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چکیده
 هسألِ ای کِ در خَدرٍّای ّیبزیذ الکتزیکی بسیار. هطزح ضذُاًذ،اهزٍسُ خَدرٍّای ّیبزیذ الکتزیکی بزای کاّص هصزف سَخت ٍ آالیٌذُّا
 بْتزیي هذیزیت اًزصی ٌّگاهی حاصل هیضَد کِ تواهی. چگًَگی تمسین تَاى هیاى اجشاء اصلی سًجیزُ اًتمال لذرت است،حائش اّویت است
 تزافیک ٍ دیگز اطالعات بزخط تا یک،ُ با پیطزفت سیستن ّای َّضوٌذ تا حذی اهکاى دستزسی بِ ضزایط جاد.ضزایط آیٌذُ در دستزط باضذ
 در ایي همالِ اس تزکیب رٍشّای کٌتزل پیصبیي ٍ بزًاهًَِیسی پَیا بزای بِدستآٍردى هسیز.افك سهاًی هحذٍد بزای خَدرٍ فزاّن ضذُ است
 تأثیز بسیاری در هیشاى کاّص هصزف سَخت خَدرٍ دارد؛، تغییز در حالت تزافیکی هَجَد در هسیز حزکت. استفادُ ضذُ است،سیز بْیٌِ بزخط
 رٍش پیطٌْادی بزخالف بسیاری اس. یک سیستن فاسی بزای تخویي بزخط سزعت خَدرٍ پیطٌْاد ضذُ است،بٌابزایي با تَجِ بِ حالت تزافیکی
 هَجب کاّص ٍابستگی کٌتزلکٌٌذُ بِ چزخِ راًٌذگی،رٍشّای هذیزیت اًزصی کِ اس دادُّای گذضتِ بزای پیصبیٌی هسیز استفادُ هیکٌٌذ
ٍ  رٍش پیطٌْادی با رٍش بزًاهًَِیسی پَیا. ضبیِ ساسی بز یک خَدرٍی ّیبزیذ الکتزیکی پالگیي با ساختار هَاسی اًجام ضذُ است.هیضَد
،ُ ارسیابی ًتایج ًطاى هی دّذ کِ رٍش پیطٌْادی در حیي سادگی ٍ پزّیش اس رٍابط ریاضی پیچیذ.بْیٌِساسی لحظِای همایسِ ضذُ است
 ًتایج حاصل اس ایي. هذیزیت هٌاسبی بز سطح ضارص باتزی داضتِ باضذ،هیتَاًذ عالٍُبز کاّص هصزف سَخت ًسبت بِ بْیٌِساسی لحظِای
.رٍش ضبیِ بِ پاسخ بْیٌِ کلی حاصل اس بزًاهًَِیسی پَیاست
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Nowadays, Hybrid Electric Vehicles (HEVs) are introduced in order to reduce fuel consumption and
emissions. The issue that is very important in HEVs, is how to split power between main components of
powertrain. Best energy management can be obtained when all future conditions are available. With the
advancement of the intelligent systems, access to the road conditions, traffic and other online
information has been provided up to the limited prediction horizon. In this paper, a combination of
predictive control and Dynamic Programming methods has been used for obtaining online sub-optimal
trajectory. Change in the state of traffic in the path has great effect on reduction of fuel consumption.
Therefore, according to the state of traffic, a fuzzy logic system is proposed for the online estimating of
the vehicle speed. Unlike many energy management methods that use historical data, the proposed
strategy leads to reducing the dependence of the controller on the drive cycle .The simulation is
implemented on a Plug-in Hybrid Electric Vehicle with parallel structure. The proposed method is
compared with Dynamic Programming and instantaneous optimization. Evaluation of results show that
the proposed method, while simplistic and avoiding complicated mathematical relationships in addition
to reducing fuel consumption, compared with instantaneous optimization can manage SOC properly.
The results of this method are close to the global optimal solution of Dynamic Programming.
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 ذَزرٍّب یىی اس هصزفوٌٌسگبى.چبلؼ ّبی اعبعی سًسگی ثؾز هغزح اعت
، تَلغ فشایٌسُ هصزفوٌٌسگبى.ػوسُ عَذت ٍ تَلیسوٌٌسُ آالیٌسُّبعت
 افشایؼ لیوت عَذت ٍ آگبّی ثز ایي، لبًَىگذاری ثزای وبّؼ آالیٌسُ اعت
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مدیریت اورژی برای کاَش مصرف سًخت در خًدريَای َیبرید الکتریکی پالگیه مًازی مبتىیبر کىترل پیشبیه فازی

هَضَع وِ ًفت ذبم یه هٌجغ توبمؽسًی اعت ،فبوتَرّبیی ّغتٌس وِ
هَخت تغییزات ٍعیؼی زر صٌؼت اتَهجیلعبسی ؽسُاًس [.]1
زر عبل  1990تؼساز ثغیبری اس صٌبیغ ذَزرٍ ؽزٍع ثِ تَعؼِ
ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی  1وززًس .ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی تَاى هَرز
ًیبس ذَز را ثِ ٍعیلِ تزویجی اس زٍ هٌجغ هَتَر احتزاق زاذلی ٍ ثبتزی /هَتَر
الىتزیىی تأهیي هیوٌس [.]3،2
یه ذَزرٍ ّیجزیس الىتزیىی ثب تَخِ ثِ هبّیتؼ وِ لبثلیت وبّؼ اًساسُ
هَتَر احتزاق زاذلی ٍ وبّؼ ثبر گذرا ٍ ثبسیبثی اًزصی تزهش ثبسسا  2را زارز،
هیتَاًس هصزف عَذت ٍ آلَزگی را وبّؼ زّس .ػالٍُثز ایي ذَزرٍ ّیجزیس
الىتزیىی هیتَاًس ثب ػولىزز زر حبلتّبی هرتلف وبری پبعدگَی تَاى
زرذَاعتی ثبؽس ،اهب هؼبیت ایي ذَزرٍّب ػسم لبثلیت ؽبرص ثبتزی تَعظ
ؽجىِ ثزق ٍ ٍاثغتگی حزوت ذَزرٍ ثِ هَتَر احتزالی اعت [.]4
ثزای رفغ هؾىالت یبزؽسُ زر ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی هؼوَلی،
ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی پالگی ي  3عزاحی ؽسُاًس .ایي ذَزرٍّب،
ذَزرٍّبی ّیجزیسی ثِ ّوزاُ ثبتزیّبی ؽبرصؽًَسُ ّغتٌس وِ هیتَاًٌس ثب
اتصبل ثِ هٌجغ ثزق ذبرخی ؽبرص ؽًَس ٍ ًغجت ثِ ذَزرٍّبی ّیجزیس
الىتزیىی هؼوَلی زارای ظزفیت ثبتزی ثبالتزی ّغتٌس [.]5
ػولىزز هٌبعت ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی صزف ًظز اس ًَع عبذتبر ٍ
ٍیضگی ّبی اخشای هرتلف ثِ همسار ثغیبری ٍاثغتِ ثِ عیغتن هسیزیت اًزصی
اعتٍ .ظیفِ عیغتن هسیزیت اًزصی تمغین تَاى هَرز ًیبس ثزای زًجبلوززى
چزذِ راًٌسگی هیبى اخشاء اصلی عیغتن تَلیس ٍ اًتمبل ًیزٍ اعت.
ثب تَخِ ثِ ایيوِ زر ذَزرٍّبی ّیجزیس ثیؼ اس یه هٌجغ تَلیس اًزصی
ٍخَز زارز ،ثْیٌِعبسی هصزف عَذت ٍ وبّؼ آالیٌسُّب زر ایي ذَزرٍّب
ٍاثغتگی سیبزی ثِ ًحَُ هسیزیت ایي هٌبثغ اًزصی زارز؛ ثٌبثزایي ٍاحس وٌتزل
زر ایي ذَزرٍّب وِ وٌتزل تَسیغ تَاى هَرز ًیبس لغوتّبی هرتلف ذَزرٍ اس
ٍظبیف ایي لغوت اعت ،اس ایي خْت ًمؼ ثغیبر هْوی ایفب هیوٌس [.]6
هؼیبرّبی هرتلفی ثزای زعتِثٌسی رٍػّبی هسیزیت اًزصی ذَزرٍّبی
ّیجزیس الىتزیىی ٍخَز زارز .رٍػّبی هسیزیت اًزصی ثزحغت اعتفبزُ یب
ػسم اعتفبزُ اس وٌتزل ثْیٌِ اس زیسگبُ تئَری وٌتزل ثِ زٍ زعتِ هجتٌیثز
لَاػس یب تئَری وٌتزل ثْیٌِ تمغین هیؽًَس [.]7
عزاحی ٍ اخزای رٍػّبی هسیزیت اًزصی هجتٌیثز لَاػس آعبى اعت ،اهب
هیشاى التصبز عَذت هوىي اعت زٍر اس ثْیٌگی ثبؽس [ .]9,8زر همبیغِ،
رٍػّبی هجتٌیثز ثْیٌِعبسی هیتَاًٌس ثِ عَر التصبزی هصزف عَذت
هٌبعتتز ٍ ثْیٌِ را ثِزعت آٍرز .اخزای ایي اعتزاتضیّب ثب چبلؼّبی
ثیؾتزی هَاخِ اعت ،سیزا اعالػبت هغیزّبی پیؼرٍ ثبیس اس پیؼ ؽٌبذتِ
ؽسُ ثبؽس ٍ ثیؾتز رٍػّبی هجتٌیثز ثْیٌِعبسی ثز هجٌبی عزػت پیؼثیٌی
ؽسُ ذَزرٍ زر ّز لحظِ (پزٍفبیل عزػت) اعت .رٍػّبی هرتلفی زر ایي
سهیٌِ پیؾٌْبز ؽسُاًس [ .]14-10آرعی ٍ ّوىبراى اس یه ؽجىِ ػصجی
ثبسگؾتی ثزای پیؼثیٌی  20ثبًیِای پزٍفبیل عزػت یه ذَزرٍ ثب هجتٌی ثز
عزػت ّبی حبل ٍ گذؽتِ اعتفبزُ وززًس ٍ عپظ ثزًبهًَِیغی پَیب  4را ثزای
عزػت پیؼثیٌی ؽسُ اػوبل وززُاًس [ .]10زر ایي رٍػ هغألِ ثْیٌِعبسی
ولی ثِ چٌس هغألِ ثْیٌِعبسی هحلی تمغین هیؽَز .ایي وٌتزلوٌٌسُ ثزای
ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی هؼوَلی وِ زر آى ثیي ثْیٌِعبسی ولی ٍ
ثْیٌِعبسی ّبی هحلی تفبٍت اًسوی ٍخَز زارزً ،غجتبً ذَة ػول هیوٌس.

