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ÖZET
Bu çalışşmada, ağırr yol ve arazi araçlarrı ile askerii araçlarda kullanılan hidro-pnöma
atik (HP)
süspanssiyonların sta
atik ve dina
amik davran
nışları mode
ellenmiş ve incelenmişttir. HP süs
spansiyon
sistemlerinde doğrussal karakteriistiğe sahip olmayan çe
eşitli elemanlar bulunmaaktadır. Bu elemanlar
e
özellikle araç simüla
asyonlarında çözüm süre
elerini uzatm
makta ve/veya çözümlerdde sayısal prroblemler
oluşturm
maktadır. Kon
ntrol sistemle
erinin tasarım
mında ise gen
nellikle doğru
usal modelleer kullanılmak
ktadır. Bu
nedenle doğrusal ollmayan bir HP
H süspanssiyon modelinden, doğru
usal model pparametrelerrinin elde
edilmesi incelenmiş; doğrusa
al olmayan ve doğrusal modellerden eldde edilen sonuçlar
karşılaşttırılmıştır.
Anahtarr Kelimelerr: Hidro-pnö
ömatik süsp
pansiyon, doğrusal olm
mayan modeel, doğrusallaştırma,
doğrusal model.

ABSTRA
ACT
cs of a hydro
In this sttudy,static an
nd dynamic characteristic
c
o-pneumatic (HP) suspe nsion system
m used in
heavy-ro
oad, off-road, and militarry vehicles w
were modeled
d and examined. In HP suspension systems,
there are
e various ele
ements which
h have nonlin
near characteristics. These elementss cause the simulation
s
time to iincrease and
d result in numerical pro
oblems in so
olutions. In th
he design off the control systems
generallyy linear mod
dels are use
ed. For this reasen, estimation of th
he linear moodel parametters from
nonlinea
ar HP suspen
nsion model were examin
ned and the results obtained from thee linear and nonlinear
suspenssion models were
w
comparred.
Key Words: Hydro-p
pneumatic su
uspension, n
nonlinear model, lineariza
ation, linear m
model.

1. GİRİŞ
Ş
Hidro-pn
nömatik (HP)) süspansiyo
onların otom
mobillerde kullanımı olduk
kça eskidir [[1]. Çeşitli nedenlerle
birkaç m
model dışında
a yaygınlaşamamakla be
eraber HP sü
üspansiyonların, yaygın oolarak kullanılan pasif
mekanikk süspansiyo
onlara göre birçok
b
teknikk üstünlükleri vardır. Son
n zamanlardaa gelişen teknolojiyle
birlikte H
HP süspansiyyonların kulla
anımı, ağır yyol ve arazi araçlarıyla
a
birlikte özelliklee askeri araç
çlarda da
yaygınla
aşmaya başla
amıştır [2].
un temel yap
pısı Şekil 1 de gösterilm
miştir. Şekilde
e görüldüğü gibi HP süs
spansiyon
Bir HP ssüspansiyonu
direngen
nlik etkisini veren bir gaz ve 2 yağ od
dacığından oluşur; gaz ve
e yağı ayırann bir hareketli pistonu,
üzerinde
e yağ hacim
mleri arasınd
da geçişi sa
ağlayan orifis
slerin bulund
duğu bir saabit bölmeyi ve araç
kütlesini taşıyan bir ana pisto
onu içerir. S
Süspansiyon
nda sönümle
eme özelliğ i orifisler sayesinde
s
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sağlanm
maktadır. Ayrıca hareketli pistonlarla ssilindir arasın
nda bulunan kuru sürtünnme de sönümlemeye
katkıda b
bulunmaktad
dır.
Pasif me
ekanik süsp
pansiyonlarla
a karşılaştırılldığında, HP
P süspansiyo
onların belli üstünlüklerii olmakla
beraber, özellikle ottomobillerde yaygın kul lanımını eng
gelleyen sak
kıncalı yönleeri de vardır [1]. En
önemli ü
üstünlük sisttemin doğal frekansı ile
e ilgilidir. Süspansiyon tarafından taaşınan yük arttığında
a
mekanikk süspansiyo
onların direng
genliği değişşmediği için sistemin doğ
ğal frekansı daha düşük
k değerler
almaktad
dır. Araçların
n süspansiyo
onları belirli b
bir yüke göre
e tasarlandığı için, bu değğerden farklı yüklerde
tasarlana
an doğal frekanstan
f
uzaklaşılma kta, araçlarrın sürüş konforu azaalmaktadır. Mekanik
süspanssiyonlardan farklı
f
olarak, HP süspan
nsiyonların taşıdığı
t
yük artırıldığı zaaman süspa
ansiyonun
direngen
nliği de artm
makta ve doğ
ğal frekans iilk tasarlanan değere ya
akın bir değeerde kalmak
ktadır. Bu
nedenle araç, tasarrım yükünde
en farklı yükklerde de yü
üksek sürüş konforuna sahip olabilmektedir.
Mekanikk süspansiyo
onlarla HP süspansiyonla
ar arasındak
ki diğer bir fark
f
ise, HP
P süspansiyo
ona sahip
araçların
n yükseklik kontrolunün
nün mekanikk süspansiyo
onlu araçlarra göre dahha kolay bir şekilde
yapılmassıdır. Araçta
a bulunan HP
H süspansi yondaki yağ
ğ bölmesine yağ basılaarak veya ya
ağ dışarı
alınarak aracın seviyye kontrolü yapılabilmekt
y
tedir. Buna benzer
b
şekilde birden fazlla hidrolik ak
kümülator
kullanılarak süspanssiyonun diren
ngenliği de isstenilen yönd
de değiştirile
ebilir. Ayrıca süspansiyon
n hareket
ettikçe g
gaz direngen
nliği dolayısıyla gaz kuvvveti artmaktta ve bu da süspansiyoonun mekanik limitine
gelmesin
ni engelleme
ektedir. Aktif süspansiyon
n uygulamallarına geçiş te HP süspaansiyonlarda
a göreceli
olarak da
aha basittir. Diğer tarafta
an, pasif mekkanik süspan
nsiyonların üstün olduğu bazı özellikler vardır.
Fiyat ve
e bakım maliyeti HP süspansiyon
nlarda meka
anik süspan
nsiyonlara ggöre daha yüksektir;
y
güvenilirrlik ise daha alt düzeyde
edir. Bu ned
denlerle, HP süspansiyon
n sistemleri göreceli olarak daha
büyük ve
e pahalı araççlarda tercih edilmektedirr.
zp
M

