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برقی هیبرید پالگین ارائه شده است .این کنترلکنندۀ نظارتی بهگونهای طراحی شده است تا عالوه بر تأمین توان درخواستی راننده ،سطح شارژ
باتری ( )SOCرا در محدودۀ قابل قبولی نگه داشته و همزمان میزان مصرف سوخت در واحد کیلومتر نیز کاهش دهد .از آنجایی که در این
روش نیاز به داشتن مدل دقیقی از سیستم وجود ندارد ،حجم محاسبات در تعیین قانون کنترلی کمتر شده و پیادهسازی آن نسبت به روشهای
کالسیک ،پیچیدگی کمتری دارد .خودروی برقی هیبرید پالگین در نظر گرفتهشده در این مقاله ،از نوع سری-موازی است .بهمنظور ارزیـابی
نتایج حاصل از بهکارگیری ساختار کنترلی پیشنهادی ،برای شبیهسازی ،سه سیکل استاندارد رانندگی و یک سیکل رانندگی شهری تهران بزرگ
در نظر گرفته شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که روش کنترلی پیشنهادی ،ضمن تأمین توان درخواستی ،میـزان مصـرف

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.5.8

چکیده :در این مقاله یک ساختار جدید کنترلی مبتنی بر نقشههای شناخت فازی ( )FCMبهمنظور مدیریت مصرف انرژی در خودروهـای

سوخت را نسبت به کنترلکنندۀ فازی مرسوم کاهش داده و سطح شارژ باتری را در حد قابل قبولی نگه میدارد.

* نویسندۀ مسئول

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

واژههای کلیدی:

خودروی برقی هیبرید پالگین ،نقشههای شناختی فازی ،کنترل نظارتی ،مدیریت انرژی ،سطح شارژ باطری.

ساختار کنترلي جديد براي مديريت انرژي در خودروي برقي هيبريد پالگين51 ...
در نتیجه در مُد نگهداري شارژ ،شارژ باتري حدول سدطح ویدژهاي از

 .۸مقدمه
آلودگی ناشی از سوختهاي فسیلی از یک سو و محددودیت ذخدایر
این نوع سوختها از سوي دیگر باعث شده تا توجه جامعۀ علمدی و
بهتبع آن توجه خودروسازان به استفاده از منابع دیگر انرژي جلب شود
و صنایع خودروسازي ،کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و صرفهجویی
در مصرف سوخت را یکی از اهداف اصلی خود در طراحی و ساخت
خودر وهاي جدید قرار دهند .یکدی از راهکارهدایی کده شدرکتهداي
خودورسازي از جمله شرکت تویوتا در پیش گرفتهاند ،توسعۀ طراحی
یکی از انواع خودروهاي برقی هیبریدد ،خدودروي برقدی هیبریدد
پالگین )PHEV( 2است .این نوع خودرو ،توان مورد نیاز براي حرکت
را به کمک ترکیبی از یک موتور احتراق داخلی و یک موتور الکتریکی
با یک مجموعه بداتري فدراهم مدیکندد .ایدن خدودرو مدیتواندد هدم
بهصورت خودرو برقی ( )EVو هم بهصورت خدودرو برقدی هیبریدد
( )HEVعمل کند و قابلیت شارژ بهوسیلۀ شبکۀ الکتریکی را نیز دارد.
این نوع خودرو می تواند نقش مؤثري در کداهش مصدرف سدوخت و
کاهش آلودگی ایفا کند.

از آنجا که مدیریت انرژي نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت،
کاهش آلودگی و همچنین افزایش بازدهی این خودروها دارد؛ بنابراین
تبیین ساختار کنترلی مناسب میتواندد از جملده عوامدل تأثیرگدذار در
بازدهی و مصرف سوخت این خودروها باشد.
در صددورتی کدده تمدداا اطالعددات رانندددگی قبددل از شددروع سددفر
مشخص شده باشد ،مدیریت بهینۀ انرژي را میتدوان بدا هددف بهبدود
اقتصاد سوخت [ 3و  ،]4کاهش تولید گازهاي گلخانهاي [ ]5و کاهش
کلدی هزیندههداي صدرفشدده از نظدر قیمدت بدرق و بنددزین [ ]6و...
پیادهسازي کرد .همچنین در حالتی که اطالعات کدافی دربدارۀ سدیکل
رانندگی در اختیار نباشد ،مدیریت انرژي براي خدودرو برقدی هیبریدد
پالگین را میتوان بهصورت یک مسئلۀ بهینه سدازي تصدادفی در نظدر
گرفت [.]7
بر اساس مطالعات انجااشده ،الگوریتمهایی را که بدراي مددیریت
انرژي در خودروي هیبرید پالگین استفاده شده است ،میتوان به سده
دستۀ اصلی تقسیم کرد:


عمده ترین تفاوت یک خودروي برقی هیبریدي با یک خدودروي

برنامهریزي مرتبۀ دوا [ 11و  ،]12برنامهریدزي پویدا [ 13و ،]14

برقی هیبرید پالگین در اندازۀ باتري و سداختار کنترلدی اسدت [ .]1از
آنجایی که در خودروهاي پالگین تخلیۀ کامدل بداتري نیدز مدیتواندد

کنترل پیشبین مبتنی بر مدل [ 15و .]16


دردسرساز باشد ،معموالً خودروهاي پالگین ،نسدبت بده خودروهداي

و بهینهسازي تجمعی ذرات [.]23


ترکیب مختلف سه مُد کنترلی تشکیل میشوند .این سه مُد عبارتاندد
از :مُد الکتریکی ،مُد تخلیۀ شارژ )CD( 3و مُد نگهداري شارژ.)CS( 4
در مُد الکتریکی ،موتور بنزینی خاموش بوده و باتري تخلیه میشود و
شارژ آن از طریق ترمز بازیاب امکانپذیر است .در مُد تخلیدۀ شدارژ،
موتور بنزینی نیز کار میکند و میتواند براي لحظاتی بداتري را شدارژ
کند ولی روند کلی تغییرات سطح شدارژ بداتري )SOC( 5بدهصدورت
کاهشی خواهد بود .خودرو پالگین در مُد نگهداري شارژ بدهصدورت
یک خودروي هیبریدي عمل میکند بهطوري که موتدور بنزیندی تدوان
متوسط را تأمین کرده و مجموعه باتري ،توان لحظهاي را تأمین میکند.