سامیٍ وجاران ي َمکاران

گبًگ ٍ ّوىبراى یه ؽجىِ ػصجی را ثب اعتفبزُ اس زازُّبی گذؽتِ آهَسػ
زازًس ٍ عپظ اس آى ثزای پیؼثیٌی چزذِ راًٌسگی وًٌَی اعتفبزُ وززُاًس
[ .]11رٍػ پیؾٌْبزی زر [ ]11هیتَاًس ثزای ترویي پزٍفبیل عزػت عَالًی
هَرز اعتفبزُ لزار گیزز ،تٌْب زر هَلؼیتّبی راًٌسگی ثشرگزاُ ثِ ذَثی ػول
هیوٌس .پیؾٌْبز زیگز ثِوبرگیزی  ٍ GPS5زازُّبی ثزذظ  6تزافیه اعت.
راخبگَپبالى ٍ ٍیؾیٌگتَى یه اعتزاتضی وٌتزل پیؼثیي ثزای یه ذَزرٍی
ّیجزیس الىتزیىی ثب اعتفبزُ اس اعالػبت  GPSارائِ وززًس [ .]12آىّب فزض
وززًس وِ اعالػبت هزثَط ثِ ارتفبع اس عغح افك ٍ تزافیه وِ زر عی عفز اس
عزیك  GPSثِزعت هیآیس ،هؼلَم ثبؽس ٍ اس یه وٌتزلوٌٌسُ فبسی تغجیمی
ثزای یه ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی هَاسی هجتٌیثز هَلؼیتّبی راًٌسگی
آیٌسُ ثِ صَرت لحظِای اعتفبزُ وززًس .ایي وٌتزلوٌٌسُ ػالٍُثز وبّؼ
هصزف عَذت ،وبّؼ آالیٌسُّب را ًیش زر ًظز هیگیزز ٍ ًتبیح ؽجیِعبسی،
هصبلحِ ذَثی ثیي آىّب را ًؾبى هیزّسٍ ،لی رٍػ ثْیٌِعبسی پبراهتزّبی
وٌتزلی زر آى هٌظَر ًؾسُ اعت .زر ایي پضٍّؼ فزض ؽسُ وِ اعالػبت
هزثَط ثِ خبزُ زر ثبسُّبی سهبًی هٌظن زریبفت هیؽًَس ،ایي فزض ثِ زلیل
لزار گزفتي عٌغَرّبی تزافیىی ثِ عَر یىٌَاذت زر عی خبزُ ٍ هتغیز ثَزى
عزػت ذَزرٍ غیزهحتول اعت .ثه ٍ ّوىبراى یه رٍػ وٌتزل پیؼثیي
ثزای یه ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی ارائِ زازًس [ .]13آىّب ایسُای ثزای
چگًَگی اعتفبزُ اس ثزًبهًَِیغی پَیب ثزای حل هغألِ ثْیٌِعبسی زر وٌتزل
هسل پیؼثیي عی افك زٍرؽًَسُ پیؾٌْبز وززًس .اعالػبت حبصل اس اثشار
عٌدؼ هغبفت خْت پیؼثیٌی گؾتبٍر زرذَاعتی آیٌسُ هَرز اعتفبزُ لزار
هی گیززّ .سف اصلی ثز وبّؼ سهبى هحبعجبت ثزًبهًَِیغی پَیب هتوزوش
اعت وِ هؼوَالً ثبر هحبعجبتی عٌگیٌی زارز .یه پیؼثیٌی زلیك اس عزػت
ذَزرٍ پبیِای ثزای ػولىزز هؤثز الگَریتن وٌتزل هسل پیؼثیي اعتٍ ،لی اثز
هَلؼیت تزافیىی ثبیس ثِ ذَثی زر ًظز گزفتِ ؽَز .صاًگ ٍ ّوىبراى اس وٌتزل
هسل پیؼثیي  7زر هغألِ هسیزیت اًزصی ذَزرٍی الىتزیىی ّیجزیسی پالگیي
اعتفبزُ وززًس [ .]14زر ایي همبلِ رٍػ پیؼثیٌی چٌس هزحلِای هبروَف
ثزای پیؼثیٌی عزػت اًتربة هیؽَز .پظ اس ایيوِ عزػتّبی
پیؼثیٌیؽسُ زر افك پیؼثیٌی ثِزعت هیآیٌس ،هغألِ ثِ یه هغألِ
ثْیٌِعبسی غیزذغی ثب افك هحسٍز تجسیل هیگززز ٍ الگَریتن ثزًبهًَِیغی
پَیب ثِ هٌظَر حل ایي هغألِ اًتربة هیؽَز .ثب ثزرعی ًتبیح هؾرص ؽسُ
وِ اعتزاتضی پیؾٌْبزی تأثیز ثغشایی زر وبّؼ هصزف عَذت زاؽتِ اعت.
زر ایي رٍػ اس زازُّبی لحظِ حبل ثزای ایدبز هسل پیؼثیٌی عزػت
اعتفبزُ ؽسُ ٍ ؽزایظ آیٌسُ زر ًظز گزفتِ ًؾسُ اعت.
ثب تَخِ ثِ تحمیمبت ثْتزیي هسیزیت اًزصی ٌّگبهی حبصل هیؽَز وِ
توبهی ؽزایظ آیٌسُ زر زعتزط ثبؽس .ثب پیؾزفت تىٌَلَصی عیغتنّبی
َّؽوٌس تب حسی اهىبى زعتزعی ثِ ؽزایظ خبزُ ٍ تزافیه ٍ زیگز اعالػبت
ثزذظ تب یه افك سهبًی هحسٍز ثزای ذَزرٍ فزاّن ؽسُ اعت .لیسّبی سیبزی
ًیش زر ثرؼ ّبی هرتلف عیغتن هسیزیت اًزصی ٍخَز زارز ،زر ًتیدِ وٌتزل
پیؼ ثیي ثِ زلیل تَاًبیی یبفتي ثززار وٌتزل ثْیٌِ زر ّز لحظِ تب افك هحسٍز
ٍ ّوچٌیي زر ًظز گزفتي لیسّبی هرتلف عیغتن تحت وٌتزل ،هٌبعتتزیي
رٍػ ثزای اعتفبزُ اس زازُ ّبی ثزذظ َّؽوٌس زر هسیزیت اًزصی اعت .زر
ایي همبلِ رٍػ هسیزیت اًزصی پیؼثیي هجتٌیثز وٌتزل فبسی ثزای
ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي ثب عبذتبر هَاسی پیؾٌْبز هیؽَز .زر
ایي رٍػ ثزذالف ثغیبری اس رٍػّبی پیؾیي اس پیؼثیٌی ثزذظ عزػت

1

Hybrid Electric Vehicle
Regenerative braking
)Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV
4
)Dynamic Programming (DP
2
3
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5