orifis

P1, V1
Yağ

P2, V2

zfp

Yağ
Mp
z0

P3, V3
Gaz

Şekil 1. Hidro-Pnöma
H
atik Süspansiiyonların Gen
nel Yapısı.
Literatürrde HP süspa
ansiyonların doğrusal ve
e doğrusal ollmayan modellerini içereen yayınlar mevcuttur.
m
Ancak b
bu modellerrin farklı dü
üzeylerde ve
e farklı ama
açlarla geliş
ştirildiği göz lenmektedir. Bir HP
süspanssiyon sistem
minin, tüm doğrusal ollmayan elem
manlarının gözönüne aalındığı, en ayrıntılı
matemattik modelleriinden biri Jo
oo [3] tarafın
ndan verilmiş
ştir. Gao ve diğerleri [4--7] tarafından
n yapılan
kapsamllı çalışmalard
da bir HP sü
üspansiyonu n fiziksel mo
odelleri oluştturulmuş, sim
mülasyonlar yapılmış,
yarı-aktiff ve aktif uygulamalarr incelenmişştir. Els ve Grobbelearr [8] HP ssüspansiyonların yay
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karakteristiklerinin bulunmasınd
b
da yeni birr yaklaşım sunduktan sonra, ısı transferinin
n sistem
performa
ansına etkilerini belirlemeye çalış mışlardır. Shi,
S
Li ve Zhang [9] çalışmalarında, HP
süspanssiyonun ayrın
ntılı ve doğrusal olmaya
an bir matem
matik modelin
ni oluşturaraak, modeli deneylerle
doğrulam
mışlardır. Ya
azarlar süspansiyon m
modelini aktif hale getirip bir çeyrrek araç modelinde
m
kullanara
ak, geri besleme
b
yö
öntemi ile doğrusallaşttırdıkları modelin kayaan kipli denetimini
d
gerçekle
eştirmişlerdir.. Solomon ve
e Padmanab
bhan [10] ise
e benzer şekilde paletli b ir araç için geliştirilen
g
HP süsp
pansiyonun doğrusal olm
mayan ayrın
ntılı bir mode
elini, süspan
nsiyon kinem
matiğini de gözönüne
g
alarak ge
eliştirmiş ve deneylerle doğruladıktan
d
n sonra bir ya
arım araç mo
odelinde kullaanmışlardır.
Bu çalışm
mada bir HP
P süspansiyo
onun sadece etkin doğrus
sal olmayan elemanları iççeren, görec
celi olarak
daha ya
alınbir matematik mode
eli oluşturulm
muş ve bu modelin sim
mülasyonu yyapılmıştır. Doğrusal
olmayan
n bir yapıya sahip olan bu
b modelin d
dinamik davranışını yakllaşık olarak verecek doğ
ğrusal bir
modelin parametrele
eri kestirilmiş, iki modelde
en elde edilen sonuçlar ka
arşılaştırılmışştır.