روشهاي تحلیل مبتنی بر قاعده [ 24و .]25
استفاده از این روش هاي کنترلدی ،محددود بده مددیریت تدوان در

خودروهدداي برقددی هیبریددد پالگددین نبددوده و اسددتفاده از آنهددا در
خودروهاي برقی [ ]26و برقی هیبرید نیز مورد توجه قرار گرفته است.
روش هاي مبتنی بر اصل بهینگی براي مدیریت انرژي در خدودرو
هیبرید الکتریکی پالگین ،نیازمند یک مدل دقیق از قطار توان خدودرو
هستند .داشتن چنین مدلی از یک سیستم که از درجۀ غیرخطی بدودن
باالیی برخوردار است ،چندان واقع گرایانده نیسدت .در مراجدع [ 17و
 ]18یک چهارچوب مبتنی بدر شدبکۀ عصدبی ارائده شدده اسدت کده
برنامهریزي پویا و برنامهریزي مرتبۀ  2را براي پیشبینی کردن الگدوي
جاده و مدیریت کردن انرژي بدین موتدور و مجموعده بداتري بدا هدم
نیازمند دادههاي فراوان برونخط است .این الگوریتم را فقط مدیتدوان
به خودرو برقی هیبرید پالگین معمولی اعمال کرد که در آن وضدعیت
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ترکیب کرده است .این الگدوریتم بدراي آمدوزش دادن شدبکۀ عصدبی
)1. Hybrid Electric Vehicle (HEV
)2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV
)3. Charge Depletion (CD
)4. Charge Sustained (CS
)5. State Of Charge (SOC

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.5.8

تمامی روشهداي مددیریت تدوان در یدک خدودروي پالگدین از

روشهاي مبتنی بر کنترل هوشدمند از قبیدل شدبکههداي عصدبی
مصنوعی [ 17و  ،]18منطق فازي [11د ،]21الگوریتم ژنتیک []22

برقی هیبرید معمولی ،باتري بزرگ تر و سداختار کنترلدی پیچیددهتدري
دارند.

روشهاي مبتنی بر تئوري کنترل بهینه شامل اصل بهینگی [8د]11
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و ساخت خودروهاي برقی هیبرید )HEV( 1است.

شارژ باتري تغییر خواهد کرد [.]2
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شارژ در ناحیۀ کوچکی نگه داشته میشود .در مرجع [ ،]25یک روش

و عملکرد خودرو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .براي تحلیل

مدیریت توان با کمک یک جفت پارامتر بدراي تخصدیص دادن تدوان،

نتایج و درک بهتر عملکرد این کنترلکننده ،عالوه بر شبیهسازي روش

یکی آستانۀ توان براي روشن شدن موتور احتراقی و دیگري توان بهینۀ

کنترلی پیشنهادي در سیکلهاي رانندگی استاندارد ،شدبیهسدازي بدراي

باتري در حالتی که موتور الکتریکی روشن است ،ارائه شده است .البته

سیکل رانندگی واقعی در تهران بزرگ نیز انجاا شده است .بدهمنظدور

این روش براي تماا اندواع خدودرو هیبریدد الکتریکدی پالگدین قابدل

نشان دادن قابلیتهداي ایدن سداختار کنترلدی جدیدد ،عملکدرد آن بدا

استفاده نیست.

عملکرد یک کنترلکنندۀ فازي متداول مقایسه شده است.

در بیشتر کارهاي تحقیقاتی انجااشده ،یا مدلی دینامیکی تقریبی از

نوآوري اصلی مقاله ایجاد یک ساختار دینامیکی جدید براي نقشۀ

 PHEVبددراي طراحددی کنتددرلکننددده در نظددر گرفتدده و یددا طراحددی

شناختی فازي بهمنظور پایهریزي کنترل نظارتی در یک  PHEVاست.

کنترلکنندۀ آزاد از مدل بوده است؛ به این معنی که از روابط توصدیفی

در ادامه ،در بخش  ،2مدل سازي خودرو برقی هیبرید پالگین بیان

بین اجزاي اساسی مدل در طراحی کنتدرلکنندده بهدرهاي بدرده نشدده

میشود .در بخش  ،3نقشۀ شناخت فازي معرفی میشود .در بخش ،4

است .هر دو حالت یک سري معایب بده همدراه خواهندد داشدت .در

به پیاده سازي کنترل نظارتی مبتنی بر  ،FCMپرداخته شدده اسدت .در

حالتی که از مدل دینامیکی تقریبی براي طراحی کنتدرلکنندده اسدتفاده

نهایت در بخش  ،5شبیه سازي روش کنترلی پیشنهادي مدورد بررسدی

می شود ،قانون کنترلی پیچیدگی باالیی خواهد داشت و در حالت دوا

قرار گرفته است.

بهعلت اینکه از اطالعات کیفی کمتري در طراحی کنترلکننده اسدتفاده
شده ،ممکن است پاسخ حاصل از اعمال کنترلکننده چنددان مطلدوب

 .۵مدلسازی خودرو

نباشد .حالتی بین این دو ،میتواند عیبهاي هر دو حالدت را تدا حدد

در طراحی خودروهاي برقی هیبریدي (معمولی ،پالگدین) چهدار ندوع

خیلی زیاد و چهبسا به طدور کامدل برطدرف کندد .بده عبدارت دیگدر،

سیستم انتقال قدرت استفاده میشود که عبارتاندد از :سیسدتم انتقدال

بددهمنظددور مدددیریت مددؤثرتر و سددادهتددر انددرژي در  ،PHEVنیداز بدده

قدرت سري ،سیستم انتقال قدرت موازي ،سیستم انتقال قدرت سدري

کنترلکنندۀ هوشمند و بهینهاي است که بتواند توزیع انرژي در خودرو

 -موازي و سیستم انتقال قدرت پیچیده (ترکیبی از حالتهداي قبدل).

را با محاسبات سریع انجاا دهد .طراحی کنترلکننده بایدد بدهگوندهاي

انتقال قدرت در خودروي مورد مطالعه در این مقاله ،سري – مدوازي

باشد که در آن نیازي به مددل دقیدق خدودرو نباشدد و بدا یدک مددل

است .این نوع سیستم انتقال قدرت تلفیقی از مزایداي سیسدتم انتقدال

توصیفی ساده از خودرو بتوان کنترلکننده را طراحی کرد.

قدرت موازي و سیستم انتقال قدرت سري را دارد [.]28

دینامیکی پیچیده است [ .]27این نوع نقشده هدا از نحدوۀ ارتبدا بدین

الکتریکی ،ژنراتور ،موتور احتراق داخلی ،باتري و دینامیدک خدودرو.

متغیرهاي مختلف در سیستم دینامیکی پیچیده کمک گرفته و یک مدل

شکل ( ،)1یک شماتیک کلی از نحوۀ اتصال بخشهاي مختلدف یدک

سادهشده براي توصیف سیستم دینامیکی پایهریزي مدیکنندد .در ایدن

 PHEVرا نمایش میدهد.