Global Positioning System
6
Online
7
)Model Predictive Control (MPC
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ذَزرٍ اعتفبزُ ؽسُ اعت؛ ثِ عَری وِ ثب تَخِ ثِ حبلت تزافیىی هَخَز زر
هغیز حزوت ،عزػت ذَزرٍ ثب اعتفبزُ اس یه عیغتن فبسی ترویي سزُ
هیؽَز ٍ عپظ هغیز هزخغ تؼزیف ؽسُ ثزای عیغتن تَعظ ذزٍخیّب زر
افك پیؼثیٌی تؼزیفؽسُ ثزای آى زًجبل هیؽَز .یه رٍػ ثْیٌِعبسی
هٌبعت خْت ثِزعت آٍرزى هغیز ثْیٌِ تب افك پیؼثیٌی ثِ ًحَی وِ
عزػ ت رٍػ هبًغ اس اخزای ثزذظ آى ًؾَز هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ اعت.
هغألِ هسیزیت اًزصی زر ایي ذَزرٍّب ثِ ؽست غیزذغی اعت ،اس آىخبیی وِ
ثزًبهِ ًَیغی پَیب ثزای حل هغبئل غیزذغی ثب حبلتّب ٍ هتغیزّبی وٌتزلی
همیس ٍ یه افك وٌتزل هتٌبّی هٌبعت اعت ،ثزای حل هغألِ ثْیٌِعبسی زر
الگَریتن وٌتزل پیؼثیي هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ اعت .ثزًبهًَِیغی پَیب
خْت زعتیبثی ثِ پبعد ثْیٌِ ولی اًدبم ؽسُ اعت .ایي رٍػ ًیبسهٌس
هؾرص ثَزى ول چزذِ اعت .ثبر هحبعجبتی ایي رٍػ اخبسُی اخزای ثزذظ
آى را ًویزّس .رٍػ ثْیٌِعبسی لحظِای ًیش وِ هغألِ ثْیٌِعبسی را ثزای
گبم وًٌَی حل هی وٌس ،اػوبل ؽسُ اعت ،اهب پبعد حبصل اس ایي رٍػ ثغیبر
زٍر اس پبعد ثْیٌِ ولی اعت .ارسیبثی ًتبیح ًؾبى هیزّس وِ رٍػ پیؾٌْبزی
زر حیي عبزگی ٍ پزّیش اس رٍاثظ پیچیسُ ،وبّؼ چؾوگیز هصزف عَذت
ًغجت ثِ ثْیٌِعبسی لحظِای ،هسیزیت هٌبعجی ثز عغح ؽبرص ثبتزی ۱زارز.
ثزذالف ثغیبری اس رٍػّبی هسیزیت اًزصی وِ اس زازُّبی گذؽتِ ثزای
پیؼثیٌی ازاهِ هغیز اعتفبزُ هیوٌٌس ،هَخت وبّؼ ٍاثغتگی وٌتزلوٌٌسُ
ثِ چزذِ راًٌسگی هیؽَز .پبعد حبصل اس ایي رٍػ ؽجیِ ثِ پبعد ثْیٌِ
ولی اعت.
ًَآٍری هْن رٍػ پیؾٌْبزی ثزای ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي
ایي اعت وِ رٍػ وٌتزل تزویجی پیؾٌْبز ؽسُ تبوٌَى ثز ذَزرٍی هَرز ًظز
اػوبل ًؾسُ ٍ زر رٍػ ّبیی وِ تب ثِ حبل هغزح ؽسُ اس رٍػ فبسی ثزای
ترویي عزػت اعتفبزُ ًؾسُ اعت.
عبذتبر همبلِ زر ازاهِ ثِ ایي صَرت اعت وِ هسل ذَزرٍی هَرز هغبلؼِ
زر ثرؼ زٍم ،رٍػ حل تبثغ ّشیٌِ ثب اعتفبزُ اس ثزًبهًَِیغی پَیب ٍ
ثْیٌِعبسی لحظِای زر ثرؼ عَم ،رٍػ پیؾٌْبزی زر ثرؼ چْبرم،
ؽجیِعبسی رٍػ پیؾٌْبزی ثز ذَزرٍی هَرز ًظز زر ثرؼ پٌدن ٍ
ًتیدِگیزی ًیش زر ثرؼ ؽؾن ارائِ هیؽَز.
 -2توصیف اجساء خودرو
 -1-2مدل خودرو
ثزای ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی عِ عبذتبر هرتلف پیؾٌْبز هیؽَز .ایي
عبذتبرّب ػجبرت اس عبذتبر عزی ،هَاسی ٍ عزی -هَاسی اعت وِ زر ایي
همبلِ اس عبذتبر هَاسی اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی
پالگیي ثب عبذتبر هَاسی ّز زٍ هٌجغ تَلیس تَاى (هَتَر الىتزیىی ٍ هَتَر
احتزالی) ثِ عَر هغتمل ثِ چزخّب هتصل ؽسُاًس ٍ زر تأهیي ًیزٍی راًؾی
ًمؼ زارًس .زر ایي عبذتبر تَاى حبصلؽسُ اس ّز زٍ هٌجغ هَتَر احتزالی ٍ
هَتَر الىتزیىی ثِ ٍعیلِ وَپلیٌگ هىبًیىی ثب ّن خوغ هیؽَز ٍ ثِ چزخّب
فزعتبزُ هیؽًَس .عبذتبر ولی ذَزرٍّبی ّیجزیس هَاسی ثِ صَرت ؽىل 1
زر ًظز گزفتِ هیؽَز .هحَرّبی ذزٍخی ّز زٍ هَتَر الىتزیىی ٍ هَتَر
احتزالی ٍارز یه وَپلیٌگ هىبًیىی هیؽًَس .ثب ٍخَز عیغتن وٌتزل
پیچیسُ تز ًغجت ثِ ذَزرٍّبی عزی ،عبذتبر هَاسی اس ًظز ًیبس ثِ هَتَر
الىتزیىی ثب تَاى ٍ حدن ووتز ،ثبسزُ ثبالتز ٍ حذف صًزاتَر ثز عبذتبر عزی

)State Of Charge (SOC
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هشیت زارز [ .]7پبراهتزّبی ذَزرٍی ؽجیِعبسیؽسُ هَرز هغبلؼِ زر خسٍل
 1آٍرزُ ؽسُ اعت.
 -2-2چرخه رانندگی
یه چزذِ راًٌسگی ؽبهل زازُ ّبیی هبًٌس عزػت ٍ ؽتبة هغلَة ،ؽیت ٍ
ارتفبع خبزُای وِ ذَزرٍ ثبیس عی وٌس ثزحغت سهبى اعت .چزذِّبی
اعتبًسارزی ثزای ایدبز ؽزایظ همبیغِ هیشاى هصزف عَذت ٍ آالیٌسگی
ذَزرٍّب ٍ یب اعتزاتضیّبی هرتلف وٌتزلی ٍخَز زارًس.
زر ایيخب چزذِ راًٌسگی  JN-1015زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت .زازُّبی
چزذِ راًٌسگی هَرز ًظز ؽبهل ثززارّبی عزػت ،ؽتبة ٍ ؽوبرُ زًسُ اعت.
پبراهتزّبی هزثَط ثِ ایي چزذِ راًٌسگی زر خسٍل  2آهسُ اعت.
تغییز زر حبلت تزافیىی هَخَز زر هغیز حزوت (ؽلَؽ ،ذلَت ٍ یب
هتؼبزل) تأثیز ثغیبری زر هیشاى وبّؼ هصزف عَذت ذَزرٍ زارز [ .]16ثب
تَخِ ثِ ٍضؼیت تزافیىی هَخَز زر هغیز حزوت ،عزػت ذَزرٍ ثِ صَرت

Torque
coupling

Clutch
Engine

Trans.
Motor

Battery
charger

Motor
controller

Batteries

[Fig. 1 Configuration of Parallel Plug-in Hybrid Electric Vehicle ]15

شكل  1پیىزثٌسی ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي هَاسی []15
جدول  1پبراهتزّبی هسل ذَزرٍ
Table 1 Vehicle model parameters

ٍاحس

پبراهتز

همسار

خزم ذَزرٍ
ؽؼبع چزخ
اصغىبن غلتؾی
ضزیت آئزٍزیٌبهیه
ظزفیت ثبتزی
حساوثز گؾتبٍر هَتَر زرٍىعَس
حساوثز گؾتبٍر هَتَر الىتزیىی
حساوثز عزػت هَتَر زرٍىعَس
حساوثز عزػت هَتَر الىتزیىی