2. HİDRO
NMESİ
O-PNÖMATİK SÜSPANSİYONLARIIN STATİK VE
V DİNAMİK
K MODELLEN
Bu bölümde, HP sü
üspansiyonu
un Şekil 1 d
de gösterilen
n genel yap
pısı göz önüüne alınarak
k hareket
denklem
mleri ve elema
an denklemle
eri türetilmişttir.
M kütlessi için hareket denklemi, kuvvetler
k
den
ngesi yoluyla
a
(1)
anımlanabilirr. Bu denklem
mde
süsp
pansiyonun taşıdığı
t
ana kütleyi,
bbu kütlenin yere
y
göre
olarak ta
konumun
nu,
1. bö
ölmedeki yağ
ğ basıncını,
piston alanını,
a
ye
erçekimi ivmeesini ve
piston ile
silindir a
arasındaki ku
uru sürtünme
e kuvvetini gö
östermekted
dir. Sürtünme
e kuvveti Couulomb kuru sürtünme
s
modeli kkullanılarak
,

0

,

0

(2)

mi ile ifade edilebilir.
e
Bu
u denklemde
e
kuru sürtünme kuv
vvetinin değğerini göstermektedir.
denklem
Gerçekte
e bir işaret fo
onksiyonu ola
an Coulomb kuru sürtünm
me modeli Şekil 2 de gössterilmiştir.

FC

-FC

Kuru sürtünm
me Modeli.
Şekil 2. K
b kuru sürtün
nme modeli, sürekli olma
ayan bir fonks
siyon olduğu
u için sistemi n çözümünd
de sayısal
Coulomb
problemlere yol açm
maktadır. Bu nedenle
n
mod
delin yaklaşık biçimleri de kullanılmakktadır. Bu ça
alışmada,
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Coulomb
b kuru sürtün
nme modelin
ne yaklaşık d
değerler veren arktanjan
nt fonksiyonuu kullanılmış, böylece
sürekli o
olmayan kurru sürtünme modeli sürrekli bir fonk
ksiyon ile gö
österilmiştir. Coulomb modeli
m
ile
arktanjan
nt fonksiyonu
u Şekil 3’te beraberce
b
gö
österilmiştir.
1
Coulo
omb
Arkta
anjant

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-100

-80

-60

-40

-2
20

0

20

40

60

80
0

100

Şekil 3.İşare
et ve Arktanj ant Fonksiyo
onlarının Karrşılaştırılmassı
kütlesi için kuvvetler dengesi,,
(3)
hareke
etli pistonun
n kütlesini,
hareketli pistonun ko
onumunu,
eşitliğini vermektedirr. Bu eşitliktte
mutlakk gaz basıncını,
ise 2. bölmedeki g
göreli yağ basıncını göste
ermektedir.
Orifislerd
den geçen ya
ağın debisi
2

|

|

(4)

bilir. Burada orifisten g
geçen yağın debisini,
orifis kayıpp katsayısını,,
şeklinde ifade edileb
unluğunu ve "
" işarett fonksiyonun
nu göstermektedir.
alanını, yağın yoğu

orifis

Süspanssiyon modelin
ndeki birinci yağ odacığın
nın anlık hac
cmi (5) te verrilmiştir.
(5)
birin
nci odacığın anlık hacm
mini ve
Bu eşitliikte,
hacminin
n anlık değişimi

ilk hacmini göstermekteedir. Birinci odacığın
(6)

erilir.
olarak ve
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İkinci yağ
ğ odacığının
n anlık hacmi ve bu hacm
min anlık değiişimi ise (7) ve
v (8) de verrilmiştir.
(7)
(8)
Bu eşitlikklerde,

2. odacığın anlık hacmini vve

ilk hacmini gösterm
mektedir.