مقاله از این ویژگی نقشه هاي شدناختی ،بدراي ایجداد یدک پیکربنددي
جدید بهمنظور پایه ریزي یک کنترلکنندۀ نظدارتی بدراي یدک سیسدتم
پیچیده استفاده شده است .ساختار پیشنهادي براي مدیریت بهینۀ انرژي
در یک خودروي برقی هیبرید پالگین مورد استفاده قرار گرفته است.
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ساختار کنترلی پیشنهادي این امکان را فراهم میسازد تا بدون نیاز
به مدل دقیقی از خودرو ،عالوه بر کاهش حجم محاسدبات ،مددیریت
انرژي به شکل مؤثرتري نسبت به روشهداي کنترلدی هوشدمندي کده
تاکنون معرفی شدهاند ،صورت پذیرد.
روي یک خودروي برقی هیبرید پالگین اعمال شده و مصرف سوخت

1. Cognitive Maps

همان طور که در این شکل مشاهده میشدود ،شدفتهداي موتدور
الکتریکی ،ژنراتور و موتور احتدراق داخلدی از طریدق یدک مجموعده
گیربکس سیارهاي 3بده یکددیگر متصدل شددهاندد .همچندین موتدور و
2. Fuzzy Cognitive Maps
3. Planetary Gear Set

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

بهمنظور ارزیابی ،روش کنترلی پیشنهادي در حاالت کاري متفاوت

شکل ( :)۸طرحوارۀ کلی خودروی هیبرید پالگین

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.5.8

نقشه هاي شناختی 1یک ابزار سودمند در مدلسدازي سیسدتمهداي

بخش هاي اصلی خودرو برقی هیبرید پالگین ،عبارتاند از :موتور
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ساختار کنترلي جديد براي مديريت انرژي در خودروي برقي هيبريد پالگين51 ...
ژنراتور از طریق اینورترهاي سهفاز به مجموعه باتري و هر دو اینورتر

ساختار کنترلی جدید مبتنی بر نقشده هداي شدناختی فدازي بدهمنظدور

و سیستم شارژ به یک باس  DCمتصل میشوند که این بداس  DCاز

طراحی یک کنترلکنندۀ نظدارتی بدراي  PHEVارائده شدده اسدت تدا

طریق یک مبدل  DCبه  DCبه باتري متصل شده است.

اهداف کنترلی به شکل مطلوبی برآورده شوند .در ادامه ،ابتدا نقشههاي

مدل در نظر گرفته شده براي خودروي برقی هیبرید پالگین مدورد
مطالعه ،در محیط  ،Advisor1پیاده سازي شده است .مشخصدات ایدن
خودرو در جدول ( )1بیان شده است.
بخش

مقدار

وزن ()kg

1751

سطح مؤثر جلو ()m2

2/16

شعاع چرخها ()m

1/3

مفهوا نقشه هاي شناختی ،اولدین بدار توسدط اکسدلورد [ ]21در سدال
 ،1176بهمنظور ایجاد ابزاري براي توصیف سادۀ سیستم هاي اجتماعی
پایه گذاري شد .کازکو در سال  ،1186با الهاا گرفتن از کار اکسدلورد،
 FCMرا به عنوان راهکاري براي توصدیف سدادۀ رفتدار سیسدتمهداي

فاصلۀ محور جلو از مرکز ثقل ()m

1/35

دینامیکی پیچیده معرفی کرد [ .]31این ندوع نقشدۀ شدناختی ،یکدی از

فاصلۀ محور عقب از مرکز ثقل ()m

1/55

مؤثرترین روشهاي درک و فهم رفتار یک سیستم دینامیکی از طریدق

انژکتوري

نوع موتور

در نظر گرفتن یک مجموعه از مفاهیم کیفی و ارتبا بین آنهاست .به

موتور احتراق

توان ماکزیمم ()kw

114

داخلی

سرعت در توان ماکزیمم ()rpm

5111

کمک این ابزار ،میتوان یک سري نمودارهاي رابطۀ علّی بین دانش و

سرعت ماکزیمم ()rpm

6111

دادهها یا رویداد و وقایع مرتبط با هم را تبیین و ترسیم کرد.

موتور الکتریکی

توان ماکزیمم ()kw

51

نقشۀ شناختی فازي قابلیت یادگیري و تصحیح و گسترش دارد به

ژنراتور

توان ماکزیمم ()kw

121

این معنی که الزا نیست در ابتدا همۀ موارد به صورت کامالً واضدح و

نوع باطري
باطري

نیکل-متال -هیدراید

ولتاژ نامی ()v

211

ظرفیت نامی ()Ah

8/1

کامل در نقشه لحاظ شود؛ زیرا در بسیاري از موارد بهدلیل پیچیدگی و
تعدد متغیرها ،حتی ممکن نیست که تماا نقشها و وزنهاي علدت و

تعداد سلولها در حالت سري

21

معلولی را تبیین کرد ،بلکه الزا اسدت در حدین کدار برخدی مدوارد و

تعداد سلولها در حالت موازي

11

مفاهیم را به نقشه اضافه کرد و تأثیر آن را در توصیف رفتدار سیسدتم

مدل دینامیکی خودروي برقی هیبرید پالگین از پیچیددگی بداالیی
کالسیک یا مدرن مبتنی بر مدل براي این خودرو نسبتاً مشکل باشد .از
طرفی ،اگر کنترلکننده بر اساس یک مدل ساده شده از خودرو طراحی
شود ،زمانی که این کنترلکننده روي مددل واقعدی خدودرو کده داراي
جزئیات بیشتري است پیاده شود ،پاسخ مطلوبی در اهداف کنترلی کده
دنبال کردن سرعت درخواستی توسط راننده و همچنین کاهش مصرف
سوخت است ،حاصل نخواهد شد .در اینجاست که اهمیدت طراحدی
کنترلکننده اي که وابستگی کمتري بده مددل داشدته باشدد ،نمدود پیددا
میکند.
طراحی این نوع کنتدرلکنندده وابسدته بده دیدد طدرا از سیسدتم
دینامیکی اسدت .شدبکه هداي عصدبی ،سیسدتمهداي اسدتنتاف فدازي و
طراحی این نوع کنترلکنندهها مدی توانندد باشدند .در ایدن مقالده یدک
1. Advanced Vehicle Simulator

 FCMیک گراف جهتدار فازي شده داراي فیددبک اسدت .یدک
 FCMشامل تعدادي گره  C iاست که هرکداا یک مفهوا از سیسدتم
را نشان می دهد؛ و تعدادي کمان جهتدار  ، e ijبهطوري که هر کمان
نحوۀ ارتبا مفهوا  C iبه مفهوا  C jرا نشان می دهد .هر کمدان e ij

به وسیلۀ یک ضریب  w ijوزندهی می شود .این وزنها ندوع و میدزان
تأثیرپذیري یک مفهوا از مفهدوا دیگدر را توصدیف مدیکندد .وزنهدا
مقداري بین  -1تا  +1اختیار میکنند .مثبدت بدودن وزن  w ijبده ایدن
معنی است که افزایش (کاهش) مفهوا  ، C iمنجر به افزایش (کداهش)
مفهوا  C jمیشود .در صورتی که  w ijمنفی باشد ،کداهش (افدزایش)
مفهوا  ، C iافزایش (کاهش) مفهوا  C jرا بده همدراه خواهدد داشدت.
صفر بودن  w ijبه این معنی است که هیچ رابطۀ علّی بین مفهوا  C iو
مفهوا  C jوجود ندارد .شکل ( )2نمایی از یک  FCMشامل  5گره را
نشان میدهد.
به این ترتیب می توان گفت نقشدههداي شدناختی فدازي در واقدع
گرافهایی بر اساس شدبکههداي عصدبی و منطدق فدازي هسدتند کده

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

سیستم هاي استنتاف فدازي-عصدبی تطبیقدی ،ابزارهداي مناسدبی بدراي

دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد [.]31
] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.5.8

برخوردار است .همین امر باعث می شود که طراحی یک کنتدرلکننددۀ
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خودرو

یک کنترلکنندۀ نظارتی توصیف میشود.

