia Binti Darrus,2009) R

)Q=10e4*eye(14
)R=0.1*eye(4
K = 10^4

کنترل کننده تطبیقی
هدف کنترل تطبیقی مدل مرجع نزدیک ساختن خروجی ناشناخته سیستم به خروجی مدل مرجع تعریف شده با مشخصه های مطلوب
است .در اینجا اصالح طرز کار مناسب گین های  Mو  ، Lکه پارارمترهای تنظیم برای دنبال کردن مدل مرجع ما هستند ،عملکرد بهتر
سیستم را تعریف می کند .با نصب یک شتاب سنج در مرکز چرخ می توان اغتشاش جاده را اندازه گیری کرد .از این اطالعات برای تامین
ورودی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع استفاده می کنیم .پارامترهای مطلوب سیستم تعلیق بوسیله ی سختی فنر  Kmو ضریب میرایی
 bmfو  bmrبه ترتیب برای تعلیق جلو و عقب مدل شده است و اندیس

 mبه مدل مرجع اشاره می کند .

مدل مرجع با دینامیکی به صورت زیر استفاده شده است:
()11

و همچنین سیستم را به صورت زیر نمایش می دهیم :
()11
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با فرض شرایط اولیه صفر و ورودی صفر کنترل را انجام می دهیم و پروفیل جاده  rبه عنوان اغتشاش به سیستم وارد می شود.
ساختار کننده به صورت زیر انتخاب شده است:
()14

تعیین خطا: 1
()11
قوانین تنظیم :
)(16

شبیه سازی :
اغتشاش یا همان پروفیل جاده که به عنوان ورودی به سیستم اعمال می شود .نتایج شبیه را برای دو نمونه پروفیل متفاوت انجام می
دهیم .پروفیل شماره یک با یک برآمدگی و پروفیل شماره دو با دو برآمدگی به سیستم اعمال می شود .در این جا پروفیل جاده گرفته
شده از مرجع با یک برآمدگی فرض شده است .جایی که  aدامنه برامدگی اغتشاش ورودی را مشخص میکند و مقدار آن  3.30فرض
شده است .
()17

= )d(t

- error
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= )d(t

)(18

معادله ( )13اغتشاش ورودی جاده برای چرخ جلو راست و چپ در نظر گرفته شده است و معادله ( )17نیز به عنوان اغتشاش جاده
برای چرخ های راست و چپ عقب در نظر گرفته شده است .یک فرض شده است که چرخ جلو راست و چپ به یک برآمدگی و در
یک زمان مشابه برخورد می کنند و همین وضعیت را برای چرخ های عقب راست و چپ داریم یعنی آنها هم به یک مانع مشابه و در
یک زمان

یکسان

برخورد می

کنند.

نمودار -1پروفیل شماره یک جاده برای چرخ جلو راست و چپ برای مدل کامل خودرو
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نمودار : 0پروفیل

شماره یک
جاده برای چرخ عقب راست و چپ برای مدل کامل خودرو

شبیه سازی پروفیل شماره دو جاده برای مدل کامل خودرو
پروفیل جاده با دو برآمدگی در نظر گرفته شده است .در جایی که مقدار آن  6060در نظر گرفته شده است .

()19

=)d(t
()22

= )d(t

اغتشاش ورودی جاده برای چرخ جلو راست و چپ در نظر گرفته شده است و معادله ( )11-1نیز به عنوان اغتشاش جاده برای چرخ
های راست و چپ عقب در نظر گرفته شده است .یک فرض شده است که چرخ جلو راست و چپ به یک برآمدگی و در یک زمان
مشابه برخورد می کنند و همین وضعیت را برای چرخ های راست و چپ عقب داریم یعنی آنها هم مطابق به یک برآمدگی مشابه و در
یک زمان یکسان به این مانع برخورد می کنند.
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نمودار  -1پروفیل 0

جاده برای
چرخ های جلو راست و چپ

نمودار -0پروفیل شماره  0جاده برای چرخ های عقب راست و چپ
کنترل تطبیقی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو برای پروفیل یک جاده :

نمودار  -5نیروی تولید شده توسط نیرومحرکه برای چرخهای جلو وعقب توسط کنترل کننده تطبیقی برای پروفیل شماره 1
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نمودار -1جابجایی بدنه برای پروفیل شماره  1جاده