Ayrıntılı HP süspanssiyon modelllerinde, yağıın sıkıştırılab
bilirliği de gö
öz önüne alınnmıştır [3]. Ancak
A
bu
çalışmad
da anılan özellik çok etkin olmadığı iiçin, yağın sıkıştırılamaz olduğu varssayımı yapılm
mış, kütle
ve harekketli piston hıızları birbirine
e eşit alınmışştır.
(9)
Birinci ve
e ikinci yağ odacıkları
o
için
n süreklilik d enklemlerind
den
(10)
azılır. Gaz ba
asıncı politro
opik gaz denkklemi kullanılarak bulunu
ur.
eşitliği ya
(11)
Bu eşitlikte
hacmini, ve

gazın ilk basınc
cını,
gazzın ilk hacm
mini,
gazın
n anlık bası ncını,
pik gaz sabittini gösterme
ektedir. Gazın
n anlık hacm
mi
politrop

ga
azın anlık
(12)

eşitliği ile
e verilmekted
dir. (11) ve (1
12) kullanılarrak gazın anlık basıncı iç
çin
(13)
ifadesi e
elde edilir.
Gazın piiston üzerine
e uyguladığı kuvvet
k
(14)
eşitliğiyle
e verilmekted
dir. Bu eşitlik
kte gazın ilk b
basıncı sistemin statik du
urumundan
(15)
ifadesi kkullanılarak bulunur.
(16)
ile göste
erilirse süspansiyonun dirrengenlik kattsayısı
(17)
den hesaplanabilir. Gaz
G
kuvvetti ve dire
engenlik ka
atsayısının hareketli pistonun
eşitliğind
yerdeğişştirmesinin (ssilindire göre) fonksiyonla
arı olarak, farrklı piston ala
anları için, deeğişimi sıras
sıyla Şekil
4 ve 5 te
e verilmiştir. Bu şekillerd
de görüldüğü
ü gibi HP süs
spansiyonun direngenliğii denge konu
umundan
uzaklaşıldıkça artma
aktadır. Pistton alanı arrttırıldıkça, direngenlik
d
eğrisinin
e
eğiimi de daha
a yüksek
değerlerr almaktadır.

VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

_____
_______________________

25
52

_______

4

2.5
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Ap=0.00
025m2
Ap=0.00
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2

Gaz Kuvveti [N]

Ap=0.00
035m2
1.5

1

0.5

0
-0.2

-0.15

-0
0.1

-0.05
5

0

0.05

0.1

0..15

0.2

0.1

0..15

0.2

z [m]
Şekil 4. G
Gaz Kuvvetiniin Değişimi
5

Gaz Direngenlik Katsayisi [N/m]

4

x 10

3.5
3

Ap=0.0
0025m2
Ap=0.0
003m2
Ap=0.0
0035m2

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.2

-0.15

-0
0.1

-0.05
5

0

0.05

z [m]
Şekil 5. Gaz Dire
engenlik Kats
sayısının Değ
ğişimi
pansiyon sissteminde orifis, kuru sü
ürtünme mod
deli ve gaz doğrusal ollmayan elem
manlardır.
HP süsp
Orifisten
n geçen akışşın yönü 1 ve 2 odacıkklardaki bas
sınca göre değişir.
d
Bu ddeğişim (4) numaralı
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eşitliktekki işaret fonkksiyonu ile gösterilmiştir.
g
. Benzer şek
kilde kuru sü
ürtünme de göreceli küttle hızına
göre değ
ğişir. Doğrussallaştırmada
a genellikle T
Taylor Serisi yöntemi kullanılmaktadırr. Ancak bu yöntemle
doğrusallaştırma yap
pmak için fo
onksiyonun ssürekli olması gerekir. Orifisten
O
geççen akış den
nklemi ve
kuru sürrtünme mode
eli işaret fonk
ksiyonunu içe
erdiği için, ilk
k adım bu fo
onksiyonun ssürekli hale getirilmesi
g
olacaktırr. Daha önce de belirtild
diği gibi kurru sürtünme için bu ama
açla işaret ffonksiyonu arktanjant
a
fonksiyonu ile değiştirilebilir. Böylece orifis de
enklemi
2

|

|

(18)

k statik den ge noktası olarak tanımlanan, 1. ve 2. odac
cıklardaki
yaklaşık şeklini alırr. Bu eşitlik
arın eşit olduğ
ğu konum etrafında doğrrusallaştırılab
bilir.
basınçla
Doğrusa
al olmayan akış
a
denklem
mi kullanılarrak, orifisten geçen yağ miktarının basınç farkına bağlı
olarak de
eğişim grafiğ
ği Şekil 6 da gösterilmiştirr.
Akkis Debisi-Bassinç Farki
1
0.8
0.6
0.4