 .۹نقشههای شناختی فازی

جدول ( :)۸مشخصات خودروی مورد مطالعه
پارمتر

شناختی فازي معرفی می شوند و سپس نحوۀ اسدتفاده از آن بدهعندوان

نشريه علميپژوهشي مهندسي و مديريت انرژي

51

نشان میدهد.

ویژگیها و مزیتهاي هر دو را به ارث میبرند [.]31
براي ترسیم نقشۀ شناخت فازي یک سیسدتم الزا اسدت مراحدل
چهارگانۀ زیر طی شود:
 .1تعیین کردن مفاهیم شکلدهندۀ سیستم و نمایش دادن هر مفهوا

( )3

با یک گره ( .) C i
 .2تعیین کردن رابطۀ علّی و سببی بین هر دو مفهوا و نمایش دادن
آن با یک کمان وزندارشده که دو گره را به هم متصل میکند.
 .3تعیین اثرگذاري یک مفهوا روي مفاهیم دیگر با در نظر گدرفتن
عالمت «مثبت»« ،منفی» یا «خنثی» براي وزن هر کمان.
.4

یک مفهوا روي مفاهیم دیگر است.

C2

w 31
w 24
C3

w 51

w 15
w 53

w 34

روش هاي مبتنی بر الگدوریتم هبیدین .2 ،]32[ 2روش هداي مبتندی بدر
الگوریتم هاي تکاملی [33دد .3 ،]35روشهداي ترکیبدی [36دد .]37در
مراجع [ 31و  ،]38مروري بر این الگوریتمها انجاا شده است.

C4

نظر گرفته می شود .این نوع FCMها براي مددل سدازي رفتدار حالدت
پایاي یک سیسدتم مناسدباندد و ممکدن اسدت نتوانندد بدهخدوبی بدا

C5

حالتهاي گذراي سیستم کنار بیایند .از آنجایی که در این مقاله از یک

w 45

 ،FCMبهعنوان کنترلکننددۀ نظدارتی اسدتفاده شدده ،الزا اسدت ایدن
کنترل کننده قابلیت لحاظ کردن رفتار گذراي سیستم را نیز داشته باشد.

شکل ( :)۵شماتیک یک نقشۀ شناختی فازی

یک راهکار براي مواجه شدن با ایدن مدورد ایدن اسدت کده وزنهداي

بعد از نمایش و بیان گرافیکی نقشدۀ شدناختی فدازي ،یدک مددل
ریاضی براي آن در نظر گرفته میشود .در این مدل ریاضی ،هر مفهوا
داراي یک مقدار عددي است که این مقدار در هدر مرحلده بده کمدک
رابطۀ زیر قابل محاسبه است:
( )1

کرد .بدراي آمدوزش وزنهدا ،سده دسدتهبنددي اصدلی وجدود دارد.1 :

در اغلب FCMها ،وزن کمانهاي بین مفاهیم یک مقدار ثابت در

C1

w 12

بعد از پیکربندي  ،FCMباید وزنهاي کمانهاي مختلف را تعیین

بیانشده توسط ماتریس  ، Wمتغیدر بدا زمدان بدر اسداس یدک جددول
جستوجو در نظر گرفته شود [.]31
راه کار دیگر استفاده از درخت تصمیمگیري است .در این حالت،
ساختار نقشه می تواند متناسب با حالت هاي مختلف سیستم تغییر کند

n


Ai (k  1)  f  Ai (k )   w ji A j (k ) 
j 1, j  i



[ .]41این نوع نقشۀ شناختی براي مدل کردن سیسدتم هداي اجتمداعی
3

مناسب است .همچنین میتوان از تئوري اتوماتا براي پایهریزي FCM

دینامیک کمک گرفت [.]41

 kو ) ، Ai (k  1مقددار عدددي مفهدوا iاا در لحظدۀ بعددي اسددتf .

در این مقاله براي استفاده از  ،FCMبدهعندوان یدک کنتدرلکننددۀ

 f (x) در نظدر

نظارتی یک ساختار جدید براي  FCMپیشنهاد شده است کده در آن،

1
به طور معمول یک تابع سیگموید به شکل
1  e x

گرفته می شود .پارامتر  براي تعیین شکل این تابع مورد استفاده قرار
میگیرد .در نظر گرفتن  fبه شکل سیگموید 1باعث میشود تا مجموع
مقادیر وزنیافته به محدودۀ ] [ ,1هدایت شوند .مقدار عددي مفاهیم در
هر لحظه را می توان بده شدکل یدک بدردار  n 1بده اسدم )  A (kو
وزن هاي بین مفاهیم را در قالب یک ماتریس  n  nبده اسدم ) W (k

نمایش داد .به این ترتیب نمایش ریاضی یک  FCMبدهصدورت زیدر
خواهد بود:

مفاهیم به همراه یک بایاس وزنی است .رابطۀ ( )4شکل کلی یکدی از
وزنها را براي نمونه نشان میدهد:
n

( )4

w ij (k )    A m (k )  bij
ij
m

m 1

که در آن ، n ،تعداد مفاهیم ، A m (k ) ،مقدار عددي مفهدوا  mاا در
لحظه  ،  mij ،kضریب اثرگذاري مفهوا )  A m (kروي وزن ) w ij (k

و  ، bijمقدار بایاس وزنی است.
با انتخاب این ساختار براي وزنهاي کمانهاي بین مفاهیمFCM ،

رابطه ( ،)3ماتریس وزنی  FCMنمایش داده شده در شکل ( )2را
1. Sigmoid

2. Hebbian
3. Automata Theory

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

A (k  1)  f W (k )A (k ) 

تعدادي از وزن ها فازي و تعدادي از وزنها ،ترکیدب خطدی از مقددار

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.5.8

بهطوري که )  ، Ai (kمقدار عددي مفهوا iاا (گره  ) C iدر لحظۀ

( )2
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تعیین مقدار ضریب وزنی هر کمان که بیانگر شدت تأثیرگذاري

0 w 31
0 w 51 
 0
w
0
0
0
0 
 12
W  0
0
0
0 w 53 


0
0 
 0 w 24 w 34
w 15
0
0 w 45
0 

ساختار کنترلي جديد براي مديريت انرژي در خودروي برقي هيبريد پالگين51 ...
حالت دینامیکی به خود خواهد گرفت و براي مدلسازي رفتار گذراي

Vehicle
Speed
EMC

سیستم نیز مناسب خواهد بود.