1800

kg

0.3

m
N

144
-2

0.48

2

Ns m

6

Ah

199

Nm

130

Nm

503

rads-1

600

rads-1

جدول  2پبراهتزّبی چزذِ راًٌسگی JN-1015
Table 2 Drive cycle JN-1015 parameters

پبراهتز
هغبفت
سهبى
حساوثز عزػت
هتَعظ عزػت
حساوثز ؽتبة
هتَعظ ؽتبة

همسار

ٍاحس

4.1636

km

661

s

19.4365

ms-1

22.6760

ms-1
-2

0.7933

ms

0

ms-2
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ثزذظ ترویي سزُ هیؽَز .ثزای ترویي عزػت تَعظ یه عیغتن فبسی وِ
زر ثرؼ چْبرم ثِ تفصیل ؽزح زازُ ذَاّس ؽس ،عزػت لحظِای ذَزرٍ زر
عی چزذِ هَرز ًظز ٍ عزػت ذَزرٍ زر  10ثبًیِ ثؼس وِ تَعظ GPS
زریبفت هیؽَز ٍ تؼییي وٌٌسُ ٍضؼیت تزافیه اعت ،هَرز اعتفبزُ لزار
هیگیزز.
 -3روش حل تابع هسینه
 -1-3برنامهنویسی پویا
پیؼ اس یه اعتزاتضی وٌتزل لبثل اخزای ثزذظ یه هحه ثزای ّز اعتزاتضی
وٌتزل السم اعت .ثزای زعتیبثی ثِ پبعد ثْیٌِ ولی ثزای هسیزیت اًزصی
ذَزرٍّبی ّیجزیس اس رٍػّبیی هبًٌس ثزًبهًَِیغی ذغی ،ثزًبهًَِیغی پَیب ٍ
الگَریتنّبی تىبهلی اعتفبزُ هیؽَز .رٍػ ثزًبهًَِیغی پَیب پزوبرثززتزیي
رٍػ ثزای ثِزعت آٍرزى ًتبیح ثْیٌِ ولی زر هسیزیت اًزصی ذَزرٍّب زر
حبلت ثزٍىذظ اعت [ً ]19,18شزیه ثَزى رفتبر عیغتن ثِ ًتبیح حبصل اس
ثزًبهًَِیغی پَیب زر حبلت ثزٍى ذظ ثزای رٍػّبیی وِ ثِ صَرت ثز ذظ زر
ذَزرٍّبی ّیجزیسی اًدبم هیگیزًس هؼیبر هٌبعت ثَزى رٍػ اعت .تىٌیه
ثزًبهِ ًَیغی پَیب یه راُ هؤثز اعت وِ یه راُحل ثْیٌِ ولی را ثزای
ذَزرٍّبی ّیجزیسی الىتزیىی زر چزذِ راًٌسگی زازُ ؽسُ تضویي هیوٌس.
ثزًبهِ ًَیغی پَیب وِ لبثل اخزا ثز ذَزرٍّبی ّیجزیسی الىتزیىی اعت
هیتَاًس ثزای ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي اػوبل ؽَز ،تٌْب ثب ایي
تفبٍت وِ زر ثْیٌِعبسی یه ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي حبلت ؽبرص
ًْبیی ثب حبلت ؽبرص اٍلیِ هتفبٍت ذَاّس ثَز.
اگز هسل ذَزرٍ ٍ تبثغ هؼیبر ّشیٌِ را ثِ تزتیت ثِ صَرت راثغِ ( )1زر
ًظز آٍرین.
) ) ( ) ( (

)) ( ) ( (

∑

(

)

)) ( (

)(1

زر راثغِ ( )1ثززار حبلت ) ( ؽبهل عزػت ذَزرٍ ،حبلت ؽبرص،
عزػت هَتَر زرٍىعَس ،عزػت هَتَر الىتزیىی ٍ غیزُ اعت .ثززار ) (
ثززار وٌتزل ٍ ؽبهل ؽوبرُ زًسُ ،گؾتبٍر صًزاتَر ،گؾتبٍر هَتَر زرٍىعَس،
گؾتبٍر هَتَر الىتزیىی ٍ غیزُ اعت .تَخِ ؽَز وِ پبراهتزّبی یبزؽسُ ثِ
ػٌَاى ثززار حبلت ثغتِ ثِ الگَریتن وٌتزلی هیتَاًٌس ثِػٌَاى پبراهتزّبی
وٌتزل زر ًظز گزفتِ ؽًَس [ .]17تبثغ فضبی حبلت عیغتن ،تبثغ هؼیبر
ثزای عیغتن ٍ هتغیز سهبى اعت.
هغألِ وٌتزلی ثزًبهًَِیغی پَیب ثزای ذَزرٍی هَرز ًظز ثِ صَرت راثغِ
( )2تؼزیف ؽسُ اعت ].[18
) (
) (

) (

)
)) ( ) ( (
)(2

)

(

(
̇

) (

یؼٌی حبلت ؽبرص ثبتزی زر ًظز گزفتِ
زر راثغِ ( )2هتغیز حبلت،
گؾتبٍر ولی ،هدوَع
گؾتبٍر هَتَر الىتزیىی ٍ
ؽسُ اعت.
̇ زثی خزم
گؾتبٍر هَتَر الىتزیىی ٍ گؾتبٍر هَتَر زرٍىعَس اعت.
عَذت وِ ثِ ػٌَاى هؼیبر ّشیٌِ زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت .سهبى چزذِ
ظزفیت ثبتزی اعت.
خزیبى ثبتزی ٍ
راًٌسگی هَرز ًظز،
حبلت ؽبرص ثبتزی یىی اس هْنتزیي ٍ زر اغلت رٍػّب تٌْب هتغیز حبلت
زر هسیزیت اًزصی اعت.
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راثظ ثیي هغیز هَتَر زرٍىعَس ٍ هغیز الىتزیىی زر ذَزرٍّبی ّیجزیس
الىتزیىی هَاسی هىبًیىی اعت .زر پیىزثٌسی ذَزرٍ زٍ خزیبى تَاى زر یه
راثظ گؾتبٍر تزویت هیؽًَس .تؼبزل تَاى زر راثظ گؾتبٍر تَعظ
وٌتزلوٌٌسُ تمغین تَاى تٌظین هیؽَز وِ حبلت ػولیبتی ٍ ًغجت تَاى اس/
ثِ هَتَر الىتزیىی ٍ تَاى ولی زر راثظ را اًتربة هیوٌس []18؛ ثٌبثزایي
ٍرٍزی وٌتزل ثِ صَرت راثغِ ( )3تؼزیف هیؽَز وِ هتٌبعت ثب گؾتبٍر ثِ
صَرت هغتمین ًیغت.
) (

)(3

ثغتِ ثِ همسار حبلت ّبی ػولیبتی هرتلف هوىي ّغتٌس .زر عَل
راُاًساسی ۱یب افشایؼ عزػت ،هَتَر زرٍىعَس تٌْب یه ثرؼ اس تَاى ولی زر
راثظ را تأهیي هی وٌس ،ثبلی تَاى تَعظ هَتَر الىتزیىی تَسیغ هیؽَز ،زر
 )0اعت .ایي حبلت ػولیبتی حبلت ووىیً ۲بهیسُ
ایي حبلت (1
هیؽَز .هَتَر زر عَل تزهشگیزی یب وبّؼ عزػت زر حبلت صًزاتَری ػول
هیوٌس ٍ اًزصی را زر ثبتزی احیب هیوٌس ( .) =1ؽیفت ًمغِ وبر ثِ عوت
ثبسزُ ثبالتز اهىبىپذیز اعت .هَتَر زرٍىعَس زر ثبر عجه ثیؼ اس آىچِ وِ
زرذَاعت ؽسُ تَاى تَلیس هی وٌس ٍ تَاى اضبفی اس عزیك هَتَر الىتزیىی
)ّ .ز زٍ ػولىزز هَتَر
ثزای ؽبرص ثبتزی اعتفبزُ ذَاّس ؽس (

زرٍىعَس ( ٍ ) =0ػولىزز توبم الىتزیىی ( ) =1اهىبىپذیز اعت ].[18
لیسّبی زر ًظز گزفتِ ؽسُ ثزای هتغیزحبلت ٍ ٍرٍزی وٌتزل ثِ صَرت
راثغِ ( )4اعت.
) (

)(4

تَخِ ؽَز وِ حس پبییي ثزای ٍرٍزی وٌتزل هوىي اعت ثب تَخِ ثِ عبیش
هَتَر زرٍىعَس تغییز وٌسً .بحیِ هدبس ثزای حبلت ؽبرص ؽبهل حسٍز ثبال ٍ
پبییي ثزای تغییزات حبلت ؽبرص ثبتزی اعت ،زر صَرتی وِ حبلت ؽبرص ثبتزی
اس هزس ثبالیی ٍ یب پبییٌی ایي ًبحیِ ػجَر وٌس ،هَتَر زرٍىعَس ثِ تزتیت
ذبهَػ ؽسُ ٍ یب ثب تَاى ثبال وبر ذَاّس وزز.
پیسا وززى وٌتزل ) ( زر ّز گبم ثزای وویٌِعبسی تبثغ ّشیٌِ ّسف
اس ثْیٌِعبسی ثِ صَرت راثغِ ( )5اعت [.]17
)) ( (
)) ( ) ( (
))