Debi [L/s]

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-20

-15

-10

--5
0
5
Basinç Farkki [bar]

10

15
5

20

Şek
kil 6. Orifisten
n Geçen Yağ
ğ Debisinin Basınç
B
Farkın
na Göre Değğişimi
de, yağ debisinin 1. ve 2. odacıklarrın basınçlarrı arasındaki farkın küçü
ük olduğu
Şekil 6 incelendiğind
a çok hızlı de
eğiştiği, eğrin
nin eğiminin basınç farkı arttıkça aza
aldığı gözlenm
mektedir. Bu
u nedenle
durumda
sıfır den
nge noktası etrafında orifis denklem
minin doğrus
sallaştırılmas
sı hatalı sonnuçlar vereb
bilir. Kuru
e de buna benzer bir durum göstterir. Gaz diirengenlik ka
sürtünme
atsayısı orifiis ve kuru sürtünme
s
denklem
mlerine göre
e daha doğru bir şe
ekilde doğru
usallaştırılabilir. Fakat denge nok
ktasından
uzaklaşıldıkça hata artar ve doğrusallaşttırılmış mod
del gerçek modelden ffarklılaşmaya
a başlar.
Görüldüğ
ğü gibi HP süspansiyon
nların mode llerinin doğrrusallaştırılması oldukça zordur. Bu nedenle
çalışmad
da süspansiyon modelin
nin doğrusa llaştırılması yerine, doğ
ğrusal olmayyan modelin dinamik
davranışşını verebilen
n doğrusal bir modelin pa
arametrelerin
nin kestirilmesine karar veerilmiştir.
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3. DOĞR
RUSAL SÜS
SPANSİYON MODELİ
Doğrusa
al süspansiyo
on modeli olarak,
o
Şekil 7 de göste
erilen tek se
erbestlik dereeceli ideal kütle-yayk
sönümle
eyici sistemi seçilmiştir.
s

M
zp

k

c

z0

Şekil
Ş
7. Doğ rusal Süspan
nsiyon Mode
eli
al süspansiyo
on modeli
Doğrusa
(19)
viskoz sürtünme katsayısını
miyle tanımla
anabilir. Bu denklemde
k
vve
süspa
ansiyonun
denklem
direngen
nliğini gösterrmektedir. HP
H süspansiyyon simülas
syonundan elde
e
edilen dinamik dav
vranış ile
doğrusal modelin dinamik davra
anışı arasınd
daki farkı minimum yapa
acak ve değerleri Şekil 8 de
gösterile
en kestirim işlemi ile hesa
aplanabilir.

H
HP
Süspa
ansiyon
Tesst
Girdisi

+
Doğ rusal
Süspa
ansiyon
Mo
odeli

Kesttirilen
Parametreler, k,c

Kayyıp
Fonkssiyonu

-

Optimizzasyon

Şekil 8. Doğrusal
D
Mo
odel İçin Para
ametre Kestirim İşlemi
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4. SİMÜLASYONLA
AR VE PARA
AMETRE KES
STİRİMİ
Bu kısım
mda önce modellenen
m
HP süspanssiyon sistem
minin simülas
syonu yapılm
mıştır. Simülasyonda
kullanılan süspansiyon parametrreleri Tablo 1 de verilmiş
ştir. Daha sonra HP süsppansiyon sisttemleriyle
doğrusal mekanik süspansiyon sistemleri a
aynı yol girdiileri için karş
şılaştırılmıştıır. Doğrusal mekanik
süspanssiyon sistemlerinin param
metreleri HP
P süspansiyo
on sistemind
den alınan girdi ve çık
ktı verileri
kullanılarak bulunmu
uştur.
Tablo 1.. Simülasyon
nda Kullanılan Sistem Pa
arametreleri
M [kg
g]

Mp [kg]

V10 [m3]

V20 [m3]

V30 [m3]

Ap [[m2]

Av [m2]

380

1

1*10-3

1*10-3

1*10-33

3*110-3

10-4

CD

ρ [kkg/m3]

γ

FC [N]