SoC

PHEV

EGC

Dynamic

Accelator

Supervisory
Controller

Controller

Speed

based on
FCM

ICEC

 .۱کنترل نظارتی مبتنی بر FCM




Re fernce

RPM ICE

همان طور که گفته شد PHEV ،یک سیستم دینامیکی پیچیدده اسدت.

شکل ( :)۹طرحوارۀ کلی روش کنترلی پیشنهادی

ساختار پیچیدۀ این سیسدتم باعدث مدی شدود کده نتدوان بدهراحتدی از
براي چنین سیستمی بهره برد .یکی از راهکارهایی که می تواندد بدراي

مرحلۀ اول ،یک  FCMاولیه بر اساس شناخت کلی که از خودروي برقدی

کنترل کردن سیستم هاي دینامیکی با پیچیدگی باال مفید واقع شود ،این

هیبرید پالگین در دسترس است ،اسدتخراف مدیشدود .مفداهیم الزا بدراي

است که کل سیسدتم بده چندد زیرسیسدتم تقسدیم شدده و بدراي هدر

شکل دادن این  FCMعبارتاندد از .1 :سدطح شدارژ بداتري (.2 ،)SOC

زیرسیستم ،یک کنترلکنندۀ مجزا طراحی شود و ایدن کنتدرلکننددههدا

سرعت موتور الکتریکی برحسب دور بر دقیقده (  .3 ،) RPMEMسدرعت

خود از طریق یک کنترلکنندۀ نظارتی با هم هماهنگ شوند.

ژنراتور برحسب دور بر دقیقده (  .4 ،) RPMEGسدرعت موتدور احتراقدی

از منظر مدیریت توان ،یک  PHEVرا میتوان به سده زیرسیسدتم

(  .5 ،) RPMICEگشتاور موتور احتراقی (  .6 ،) TICEگشتاور درخواسدتی

اساسی تقسیم کرد .1 :موتور الکتریکی که وظیفۀ آن تولیدد بخشدی از

از موتور الکتریکی (  .7 ،) TReEmqگشدتاور درخواسدتی از ژنراتدور ( ،) TReEGq

نیروي پیش ران خودرو است .2 .موتور احتراقی که وظیفدۀ آن عدالوه

 .8میزان درخواستی باز بودن دریچۀ سوخت ( .1 ،)Thrتغییدرات سدرعت

بر تأمین بخشی از نیروي پیشران ،تأمین نیروي الزا براي به حرکدت

خودرو (  .11 ،) Vمصرف سوخت ( .)Fuelشکل ( FCM ،)4اولیدهاي

درآوردن ژنراتور است .3 .ژنراتور الکتریکی کده وظیفدۀ شدارژ کدردن

را که بهمنظور مددلسدازي رفتدار دیندامیکی سیسدتم مدورد اسدتفاده قدرار

باتري در هنگاا حرکت خودرو را بر عهدده دارد .در سداختار کنترلدی

میگیرد ،نشان میدهد .همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،بدراي
1

پیشنهادي براي هریک از این سه بخش یک کنترلکنندۀ محلی طراحی

توصددیف ایددن  ،FCMاز  11مفهددوا و  12واقعدده اسددتفاده شددده اسددت.

شده است .وظیفۀ کنترلکنندۀ نظارتی ،تعیین مقدار مرجع براي هریک

وزنهاي بین مفاهیم مطابق با رابطۀ ( )4در نظر گرفته میشوند.

از سه کنترلکنندۀ مربو به موتور الکتریکی ،موتور احتراقی و ژنراتور

EM
T Re
q

است.
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روش هاي کالسیک یا مدرن براي طراحی یدک کنتدرلکننددۀ متمرکدز

پایهریزي کنترلکنندۀ نظدارتی از دو مرحلده تشدکیل شدده اسدت :در

RPM EM

طر وارۀ کلی روش کنترلی پیشنهادي در شدکل ( )3نمدایش داده
شده است .همان طور که در این شکل نشان داده شده ،در هدر لحظده

SoC

سرعت خودرو با سرعت درخواستی توسط راننده مقایسده شدده و از

RPM EG

طریق یک کنترلکننده ،شتاب مرجع مورد نیاز براي تأمین این سرعت،
تعیین می شود .این شتاب به همراه سدرعت لحظدهاي خدودرو ،سدطح

RPM ICE
Thr

شارژ باتري ( )SOCو سرعت موتور احتراقی برحسب دور بر دقیقده

Fuel

(  ،) RPMICEوارد کنترلکنندۀ نظارتی مبتندی بدر  FCMشدده و ایدن

T ICE

کنترلکننده ،سیگنال هاي مرجع مورد نیاز براي سه کنترلکننددۀ محلدی

شکل ( :)۱ساختار  FCMاولیه

اشارهشده را تعیین میکند.
در این شکل EGC ،EMC ،و  ،ICECبهترتیب سه کنترلکننددۀ

براي تنظیم ضرایب  ها و  bijها از یک الگوریتم تخمین توزیع

 PIبراي کنترل گشتاور موتور الکتریکدی ،ژنراتدور و موتدور احتراقدی

[ ]42استفاده شده است .در این الگوریتم ،تابع هزینه به شکل زیدر در

هستند.

نظر گرفته شده است:

ij
m

n

i

i 1

k 2

J 

1. Event
)2. Estimation of Distribution Algorithm (EDA
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نشريه علميپژوهشي مهندسي و مديريت انرژي
در رابطۀ ( Ai (k) ،)5مقدار واقعی مفهوا iاا و ) ، Aiest (kمقددار

و  W F 2همانند توابع عيویت  SOCدر نظر گرفته شده است .در این

تخمینزدهشدۀ مفهوا iاا در لحظۀ  kاست .همچنین  Tپنجدرۀ زمدانی

کنترل کنندۀ نظارتی ،ضرایب مربو به وزنهداي  FCMاولیده ،همدان

است که از مقادیر مفاهیم در آن بدراي تنظدیم ضدرایب اسدتفاده شدده

ضرایب بهدستآمده در مرحلۀ قبل در نظر گرفتده مدیشدود .سداختار

است  .یک فاکتور فراموشی و  ،nتعداد مفاهیم اولیه است .با کمینه

وزن هاي جدید غیر از  W F1و  ،W F 2همدان سداختار اشداره شدده در

کردن تابع هدف دادهشده به کمک الگوریتم  ،EDAضرایب مورد نظر

رابطۀ ( )4است .براي تنظیم ضرایب مربو به وزنهاي جدید ،نیدز از

به دست میآید .ضرایب بهدستآمده در انتهاي هر پنجرۀ زمانی بهعنوان

الگوریتم  EDAاستفاده شده است .در این حالت ،تابع هزینه به شکل

مقادیر اولیۀ ضرایب در ابتداي پنجرۀ زمانی بعدي مورد اسدتفاده قدرار

زیر در نظر گرفته شده است:

میگیرد.
در مرحلۀ دوا ،براي شکل دادن کنترلکنندۀ نظارتی ،چهار مفهدوا
الزا براي سه کنترلکنندهاي که در ابتداي همین بخش به آنهدا اشداره
شد ،فراهم شود .این مفاهیم جدید عبدارتاندد از .1 :سدرعت مرجدع
 .2 ،) RPMEMسدرعت
براي موتور الکتریکی برحسب دور بر دقیقه ( Ref
.3 ،) RPMICE
مرجع براي موتور احتراقی برحسدب دور بدر دقیقده ( Ref

c 2 Fuel (k ) 
2

هدف از انتخاب این تابع هزینه ،کمینه کردن میزان مصرف سوخت
و نگه داشتن سطح شارژ باتري در یک محدودۀ مشخص است.
بددهمنظددور عملکددرد بهتددر خددودرو ،در تنظددیم ضددرایب وزنهدداي
کنترلکنندۀ نظارتی موارد زیر منظور شده است:

Batt
 .4 ،) TRefشدتاب
گشتاور مرجع براي ژنراتور به منظور شارژ بداتري (

در حالت شتابگیري ،در صورتی که میزان شدارژ بداتري از یدک

مرجع تولیدشده توسط کنتدرل کننددۀ سدرعت (  .) AccRefشدکل ()5

Batt
 TRefصدفر شدده و تدوان
آستانۀ مشخص بیشتر باشد ( 31درصدد)،

ساختار کنترلکنندۀ نظارتی مبتنی بر  FCMاولیه را نشان میدهد.

موتور احت راقی به همراه توان موتور الکتریکی صرف تغییرات سرعت

WF1

میشود .معیار شتابگیري ،تغییرات سرعت خودرو است که بهصورت

Acc Ref

 V vehicle  0.02V vehicleدر نظر گرفته شده است.

EM
T Re
q

EM
RPM Ref

RPM EM

Batt
T Ref

تعریدددف کدددرد و مکمدددل حالدددت باالسدددت بددده ایدددن معندددی کددده

SoC

V

WF2

حالت کروز را با توجه به شکل تغییدرات سدرعت خدودرو مدیتدوان

RPM EG

EG
T Re
q

RPM ICE

ICE
RPM Ref

Fuel

T ICE

شکل ( :)۲ساختار کنترلکنندۀ نظارتی مبتنی بر  FCMاولیه

در شکل ( ، )5مفاهیم جدید به همراه ارتبا علّی بین این مفداهیم
و مفاهیم  FCMاولیه با خط چدین نشدان داده شدده اسدت .همچندین
وزنهاي  W F1و  W F 2وزن هاي فازي هستند که مقادیر آنها با توجه
مقدار  SOCو  RPM ICEتعیین مدیشدود .از آنجدایی کده در ،FCM
مقدار مفاهیم به بازه ] [ ,1نگاشدته مدیشدوند ،توابدع عيدویت بدراي
 W F1 ، RPM ICE ،SOCو  W F 2در همددین بددازه در نظددر گرفتدده
میشود.
 ،SOCبددراي نموندده در شددکل ( )6نمددایش داده شددده اسددت .توابددع

موتور احتراقی براي شدارژ بداتري کمدک گرفدت .در حالدت کدروز ،سده
وضدعیت بددراي شددارژ بدداتري وجدود خواهددد داشددت SOC .1 :کمتددر از
31درصد باشد SOC .2 .بیشتر از 81درصدد باشدد SOC .3 .بدین  31تدا
81درصد باشد .در وضعیت اول ،ضریب وزنی بین مفاهیم  SOCو

Batt
Ref

T

Batt
 TRefو
برابر یک ،در وضعیت دوا ،ضریب وزندی بدین مفداهیم  SOCو
Batt
 TRefبرابر صفر خواهد
همچنین ضریب وزنی بین مفاهیم  RPM ICEو

Batt
 TRefتوسط  FCMتعیین میشود.
شد .در وضعیت سوا ،مقدار مرجع

این قوانین در حین آموزش کنترلکنندۀ نظارتی منظور شده است.
براي آموزش وزن هاي دو  ،FCMاز نتایج حاصل از اعمدال یدک
کنترل کنندۀ فازي [ ]43و یک کنترل کنندۀ کالسیک غیرنظارتی متشکل
از کنترلکنندههاي  ،PIروي سدیکلهداي حرکتدی اسدتاندارد ،EUDC
 EUDC_LPV1و  ECE15کدده سددیکلهدداي حرکتددی منطبددق بددر
استانداردهاي رانندگی در اروپا مدیباشدند اسدتفاده شدده اسدت [.]44
سیکل  EUDC_LPVیدک سدیکل درون شدهري و دو سدیکل دیگدر

عيویت اختصاص یافته به مفهوا  RPM ICEو وزن هاي فازي W F1
)Low Power Vehicles (LPV

1

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

جدول تخصیص وزنهاي فازي به همراه توابع عيویت مربو به

 . V vehicle  0.02V vehicleدر این وضعیت میتدوان از بخشدی از تدوان
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جدید به  FCMاولیه اضافه می شود تا از طریق ایدن مفداهیم ،مراجدع

()6

T
1
 (T  k ) c1 (0.8  SoC (k )) 2

2(T  1) k  2

J 

ساختار کنترلي جديد براي مديريت انرژي در خودروي برقي هيبريد پالگين05 ...
ترکیبی از سیکلهاي درون شهري و رانندگی در اتوبان است [ .]44در
Motor

بخش بعدي ،عملکرد روش کنترلی پیشنهادي مورد بررسی قرار گرفته
است.
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شکل ( :)7بلوک دیاگرام کنترلکنندۀ فازی متداول

WF1
H

M

L

1

0

0.5

1

شکل ( :)6جدول تخصیص وزنهای  WF 1و  WF 2به همراه توابع
شکل ( :)۱نمودار سیکل رانندگی تهران بزرگ []۱۲