)(5

)) ( (

̇
( (

لیسّب ثِ صَرت راثغِ ( )6زر عَل ثْیٌِعبسی زر ًظز گزفتِ هیؽًَس.
)) (
)(6

)) (
) (

(

(

) (
)) ( (
) (
) ( (
)) (
) (

عزػت ساٍیِای

عزػت ساٍیِای هَتَر الىتزیىی،
زر راثغِ (،)6
هَتَر زرٍىعَس ،گؾتبٍر هَتَر زرٍىعَس اعت.
⁄
) ثِ صَرت ًغجت ثیي همسار
هصزف عَذت ثب ٍاحس (
عَذت هصزفؽسُ تَعظ ذَزرٍ ٍ هغبفت عیؽسُ اعت.
یه فبوتَر هْن وِ ثبیس ٌّگبم ثِزعتآٍرزى هصزف عَذت زر ًظز
گزفتِ ؽَز ،همسار اٍلیِ عغح ؽبرص ثبتزی اعت .ثزای ایيوِ ػولىزز الگَریتن
ثزًبهِ ًَیغی پَیب را ثِ زرعتی تغت وٌین ،ثبیس همسار اٍلیِ عغح ؽبرص را ثزاثز
ثب ووتزیي همسار عغح ؽبرص هدبس زر ًظز گزفت .ثسیْی اعت وِ ّز همسار

Start up
Power Assist

1
2
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اٍلیِ ثبالتزی هٌدز ثِ التصبز عَذت ثْتزی ذَاّس ؽس .زر ایي همبلِ همسار
اٍلیِ عغح ؽبرص  0.55زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.
ثزای پیبزُعبسی رٍػ ثزًبهًَِیغی پَیب اس هزاخغ [ ]19,18اعتفبزُ ؽسُ
اعت وِ لبثل پیبزُعبسی ثزای ولیِ ذَزرٍّبی ّیجزیسی اعت .ثزًبهًَِیغی
پَیبی ثزٍىذظ پبعد ثْیٌِ ولی هغألِ را ثِزعت هیزّس وِ السهِ آى
هؾرص ثَزى ول چزذِ راًٌسگی اعت .ایي رٍػ ثِ زلیل سهبى هحبعجبت
سیبز ٍ فزض هؾرص ثَزى چزذِ ثزای وٌتزل ثزذظ ذَزرٍ لبثل اخزا ًیغت.
اس پبعد آى هی تَاى ثِ ػٌَاى هؼیبری ثزای ثْتزیي ػولىزز لبثل حصَل ثزای
همبیغِ اعتفبزُ وززً .تبیح حبصل زر خسٍل  3آٍرزُ ؽسُ اعت .هغیز عغح
ؽبرص ثبتزی حبصل اس ثْیٌِعبسی ثزٍىذظ زر ؽىل ً 2ؾبى زازُ ؽسُ اعت.
هؾبّسُ هیؽَز وِ زر چزذِ راًٌسگی ؽبرص ثبتزی تب حسالل همسار هدبس
ترلیِ ؽسُ اعت.
 -2-3بهینهسازی لحظهای
وٌتزلوٌٌسُ زر اعتزاتضی ّبی وٌتزل ثْیٌِ ثب تَخِ ثِ یه تبثغ ّشیٌِ
ثْیٌِعبسی هیؽَز .وٌتزلوٌٌسُ ّبی ثْیٌِ حغبط ثِ تغییزات پبراهتزی ٍ
ّوچٌیي ًَیش ّغتٌس .ثزای اًدبم ثْیٌِعبسی توبهی رفتبرّبی اعتبتیه ٍ
زیٌبهیه اخشای عیغتن زر ًظز گزفتِ هیؽًَس .هحبعجبت هؼوَالً تَعظ
هفزٍضبت عبزُعبسی هیؽًَس ،ثِ ایي هؼٌی وِ پبعد تٌْب تحت ایي
هفزٍضبت ثْیٌِ اعت [.]20
تىٌیه ثزًبهًَِیغی پَیبّ ،وبىعَر وِ پیؾتز تَضیح زازُ ؽس ،یه
راُحل ثْیٌِ ولی را ارائِ هیوٌس ،اهب اخزای ایي اعتزاتضی سهبىثز اعت؛
ثٌبثزایي اخزای ثزذظ ایي رٍػ ثغیبر زؽَار اعت ٍ ػوالً لبثل اعتفبزُ زر
وبرثززّبی ٍالؼی ًیغت .ثْیٌِعبسی لحظِای وِ یه هغألِ ثْیٌِعبسی را
ثزای گبم وًٌَی حل هیوٌس ،لبثل اخزاعت.
هغألِ وٌتزلی زٍثبرُ ثِ صَرت رٍاثظ ( ٍ )3,2لیسّبی هغألِ ثِ صَرت
راثغِ ( )4تؼزیف هیؽَز .زر ّز لحظِ تبثغ ّشیٌِ ثِ اسای ٍرٍزی وٌتزل
حساللعبسی هیؽَز.
ثب همبیغِ همسار هصزف عَذت حبصل اس اعتزاتضی ثْیٌِعبسی لحظِای
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ٍ ثزًبهًَِیغی پَیب هؾبّسُ هیؽَز وِ پبعد ثْیٌِعبسی لحظِای ثِ هغألِ
زٍر اس پبعد ثْیٌِ اعتً .تبیح حبصل زر خسٍل  4آٍرزُ ؽسُ اعت .هغیز
عغح ؽبرص ثبتزی حبصل اس ثْیٌِعبسی لحظِای زر ؽىل ً 3ؾبى زازُ ؽسُ
اعت .هؾبّسُ هیؽَز وِ ؽبرص ثبتزی تب حسالل همسار هدبس زر عی چزذِ
راًٌسگی ترلیِ ؽسُ اعت .زر ًَاحی وِ ًوَزار عغح ؽبرص ثبتزی تمزیجبً
هغغح اعت ،زرذَاعت تَاى ذَزرٍ تٌْب تَعظ هَتَر زرٍىعَس تأهیي
هیؽَز.
ثْتزیي لبًَى وٌتزل ٍ هغیز ثْیٌِ ولی ثزای هتغیز حبلت ثب رٍػ
ثزًبهِ ًَیغی پَیب وِ زر آى ول چزذِ راًٌسگی هؼلَم فزض هیؽَز ،ثِزعت
هیآیس .زر رٍػ ثْیٌِعبسی لحظِای هحسٍزیت زعتزعی ثِ اعالػبت ٍخَز
زارز .چَى زر ایي رٍػ اس اعالػبت آیٌسُ ًویتَاى اعتفبزُ وزز ٍ چزذِ
راًٌسگی ًبهؾرص اعت ٍ زر ًتیدِ اهىبى زارز ًتبیدی زٍر اس پبعد ثْیٌِ
ثزای عیغتن ثِ ٍخَز آیس .زر ٍالغ ثسٍى زاؽتي اعالػبتی هبًٌس ؽست
تزافیه ،عزػت هدبس ٍ زر ًتیدِ عزػت زرذَاعتی زر آیٌسًُ ،شزیه ؽسى
ثِ پبعد ثْیٌِ ولی غیزهوىي اعت .ثزای رفغ هؾىل زعتزعی ثِ اعالػبت زر
حبلت ثزذظ زر ثرؼ چْبرم رٍػ پیؾٌْبزی ارائِ هیؽَز.
 -4روش پیشنهادی
اگز راًٌسُ یه ذَزرٍ اعالػبت همصس هَرز ًظزػ را ثِ یه عیغتن
خْتیبثی ٍارز وٌس ٍ عزػت عی ایي هغبفت ثِ زرعتی پیؼثیٌی ؽَز،
آى گبُ هؾرصبت وبهل زرذَاعت گؾتبٍر چزخ ذَزرٍ ) Twheel(t0,tpزر ثبسُ
سهبًی [ ]t0,tpهؾرص ذَاّس ثَز .ثب اعتفبزُ اس ایي اعالػبت یه راُ حل
ثْیٌِ ثب تَخِ ثِ تبثغ هؼیبر ّشیٌِ ثزای تَسیغ زرذَاعت گؾتبٍر زر هَتَر
الىتزیىی ٍ هَتَر زرٍىعَس لبثل حصَل اعت .تبثغ هؼیبر ّشیٌِ زر ٍالغ یه
هؼیبر اس ّشیٌِ تالػ وٌتزلی اعت وِ ثبیس حسالل ؽَزٌّ .گبم حساللعبسی
هصزف عَذت یه ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی ،هؼیبر ّشیٌِ ثبیس هصزف
عَذت ٍ ّوچٌیي ؽبرص ثبتزی را زر ًظز ثگیزز.
زر ػول هؾىالت هرتلفی ٍخَز زارًس وِ زًجبل وززى ایي رٍػ را
غیزهوىي هیعبسًس؛ ثِ زلیل اغتؾبػّبی ثغیبری ثِ ٍاعغِ تزافیه ٍ غیزُ
جدول ً 4تبیح ثْیٌِعبسی لحظِای