نمودار -3جابجایی چرخ های جلو برای پروفیل شماره 1جاده

نمودار -7شتاب بدنه در برابر پروفیل شماره  1جاده

نمودار
 -6انحراف چرخ های جلو در برابر پروفیل شماره  1جاده
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نمودار  -11جابجایی نسبی سیستم تعلیق جلو در برابر پروفیل شماره  1نمودار-10جابجایی چرخ های عقب با پروفیل شماره  1جاده

نمودار -11جابجایی نسبی سیستم تعلیق عقب با پروفیل شماره  1جاده
کنترل تطبیقی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو برای پروفیل شماره دو جاده :

نمودار  -41نیروی تولید شده توسط نیرومحرکه برای چرخهای جلو وعقب توسط کنترل کننده تطبیقی برای پروفیل شماره 0
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نمودار  -10جابجایی بدنه در برابر پروفیل شماره  0جاده

نمودار  -11شتاب بدنه با پروفیل شماره  0جاده

نمودار  -13جابجایی چرخ های جلو(راست و چپ)در برابر پروفیل شماره  0جاده
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نمودار -17جابجایی چرخ های عقب(راست و چپ)در برابر پروفیل شماره 0جاده

نمودار -16انحراف چرخ های جلو(راست وچپ) در برابرپروفیل  0جاده

نمودار -06انحراف چرخ های عقب(راست وچپ) در برابرپروفیل شماره 0جاده

www.SID.ir

Archive of SID

نمودار -01جابجایی سیستم تعلیق جلو(راست و چپ) در برابر پروفیل شماره  0جاده

نمودار -00جابجایی سیستم تعلیق عقب(راست و چپ) در برابر پروفیل شماره  0جاده
بررسی نتایج در برابر پروفیل جاده با دامنه های متفاوت:
برای بررسی بیشتر نحوه ی عملکرد خودرو و سیستم تعلیق در مواجه با نا همواری های جاده ،پروفیل هایی با فرکانس مشابه مانند
پروفیل یک برای مدل کامل ولی با دامنه های متفاوت  16و 11و 00سانتی متر را در جدول زیر بررسی می کنیم :
جدول ( )0عملکرد خودرو در مواجه با پروفیل با دامنه های متفاوت
cmپروفیل با دامنه پروفیل با دامنه 00سانتی متر41

پروفیل با دامنه 41سانتی متر

پروفیل بادامنه 41سانتی متر
مقایسه

زمان نشست
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عقب

جلو

عقب

جلو

عقب

جلو

عقب

جلو

عقب

جلو

عملکرد

عقب

6cm

14cm

5s

ندارد

3cm

6cm

7s

ندارد

3cm

6cm

passive

4.5s

2.75s

17cm

19cm

4.5s

2.5s

10.5cm

12cm

4.5 s

2.5s

7cm

8cm

lqr

4s

1.5s

12cm

15cm

3.75s

1.5s

8cm

10cm

3.75

2s

4cm

6cm

adaptive

8s

جلو
ندارد

بحث و نتیجه گیری
از مشاهده نمودارها نتیجه می شود که عملکرد سیستم تعلیق فعال کنترل شده با روش کنترل تطبیقی مدل مرجع به عملکرد بهتر سیستم
تعلیق نسبت به حالت غیر فعال و حالت فعال کنترل شده با روش  LQRرسیدیم .یک ایراد کنترل  LQRدر این است که با وجود
کاهش مناسب زمان نشست ،متاسفانه دامنه در اکثر پارامترهای خروجی مهم برای ما بیشتر از حالت بدون کنترل است .و با انتخاب یک
مدل مرجع مناسب که محاسن حالت  LQRیعنی زمان نشست سریع را داشت ولی ایراد آن یعنی افزایش دامنه پارامترها نسبت به حالت
بدون کنترل را نداشت ،موفق به بهبود عملکرد خودرو در برخورد با موانع و ناهمواری های جاده شدیم %03 ،بهبود جابجایی بدنه%01 ،
بهبود جابجایی نسبی سیستم تعلیق خودرو نسبت به عملکرد تعلیق خودرو با روش کنترلی  LQRبدست آوردیم .بنابراین  %03بهبود
کیفیت سواری و  %01بهبود فرمانپذیری خودرو را نسبت به روش کنترلی  LQRتجربه کردیم.
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منابع
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تعلیق فعال خودرو عملکرد این دو سیستم را با هم مقایسه کردند.
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