عضویت مربوط به SOC

در این بخش ،روش کنترلی پیشنهادي براي مددیریت اندرژي در یدک

شبیه سازي براي سیکلهاي واقعی و استاندارد ECE15 ،EUDC

 ،PHEVدر محیط  Advisorپیادهسازي و عملکرد آن با عملکرد یک

و  EUDC_LPVو همچنین یک نمونه سیکل رانندگی تهران بدزرگ

کنترلکنندۀ فازي متداول مقایسه شده است .در کنترلکنندۀ فازي متداول

[ ]45که در شکل ( )8نمایش داده شده ،انجاا شدده اسدت .در ادامده،

مورد استفاده ،گشتاور درخواستی ،سرعت خودرو و سطح شارژ باتري

نتایج عملکرد روش کنترلی پیشنهادي و کنتدرلکننددۀ فدازي متدداول،

بهعنوان وروديهاي کنترلکنندۀ فازي و گشتاور مرجدع بدراي موتدور

براي سیکلهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا مقایسهاي

احتراق داخلی بهعنوان خروجی در نظر گرفته شده است .گشتاور مرجع

از نظر مدیریت مصدرف سدوخت بدین ایدن دو روش کنترلدی مطدابق

براي موتور الکتریکی ،بهصورت اختالف بدین گشدتاور درخواسدتی و

جدول ( )2انجاا شده است .همان طور کده نتدایج جددول ( )2نشدان

گشتاور تأمینشده توسط موتور احتدراق داخلدی منظدور شدده اسدت.

میدهد ،در شرایط یکسان کنترلکنندۀ  FCMعملکرد مطلوبی داشته و

همچنین گشتاور مرجع براي ژنراتور بر اساس یک سیستم استنتاف فازي

میزان مصرف سوخت را در حد قابل قبولی کاهش داده است.

که ورودي آن سطح شارژ باتري و سرعت موتور احتدراق داخلدی ،و

در ادامه به بررسی نتایج مربو به عملکرد موتور احتراقی ،موتور

خروجی آن ،گشتاور مرجع براي ژنراتور است ،تعیین شده است .بلوک

الکتریکی و ژنراتور الکتریکی ،در دو حالدت اسدتفاده از کنتدرلکننددۀ

دیگراا این استراتژي کنترلی ،در شکل ( )7نمایش داده شده است.

فازي و استفاده از کنترلکنندۀ  FCMپرداخته میشود .با توجه به اینکه

در روش کنترلی پیشنهادي ،براي آموزش ضرایب وزندی  FCMاولیده

بررسی نتایج فوق براي تماا سیکلهاي ذکرشده ،خارف از حوصلۀ این

و کنترلکنندۀ نظارتی مبتنی بر  ،FCMپارامترهاي  و  Tدر هر دو رابطۀ
جدول ( :)۵مقایسۀ مصرف سوخت بین کنترلکنندۀ فازی متداول و کنترلکنندۀ  FCMپیشنهادی در سیکلهای رانندگی مختلف
با کنترلکنندۀ  FCMپیشنهادي

با کنترلکنندۀ فازي متداول
نوع سیکل

میزان مصدرف سدوخت در
مسددددافت  111کیلددددومتر
برحسب لیتر

تددوان پیمدددایش
برحسب کیلومتر

میددددزان مصددددرف

میزان مصرف سوخت در

سددددددددددوخت در

مسدددافت  111کیلدددومتر

مدتزمان آزمایش

برحسب لیتر

تدددوان پیمدددایش
برحسب کیلومتر

میددددزان مصددددرف
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نشريه علميپژوهشي مهندسي و مديريت انرژي
مقاله است ،در این قسمت تنها به بررسدی ایدن نتدایج در سدیکل

رانندگی واقعی تهران بزرگ پرداخته میشود.

مقدار این شاخص برابر  1/314و در حالتی که از کنترلکنندۀ پیشنهادي
استفاده شود ،مقدار شاخص ذکرشده برابر  1/213است.

کنترلکنندۀ فازي و کنترلکنندۀ پیشنهادي بهترتیب در شکلهاي ( )1و

برحسب دور در دقیقه ( ،)RPMگشتاور موتور برحسدب نیدوتن-متدر

( )11نمایش داده شده است .همان طور که مشاهده میشود در هر دو

( ،)N.mتوان انتقالی موتدور برحسدب وات ( ،)wو میدزان بداز شددن

روش کنترلی ،سرعت خودرو به شکل قابل قبولی سرعت درخواسدتی

دریچۀ سوخت ،براي سیکل رانندگی تهران بزرگ در دو حالت استفاده

را تعقیب کرده است؛ با این تفاوت که در حالتی کده از روش کنترلدی

از کنترلکننددۀ فدازي و اسدتفاده از کنتدرلکننددۀ  FCMبدهترتیدب در

پیشنهادي استفاده شده ،اختالف بدین سدرعت درخواسدتی و سدرعت

شکلهاي ( )11و ( )12مشاهده میشود .همان طور که در جدول ()2

خودرو نسبت به حالتی که از کنترلکنندۀ فدازي اسدتفاده شدده ،کمتدر

نشان داده شده ،میزان کل مصرف سدوخت در سدیکل واقعدی تهدران

است .بهمنظور مقایسۀ بهتر خطداي ردیدابی سدرعت در دو اسدتراتژي

بددزرگ ،در دو حالددت اسددتفاده از کنتددرلکنندددۀ فددازي و اسددتفاده از

کنترلی ،میتوان از شاخص ( RMSE1ریشۀ میدانگین مربعدات خطدا)

کنترلکنندۀ  ،FCMبهترتیب برابر  1/3686و  1/3226لیتر است.

استفاده کرد .در حالتی که از کنترلکنندۀ فازي متداول استفاده شود،

(الف)
(الف)

(ب)

شکل ( :)۸1سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ  FCMپیشنهادی؛ الف .سرعت

شکل ( :)۳سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ فازی متداول؛ الف .سرعت

درخواستی و سرعت خودرو ،ب .خطای ردیابی سرعت درخواستی

درخواستی و سرعت خودرو ،ب .خطای ردیابی سرعت درخواستی

1. Root Mean Square Error

] [ DOI: 10.22052/9.3.14

شکل ( :)۸۸عملکرد موتور احتراقی در سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ فازی متداول
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نتایج مربدو بده سدرعت درخواسدتی و سدرعت خدودرو بدراي

نمودارهاي مربو به عملکرد موتور احتراقدی شدامل دورِ موتدور

ساختار کنترلي جديد براي مديريت انرژي در خودروي برقي هيبريد پالگين02 ...