جدول ً 3تبیح ثزًبهًَِیغی پَیب

Table 4 Instantaneous optimization results

Table 3 Dynamic Programming results

هصزف عَذت

هصزف عَذت

حبلت ؽبرص

2.3206

حبلت ؽبرص

4.8926

0.4004

0.4008
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Fig. 2 State of charge in dynamic programing
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Fig. 3 State of charge in instantaneous optimization
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اهىبى زعتیبثی ثِ یه پیؼثیٌی هٌبعت اس ٍضؼیت عزػت زر توبم هغبفت
پیؼرٍ ٍخَز ًسارز .حتی اگز عزػت لبثل پیؼثیٌی ثبؽسً ،یبس ثِ حل یه
هغألِ ثْیٌِعبسی زیٌبهیىی غیزذغی ٍخَز ذَاّس زاؽت .ایي هٌدز ثِ
تالػ هحبعجبتی فَقالؼبزُ سیبز هیؽَز وِ پبعدگَی وبرثززّبی ثزذظ
ًیغت؛ ثٌبثزایي رٍػ وٌتزل پیؼثیي اػوبل هیؽَز .ػولىزز وٌتزل
پیؼثیي زر ؽىل  4تَصیف ؽسُ اعت .ثغتِ ثِ پیؼثیٌی عزػت هغلَة
یه هغیز هزخغ زر عَل گبم سهبًی ثزای ذَزرٍ حبصل هیؽَز .افك
پیؼثیٌی ًبهیسُ هیؽَز .ایسُ اصلی ثِزعتآٍرزى ٍرٍزی وٌتزلی ثب
حساللعبسی یه تبثغ هؼیبر ّسف اعت وِ هیتَاًس ٍاثغتِ ثِ اًحزاف اس
هزخغ ٍ همبزیز هتغیزّبی وٌتزل ثبؽس .ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي زر
ایي همبلِ یه عیغتن غیزذغی سهبى گغغتِ اعت .فزم فضبی حبلت سهبى
گغغتِ ذَزرٍی هَرز ًظز ثِ صَرت راثغِ ( )7تؼزیف هیؽَز [.]13
) ) ( ) ( (

(

)

)(7

ٍرٍزی وٌتزل ٍ تبثغ فضبی حبلت

زر راثغِ ( )7ثززار حبلت ٍ
سهبى گغغتِ عیغتن اعت.
تبثغ هؼیبر ثِ ؽىل راثغِ ( )8تؼزیف ذَاّس ؽس [.]13
)‖)
)(8

(̂

) ( ‖(

∑

))

(̂ ) ( (

∑

زر راثغِ ( ̂( ) )8ثِ هؼٌی « پیؼثیٌیؽسُ زر گبم سهبًی ام»
اعتٌّ ،گبهی وِ پیؼثیٌی زر گبم سهبًی اًدبم هیؽَز .هغیز هزخغ
هغلَة ) ( ًبهیسُ هیؽَز .افك وٌتزلی وِ ًبهیسُ ؽسُ ،ثِ عَر
هؼوَل هغبٍی ثب افك پیؼثیٌی اًتربة هیؽَز .تَاثغ ) ( ٍ ) ( تبثغ ٍسى
ّغتٌس ٍ ٍسىزّی تأثیز هتغیزّبی حبلت ٍ هتغیزّبی وٌتزل را هوىي
هیعبسًس.
اعتزاتضی هسیزیت اًزصی ثزای ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي ثز
وبّؼ هصزف عَذت هتوزوش اعت؛ ثٌبثزایي ّسف ثْیٌِعبسی وبّؼ هصزف
عَذت اعت ٍ) ( ثِ ػٌَاى یه تبثغ اًتربة ذَاّس ؽس وِ ثیبىوٌٌسُ
هصزف ٍ ) ( تبثؼی اعت وِ تضویي هیوٌس هغیز هزخغ تَعظ هتغیزّبی
حبلت زًجبل هیؽَزٌّ .گبهی وِ حسالل هیؽَز ،یه علغلِ اس همبزیز
ٍرٍزی وٌتزلی ثْیٌِ ثِزعت ذَاٌّس آهس .اػوبل ایي همبزیز ثِ راثغِ ()7
هٌدز ثِ یه وٌتزل حلمِ ثبس هیؽَز .وٌتزل حلمِ ثبس زر حضَر اغتؾبؽبت
هغلَة ػول ًرَاّس وزز؛ ثٌبثزایي الگَریتن سیز ثزای وٌتزل حلمِ ثغتِ
اػوبل هیؽَز [.]13
 -1هغیز عیغتن زر عَل افك پیؼثیي ،پیؼثیٌی هیؽَز .ایي هغیز ثِ
)
( ) ( ٍ
(
هتغیزّبی وٌتزلی ًبؽٌبذتِ )
ّوچٌیي حبلت وًٌَی ) ( ثغتگی زارز.
 -2هغألِ ثْیٌِعبسی تَعظ راثغِّبی ( )8,7ثیبى ٍ حل ٍ هٌدز ثِ
تَلیس ٍرٍزیّبی وٌتزلی ثْیٌِ هیؽَز.
ً -3رغتیي همسار اس هتغیزّبی وٌتزلی ثِزعتآهسُ ثِ عیغتن اػوبل
هیؽَز.
 -4زٍثبرُ ثب آغبس اس هزحلِ  1الگَریتن ثب حبلت وًٌَی اًساسُگیزیؽسُ
تىزار هیؽَز.
ثب اػوبل ًرغتیي ػضَ ثززار وٌتزل سیزثْیٌِ ٍ ثِرٍسرعبًی حبلت وًٌَی
یه وٌتزلوٌٌسُ حلمِ ثغتِ ثِ زعت هیآیس.
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ثزای پیؼ ثیٌی عزػت ذَزرٍ ثبیس یه رٍػ پیؼ ثیٌی اًتربة ؽَز .ثاب
تَخِ ثِ ایي وِ تغییز زر حبلت تزافیىای هَخاَز زر هغایز حزوات (ؽالَؽ،
ذلَت ٍ یب هتؼبزل) ،تأثیز ثغیبری زر هیشاى وبّؼ هصزف عاَذت ذاَزرٍ
زارز ،فزض هیؽَز وِ عزػت ذَزرٍ زر آیٌسُ ثِ عزػت وٌاًَی ٍ ٍضاؼیت
تزافیه زر افك پیؼ ثیٌی ثغاتگی زارز؛ ثٌابثزایي ؽازایظ آیٌاسُ هغاتمل اس
گذؽتِ ٍ ایي رٍػ لبثل اخزا ثِ صَرت ثزذظ اعت .ثاب پایؼثیٌای عازػت،
ؽتبة ٍ ؽوبرُزًسُ هتٌبظز ثب آى ثِزعت ذَاّس آهس.
رٍػ اعتٌتبج فبسی هوساًی چٌس ٍرٍزی-ته ذزٍخی ثِ زلیل عبزگی ٍ
اخزای آعبى هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ اعت .عزػت لحظِ وٌاًَی ثاِ ػٌاَاى
ٍرٍزی اٍل ٍ ؽست تزافیه ثِ ػٌَاى ٍرٍزی زٍم زر ًظز گزفتِ ؽاسُ اعات.
ؽست تزافیه ثب تَخِ ثِ هیشاى عزػت زر  10ثبًیاِ ثؼاس (افاك پایؼثیٌای)
تؼییي ؽسُ اعت .چٌیي اعالػبتی اس عزیك عبهبًِ ّبی َّؽوٌس هبًٌاس GPS
لبثل زعتیبثی اعت .زر ایي همبلِ اس زازُّبی حبصل اس چزذِ راًٌسگی هاَرز
ًظز اعتفبزُ ؽسُ اعت .ؽتبة ذَزرٍ ثِ ػٌَاى ذزٍخی عیغتن فبسی زر ًظز
گزفتِ ؽسُ اعت .زر ٍالغ ثب تَخِ ثِ هیشاى عزػت زر لحظِ وٌاًَی ٍ ؽاست
تزافیه زر آیٌسُ تصوین گیزی هی ؽَز وِ ؽتبة افشایؾی ،وبّؾی ٍ یب ثبثات
ثبؽس ،عپظ همسار ؽتبة زر ّز لحظِ تب افك پیؼثیٌی ثِرٍس هیؽَز.
عبذتبر یه عیغتن فبسی زر ؽىل ً 5ؾبى زازُ ؽسُ اعت .زر ٍالغ ّز
عیغتن فبسی اس چْبر لغوت وِ ػجبرت اعت اس فبسی عبس ،هَتَر اعتٌتبج،
لَاػس فبسی ٍ فبسیسزا تؾىیل ؽسُ اعت .زر یه عیغتن فبسی ثزای ًوًَِ
ثزای یه لبػسُ فبسی اس ػولگزّبی اختوبع (یب) ٍ اؽتزان (ٍ) فبسی