0.7

8
800

1.4

30

HP süsp
pansiyona 0.1-2 Hz freka
ans aralığınd
da ve sırasıy
yla 1cm, 5 cm
m ve 10 cm genliğe sahiip 3 farklı
sinüs girrdisi verilmişttir. Her bir girdi için doğru
usal modelin kestirilen pa
arametreleri T
Tablo 2 de verilmiştir.
v
HP süsp
pansiyonla, tanımlanan
t
doğrusal süsspansiyonun
n kütlelerinin konum-zam
man grafiklerri ve test
girdilerin
nin grafikleri Şekil
Ş
9-14 de
e verilmiştir.
0.01
0.008
0.006
0.004

z 0 [m]
[ ]

0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01

0

5

10

15

20

25
5
30
Zaman
n [s]

35

Şekil 9.
9 HP Süspan
nsiyonun Sim
mülasyonu İç
çin Girdi

40

45

50
0
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HP Süspan
nsiyon
Dogrusal Süspansiyon
S

0.03
0.02

z p [m]

0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04

0

5

1
10

15

20

25
30
Zaman
n [s]

35

40

45

50
0

Şekil 10. Doğrusa
al ve HP Süsspansiyon Kü
ütlesinin Konum-Zaman G
Grafiği
0.05
0.04
0.03
0.02

z 0 [m]

0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05

0

5

10

15

20

25
5
30
Zaman
n [s]

35

40

Şekil 11. HP Süspa
ansiyonun Simülasyonu İçin Girdi
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0.15
HP Süspanssiyon
Dogrusal Süspansiyon

0.1

0.05

z p [m]

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

0

5

10

15

20

25
5
30
Zaman
n [s]

35

40

45

50
0

Şekil 12. Doğrusa
al ve HP Süsspansiyon Kü
ütlesinin Konum-Zaman G
Grafiği
0.1
0.08
0.06
0.04

z 0 [m]

0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1

0

5

10

15

20

25
5
30
Zaman [s]

35

Şekil 13
3. HP Süspa
ansiyonun Simülasyonu İçin Girdi
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0.25
HP Süspans iyon
H
D
Dogrusal
Süsspansiyon

0.2
0.15

z p [m]

0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2

0

5

10

15

20

25
5
30
Zaman
n [s]

35

40

45

50
0

Şek
kil 14. Doğrus
sal ve HP Sü
üspansiyon Kütlesi
K
Konum-Zaman Grrafiği
Tablo 2.. Kestirilen Parametreler.
P
G
Girdi Genliği: 1 cm
k=16764
4 N/m
c=
=790 Ns/m

Girrdi Genliği: 5 cm
k=16348 N/m
c=1334 Ns/m

Girdi Genliği: 10 cm
c
k=15708 N
N/m
c=1948 Ns/m

modelin dire
Bu sonu
uçlardan anllaşıldığı gibi, doğrusal m
engenlik kats
sayısı gazınn direngenliğ
ğinin sıfır
denge no
oktasında do
oğrusallaştırılmış değerin
ne çok yakınd
dır.
Farklı ge
enliklerdeki test
t
girdisi iç
çin doğrusal modelin dire
engenliği öne
emli ölçüde ddeğişmemek
ktedir. Bu
durum ttest girdisinin genliği arrtsa bile, tesst girdisi ile süspansiyo
on kütlesininn konumu arasındaki
göreceli farkın deng
ge noktası etrafından ççok sapmad
dığını gösterrmektedir. A
Ancak denge
e noktası
etrafında
aki küçük sa
apmalarda bile orifis karrakteristiğind
de önemli de
eğişimler olm
maktadır. Bu nedenle
viskoz sö
önümleme katsayısı test girdisinin ge
enliği değiştik
kçe belirgin şekilde
ş
değişşmektedir.

SONUÇ
ve Matlab/Simulink
Bu çalışşmada bir Hidro-Pnöma
H
atik süspanssiyonun tem
mel yapısı modellenmiş
m
program
mı kullanılara
ak simülasyo
onu gerçekle
eştirilmiştir. Gerçek
G
zamanlı uygulam
malarda vey
ya kontrol
uygulam
maları için bu
b modellerr oldukça kkarmaşıktır. Bu çalışma
ada ise dooğrusal olma
ayan HP
süspanssiyon mode
elinin dinam
mik davranışşını verebilen bir do
oğrusal süsspansiyon modelinin
m
paramettreleri kestirilmiştir. Doğ
ğrusal mode
el gerçekli zamanlı
z
ara
aç simülasyoonlarında ve
e kontrol
uygulam
malarında kulllanılabilecek
ktir.
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