شکل ( :)۸۵عملکرد موتور احتراقی در سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ  FCMپیشنهادی

میشود .مدیریت بهتر اندرژي در روش کنتدرل نظدارتی ،میدزان اسدتفاده از
موتور الکتریکی را با در نظر گرفتن سطح شارژ باتري بهینه کرده است .در
نتیجه ،افت کمتري براي سطح شارژ باتري رخ داده است .افت کمتر سطح
شارژ باتري باعث کاهش شارژ باتري توسط ژنراتور خواهد شدد .بندابراین
در مجموع مصرف سوخت کاهش پیدا خواهدد کدرد .از سدوي دیگدر ،در
حالتی که از کنترلکنندۀ فازي متداول استفاده میشدود ،بدراي جبدران افدت
بیش از حد سطح شارژ ،ژنراتور باید با توان بیشتري کار کند و ایدن خدود
مصرف سوخت را افزایش میدهد .همان طور که در شکل ( )11مشداهده
میشود ،در بعيی از لحظات ،براي مثال از ثانیۀ  1466بده بعدد ،بدا اینکده
موتور احتراقی در حال کار بوده ،گشتاور و توان تغییري نکدرده اسدت .در
این لحظات ،انرژي تولیدشده توسط موتدور احتراقدی صدرف بده حرکدت
درآوردن ژنراتور و شارژ شدن باتريها شده است.
شکل ( )13سرعت موتور الکتریکی و ژنراتور را در حالتی کده از
کنترل کنندۀ فازي استفاده شده است ،نشان مدی دهدد .در شدکل (،)14
مبتنی بر  FCMاستفاده شده ،نمایش داده شده است.

با روش کنترلی پیشنهادی

مقدار متوسط کدارایی موتدور الکتریکدی در لحظداتی کده موتدور
الکتریکی در حال کدار اسدت ،در اسدتراتژي کنترلدی پیشدنهادي برابدر
 1/8537و در حالتی که از کنترلکنندۀ فازي متداول استفاده شود ،برابر
 1/8157است .به این ترتیب استراتژي کنترلی پیشنهادي عالوه بر کاهش
مصرف سوخت ،بهبود کارایی موتور الکتریکی را نیز به همراه دارد.
با توجه به نوسانات زیاد سرعت درخواستی در سدیکل درونشدهري
پرترافیک تهران ،مشاهده میشود که کنترلکنندۀ فازي نتوانسته سطح شارژ
باطري را در حد مطلوب نگه دارد .به همین دلیل نمودار سطح شارژ باتري
با افت بیش از حد ،به مقداري نزدیک 5درصد رسیده است .ایدن تغییدرات
در شکل ( )15نشان داده شده است .از آنجدایی کده در ایدن شدبیهسدازي،
هدف تأمین سرعت درخواستی است ،با وجود افت سدطح شدارژ بداتري،
موتور خاموش نشده و به عملکرد خود ادامه میدهد و همان طدور کده در
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سرعت موتور الکتریکی و ژنراتور در حالتی که از کنترلکنندۀ نظارتی

شکل ( :)۸۱عملکرد موتور و ژنراتور الکتریکی در سیکل رانندگی تهران
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استفادۀ بیشتر از موتور الکتریکی باعث افت بیشتر سطح شدارژ بداتري

شکل ( )1مشاهده میشود ،سرعت درخواستی بهخوبی تعقیب شده است.
با این حال افت بیش از حد شارژ باتري نشان میدهد کده بدا مشخصدات

شکل ( :)۸۹عملکرد موتور و ژنراتور الکتریکی در سیکل رانندگی تهران
با کنترلکنندۀ فازی متداول

سیکل تهران پرداخته شود ،براي جلوگیري از افت بیش از حد سطح شارژ
باتري ،باید یا توان نامی باتريها یا تعداد آنها افزایش یابد.
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خودرو طراحیشده ،اگر با کنترلکنندۀ فازي به تدأمین سدرعت مرجدع در

02

نشريه علميپژوهشي مهندسي و مديريت انرژي
با توجه به اینکه در کنترلکنندۀ طراحیشده مبتنی بر  ،FCMمیتوان

ارائه شد .از آنجایی که این روش به داشتن مدل دقیقی از سیستم نیداز

از قابلیتهاي ارتبا مفهومی بین بخشهاي مختلف خودرو بهتر استفاده

نددارد ،حجددم محاسدبات کمتددري در تعیددین قدانون کنترلدی داشددته و

کرد ،این مشکل در شبیهسازي انجااشده با کنترلکنندۀ نظارتی مبتنی بر

پیادهسازي آن نسبت به روشهاي کالسیک سادهتر است.

 FCMوجود نداشته و سطح شارژ باتري در حد مطلوبی حفظ میشود

همان طور که نتایج نشان میدهد ،این روش کنترلی باعث میشود که

و این خود نشاندهندۀ عملکرد مطلوب روش کنترلی پیشنهادي است.

میزان سوخت مصرفی خودرو در هر کیلومتر به مقدار مناسبی کاهش یابد.

تغییرات  SOCدر حالتی که از کنترلکننددۀ نظدارتی مبتندی بدر FCM

از آنجایی که میزان آلودگی تولیدشده توسدط خدودرو بدا میدزان سدوخت

استفاده شده ،در شکل ( )16نمایش داده شده است.

مصرفشده متناسب است ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش آلدودگی را بده
همراه خواهدد داشدت .همچندین تحلیدل نتدایج نشدان مدیدهدد کده ایدن
کنترلکننده و منطق تصمیمگیري هوشمند آن ضمن تأمین توان درخواستی
کنترلکنندۀ فازي کمینه میکند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،ایدن سداختار
کنترلی براي سیکلهاي رانندگی پرترافیک و سرعت کم و داراي تغییدرات
سرعت زیاد ،مناسب بوده و نتایج مطلدوبی در خصدوص میدزان مصدرف

شکل ( :)۸۲مسیر شارژ باتری در سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ
فازی متداول

سوخت و باال نگه داشتن سطح شارژ باطري به همراه دارد.
با توجه به اینکه در  FCMبرخالف سیستم استنتاف فازي متداول،
از مفاهیم شکلدهندۀ سیستم مورد بررسی و ارتبا آنها با یکدیگر بهره
گرفته میشود ،میتوان از آن بهعنوان یک روش و راهحل مناسب براي
طراحی کنترل کننده براي یک سیستم پچیده مانند خودرو برقی هیبرید
پالگین استفاده کرد .همچنین با در نظر گرفتن وزنهداي بدین مفداهیم
 ،FCMبه شکل دینامیک ،میتوان از آن براي مدلسازي و کنترل طیف
وسیعتر و پیچیدهتري از سیستمهاي دینامیکی بهره برد.

شکل ( :)۸6مسیر شارژ باتری در سیکل رانندگی تهران با کنترلکنندۀ
 FCMپیشنهادی

 .6نتیجهگیری
فازي ،براي مدیریت بهینۀ انرژي در یک خودروي برقی هیبرید پالگین

مفهوا جدید به نقشۀ شناختی اضافه کرد ،بهطوري که ساختار نقشه و
ضرایب وزنی آن متناسب با نوع سیکل رانندگی تعیین شدوند .سدپس
میزان تأثیر این ساختار جدید بر مدیریت انرژي در خودروهاي هیبرید
الکتریکی را مورد مطالعه قرار داد.
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