Future

Past

Reference trajectory w
Set Point
Control variable x

)x (k

)u (k
k + m –1

k+ p

k +1 k +2

Prediction horizon p
Control horizon m

[Fig. 4 Graphical illustration of model predictive control ]13

شكل  4عزح گزافیىی اس وٌتزل هسل پیؼثیي []13

Fuzzy Rule
Base

Output

Fuzzy
Inference
Engine

Defuzzifier

Input
Fuzzifier

[Fig. 5 Structure of fuzzy logic system ]21

شكل  5عبذتبر عیغتن فبسی []21
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)Fig. 7 Membership functions of second input (Traffic intensity

شكل  7تَاثغ ػضَیت ٍرٍزی زٍم (ؽست تزافیه)
PB

ZR

PS

NB

NS

1

0.8

0.6

0.4

Degree of membership

ثزای ارتجبط ثیي ٍرٍزیّب هَرز اعتفبزُ لزار هیگیزًس .زر اغلت هَارز ثزای
اختوبع اس ػولگز هبوشیون ٍ ثزای اؽتزان اس ػولگز هیٌیون اعتفبزُ هیؽَز.
زر ایي همبلِ ثزای اؽتزان ( )ANDاس ػولگز هیٌیون اعتفبزُ ؽسُ اعت.
ثب تَخِ ثِ ؽىل  5عبذتبر وٌتزلوٌٌسُ فبسی هغبثك ثب خسٍل  5ثزای
عیغتن هَرز هغبلؼِ زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.
ؽست تزافیه ٍ عزػت لحظِ وًٌَی زر عیغتن فبسی ثِ ػٌَاى ٍرٍزی
زر ًظز گزفتِ ؽسُاًس .ثب تَخِ ثِ ایيوِ تغییز زر حبلت تزافیىی هَخَز زر
هغیز حزوت (ؽلَؽ ،ذلَت ٍ یب هتؼبزل) ،تأثیز ثغیبری زر هیشاى وبّؼ
هصزف عَذت ذَزرٍ زارز ٍ هصزف عَذت اس هؼیبرّبی هْن زر ایي ًَع اس
ذَزرٍّبعت ،ایي زٍ پبراهتز ثِ ػٌَاى ٍرٍزی زر عیغتن فزض ؽسُاًس.
عزػت ذَزرٍ زر آیٌسُ ثِ عزػت وًٌَی ٍ ٍضؼیت تزافیه زر افك پیؼثیٌی
ثغتگی زارز .عزػت ذَزرٍ زر آیٌسُ ثب تَخِ ثِ زر اذتیبر ثَزى عزػت لحظِ
پیؾیي ثِ ووه ؽتبة پیؼثیٌی ؽسُ ثِ راحتی لبثل تؼییي اعت .ثِ ّویي
خْت ؽتبة ثِ ػٌَاى ذزٍخی زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.
تَاثغ ػضَیت هزثَط ثِ ٍرٍزیّب ٍ ذزٍخی ثِ تزتیت زر ؽىلّبی 8-6
ًؾبى زازُ ؽسُ اعتٍ .رٍزی اٍل یؼٌی عزػت لحظِای ذَزرٍ اس همسار صفز
تب حساوثز عزػت زرذَاعتی زر چزذِ راًٌسگی هَرز ًظز تٌظین ؽسُ اعت.
ٍرٍزی زٍم یؼٌی ؽست تزافیه ًیش ثب تَخِ ثِ عزػت ذَزرٍ زر  10ثبًیِ ثؼس
تٌظین ؽسُ اعت؛ ثِ ایي صَرت وِ زر عزػتّبی پبییي تزافیه عٌگیي ،زر
عزػت ّبی هتَعظ تزافیه هتؼبزل ٍ زر عزػتّبی ثبال تزافیه عجه زر
ًظز گزفتِ ؽسُ اعت .ذزٍخی یؼٌی ؽتبة ثیي هٌفی یه ٍ هثجت یه تٌظین
ؽسُ اعت .ؽتبة هٌفی ًؾبىزٌّسُ عزػت وٌسؽًَسُ ٍ ؽتبة هثجت
ًؾبىزٌّسُ عزػت تٌسؽًَسُ اعت.

سامیٍ وجاران ي َمکاران

0.2

جدول  5عبذتبر وٌتزلوٌٌسُ فبسی

0

Table 5 Structure of fuzzy controller

ًَع

اخشا
ًَع عبذتبر اعتٌتبخی
ػولگز AND
ػولگز OR
رٍػ اعتٌتبج
رٍػ تدوغ
رٍػ غیزفبسی عبسی
HS

1

هوساًی
هیٌیون
هیٌیون
هیٌیون
هبوشیون
ًیوغبس
MS

)Fig. 8 Membership functions of output (Acceleration

شكل  8تَاثغ ػضَیت ذزٍخی (ؽتبة)
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شكل  6تَاثغ ػضَیت ٍرٍزی اٍل (عزػت لحظِ وًٌَی)
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زر ؽىلّبی  LS ،7 ٍ 6عزػت پبییي MS ،عزػت هتَعظ HS ،عزػت
ثبال HT ،تزافیه عٌگیي MT ،تزافیه هتؼبزل ٍ  LTتزافیه عجه را ًؾبى
هیزٌّس .زر ؽىل  NB ،8زر اصغالح ؽتبة ذیلی هٌفی NS ،ؽتبة ووی
هٌفی ZR ،ؽتبة صفز (ػسم تغییز عزػت) PS ،ؽتبة ووی هثجت ٍ PB
ؽتبة ذیلی هثجت را ًؾبى هیزّس.
لَاًیي فبسی ثِ صَرت راثغِ ( )9زر ًظز گزفتِ هیؽَز .ایي لَاًیي زر
خسٍل  6آهسُ اعت.
)

)(9

(

لَاًیي فبسی ثزاعبط زاًؼ اًغبى ذجزُ ٍ ثِ صَرت تدزثی تؼییي
هیؽَز .لَاًیي فبسی ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصل اس ؽجیِعبسیّبی هرتلف ثِ
صَرت تدزثی ثِزعت آهسُ اعت .ثزای ًوًَِ یىی اس لَاػس ثِ ایي صَرت زر
ًظز گزفتِ ؽسُ وِ اگز عزػت اتَهجیل  ٍ HSؽست تزافیه  LTثبؽس ،ؽتبة
جدول  6لَاًیي فبسی
LT
PB
PS
ZR

MT
PS
ZR
NS

HT
ZR
NS
NB

Table 6 Fuzzy rules
Velocity/Traffic
LS
MS
HS
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 ZRزر ًظز گزفتِ ؽَز؛ ثِ ایي صَرت وِ ٍلتی هغیز ذلَت ٍ عزػت
ثبالعت ًیبسی ثِ تغییز عزػت ٍ افشایؼ یب وبّؼ ؽتبة ًجبؽس.
اگز چزذِ راًٌسگی تغییز وٌس ثبیس حسٍز ثبال ٍ پبییي تَاثغ ػضَیت
ٍرٍزی اٍل (عزػت لحظِ وًٌَی) ٍ تَاثغ ػضَیت ٍرٍزی زٍم (ؽست
تزافیه) وِ ثِ تزتیت ثیبًگز حساوثز ٍ حسالل عزػت زر چزذِ راًٌسگی هَرز
ًظز ٍ ًیش حسٍز ثبال ٍ پبییي تَاثغ ػضَیت ذزٍخی (ؽتبة) وِ ثِ تزتیت

ثیبًگز حساوثز ٍ حسالل ؽتبة زر چزذِ راًٌسگی اعت تغییز وٌٌس.
عزػت لحظِ ثؼسی ثب زاؽتي همسار ؽتبة ٍ عزػت لحظِ وًٌَی عجك
راثغِ ( )10هحبعجِ هیؽَز.
)(10

)

(

) (

) (
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 -5شبیهسازی
عیغتن ذَزرٍی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي ثب عبذتبر هَاسی ٍ پبراهتزّبیی وِ
زر خسٍل  1آهسُ ؽجیِعبسی ؽسُ اعت .هتغیز حبلت عیغتن ،هتغیز وٌتزلی،
لیسّبی هزثَط ثِ ایي هتغیزّب ٍ ًیش تبثغ ّشیٌِ عجك رٍاثظ ( )4- 2تؼزیف
ؽسُاًس .اثتسا تبثغ ّشیٌِ ثِ زٍ رٍػ ثزًبهًَِیغی پَیب ٍ ثْیٌِعبسی لحظِای
حل ؽسُ ٍ عپظ رٍػ پیؾٌْبزی یؼٌی هسیزیت اًزصی َّؽوٌس هجتٌیثز
وٌتزل فبسی ارائِ ؽسُ اعتً .تبیح حبصل زر ازاهِ آهسُ اعت.
ؽىل  9هغیز عغح ؽبرص را زر اعتزاتضیّبی هسیزیت اًزصی پیؼثیي
َّؽوٌس ،ثْیٌِعبسی لحظِای ٍ ثزًبهًَِیغی پَیب ًؾبى هیزّس .پبعد حبصل
اس ثزًبهِ ًَیغی پَیب ،پبعد ثْیٌِ ولی اعتً .تیدِ حبصل اس رٍػ پیؾٌْبزی
ؽجیِ ثِ ًتیدِ ثزًبهًَِیغی پَیبعتًَ ،احی وِ ًوَزار عغح ؽبرص تمزیجبً
هغغح اعتً ،ؾبىزٌّسُ آى اعت وِ تَاى زرذَاعتی ذَزرٍ تَعظ هَتَر
زرٍىعَس تأهیي هیؽَز .ثبتزی اًزصی ذَز را تب ًشزیىی عغح پبییي عغح
ؽبرص هدبس ذبلی هی وٌس .زر عی هغیز اًزصی لبثل تَخْی زر ثبتزی ٍخَز
زارز وِ ثِ تسریح ثب تَخِ ثِ هغیز حزوت ٍ هغبفت پیوَزُ ؽسُ هصزف
هی ؽَز .زر ًتیدِ ثرؼ لبثل تَخْی اس تأهیي تَاى هَرز ًیبس اس عزیك هٌجغ
الىتزیىی صَرت هیگیزز .ؽىل ٍ 10رٍزی وٌتزل را زر اعتزاتضی هسیزیت
اًزصی پیؼیي َّؽوٌس ًؾبى هیزّسٍ .رٍزی وٌتزل تَعظ لیس زر تبثغ
هؼیبر هحسٍز ؽسُ اعت .ایي لیس ثِ صَرت راثغِ ( )4زر ًظز گزفتِ ؽسُ ٍ ثِ
ّویي خْت حسٍز ٍرٍزی وٌتزل ثیي ثبسُ [ ]-1 1لزار گزفتِ اعت.
هیشاى هصزف عَذت ٍ عغح ؽبرص ًْبیی ثبتزی حبصل اس اعتزاتضی
هسیزیت اًزصی پیؼثیي َّؽوٌس ،ثْیٌِعبسی لحظِای ٍ ثزًبهًَِیغی پَیب زر
خسٍل  7ارائِ ؽسُ اعت.
ثب تَخِ ثِ خسٍل  7هصزف عَذت ثب اعتفبزُ اس اعتزاتضی هسیزیت اًزصی
پیؼثیي َّؽوٌس ًغجت ثِ اعتزاتضی ثْیٌِعبسی لحظِای ،ثْجَز چؾنگیز
ثِ هیشاى  31.8869%زاؽتِ اعت.
0.58

Instantaneous Optimization
Proposed Strategy
DP

0.56
0.54
0.52
0.5
0.48

)SOC(-

ؽتبة ٍ عزػت ذَزرٍ اعتّ ،وچٌیي ثب تَخِ ثِ زازُّبی چزذِ
راًٌسگی هَرز ًظز (عزػت ٍ ؽوبرُ زًسُ) ؽوبرُزًسُ هتٌبظز ثب همبزیز عزػت
ثِزعتآهسُ زرٍىیبثی هیؽَز ،عپظ همبزیز ؽتبة ،عزػت ٍ ؽوبرُزًسُ زر
ّز لحظِ تب افك پیؼثیٌی ثِرٍس هیؽَز.
پظ اس ثِزعت آٍرزى عزػتّبی پیؼثیٌیؽسُ زر افك پیؼثیي هغألِ
ثْیٌِعبسی تجسیل ثِ یه هغألِ ثْیٌِعبسی غیزذغی افك هحسٍز ّوزاُ ثب
لیسّب هیؽَز .ػوَهبً هحسٍزیتی ثزای رٍؽی وِ ثِ هٌظَر حل هغألِ
ثْیٌِعبسی اعتفبزُ هیؽَز ٍخَز ًسارز ،اهب چَى هغألِ ٍالؼی غیزذغی ٍ
تؼساز حبلتّب ون اعت ،ثزًبهًَِیغی پَیب هٌبعت ثِ ًظز هیرعس.
ثزًبهًَِیغی پَیب یه پیؾٌْبز اعتبًسارز ثزای حل ػسزی هغألِّبی
ثْیٌِعبسی ثزای عیغتنّبی زیٌبهیىی سهبى -گغغتِ تَصیف ؽسُ ثب هؼبزلِ
زیفزاًغیل ( )7ثب تَخِ ثِ تبثغ هؼیبر ( )8اعت [ .]13زر گبم  ،ثززار وٌتزل
ثْیٌِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ ثزًبهًَِیغی پَیب ثِزعت هیآیس ٍ تٌْب اٍلیي هتغیز
 ،ثزًبهًَِیغی پَیب
وٌتزل لبثل اػوبل ثِ عیغتن ذَزرٍ اعت .زر گبم
هدسزاً ثزای ثِزعت آٍرزى ثززار وٌتزل ثْیٌِ خسیس اخزا هیؽَز.
زر رٍػ وٌتزل پیؼثیي ذزٍخیّب زر فبصلِ سهبًی وِ افك پیؼثیٌی
ًبهیسُ هیؽ َز ،ثب اعتفبزُ اس هسل پزٍعِ زر ّز لحظِ سهبًی پیؼثیٌی
هیؽَز .ذزٍخیّبی پیؼثیٌیؽسُ ثِ همبزیز هؼلَم (ٍرٍزیّب ٍ ذزٍخیّب
تب لحظِ ) ٍ عیگٌبل وٌتزل زر سهبى آیٌسُ ٍاثغتِ ّغتٌس وِ ثبیس هحبعجِ ٍ
ثِ عیغتن اػوبل ؽًَس .هدوَػِ عیگٌبلّبی وٌتزلی زر سهبى آیٌسُ ثب
هیٌیون وززى تبثغ هؼیبر همیس ثِزعت هیآیس.
وٌتزل پیؼ ثیي ثِ زلیل تَاًبیی یبفتي ثززار وٌتزل ثْیٌِ زر ّز لحظِ تب
افك هحسٍز ٍ ّوچٌیي زر ًظز گزفتي لیسّبی هرتلف عیغتن تحت وٌتزل
هٌبعتتزیي رٍػ ثزای اعتفبزُ اس زازُّبی ثزذظ َّؽوٌس زر هسیزیت اًزصی
اعت .زر ایي همبلِ اس وٌتزل پیؼثیي ّوزاُ ثب لیسّب اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر
ایي رٍػ حبلت ٍ ٍرٍزی وٌتزل هحسٍز ّغتٌس .ثِ ووه ایي لیسّب تبثغ
هؼیبر تأهیي هیؽَز .هؼیبر پبیساری زر ایي همبلِ تبثغ هؼیبر همیس اعت .اس یه
رٍػ ثْیٌِعبسی هٌبعت ثزای ثِزعت آٍرزى هغیز ثْیٌِ تب افك پیؼثیي ثِ
گًَِای وِ عزػت رٍػ هبًغ اخزای ثزذظ آى ًؾَز ،اعتفبزُ ؽسُ اعت .ثب
تَخِ ثِ حبلت تزافیىی هَخَز زر هغیز حزوت ،عزػت ذَزرٍ ثب اعتفبزُ اس
یه عیغتن فبسی ترویي سزُ هیؽَز ٍ عپظ هغیز هزخغ تؼزیف ؽسُ ثزای
عیغتن تَعظ ذزٍخیّب زر افك پیؼثیٌی تؼزیف ؽسُ ثزای آى زًجبل
هیگززز .رٍػ پیؾٌْبزی ثز ذالف ثیؾتز عیغتنّبی هسیزیت اًزصی ثزذظ
وِ ثِ زلیل اعتفبزُ اس زازُّبی گذؽتِ ثزای پیؼثیٌی ازاهِ هغیز هحسٍز ثِ
چزذِ ّبی راًٌسگی ذبصی ّغتٌس هَخت وبّؼ ٍاثغتگی وٌتزلوٌٌسُ ثِ
هغیز یب چزذِ راًٌسگی هیؽَز.
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Fig. 10 Control input for proposed strategy
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وبّؼ هصزف عَذت زر ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی ٍ ّوچٌیي وبّؼ
 آالیٌسُّبی.آالیٌسُّب یىی اس هْنتزیي زغسغِّبی صٌبیغ ذَزرٍ اعت
ذزٍخی اس ذَزرٍّب هَخت افشایؼ گبسّبی گلربًِای ٍ زر ًتیدِ گزهبیؼ
 عزاحی یه عیغتن هسیزیت اًزصی هٌبعت وِ ثب زر ًظز.خْبًی هیؽَز
گزفتي لیسّبی هرتلف عیغتن تحت وٌتزل ٍ حفظ ػولىزز آى هصزف
ِ رٍػ پیؾٌْبزی زر ایي همبل.عَذت را ثْجَز زّس ثغیبر حبئش اّویت اعت
ثب هَفمیت ثِ ایي ّسف تحمك ثرؾیسُ اعت؛ ثِ عَری وِ ػالٍُثز وبّؼ
.چؾن گیز هصزف عَذت هسیزیت هٌبعجی ثز عغح ؽبرص ثبتزی زاؽتِ اعت
 نتیجهگیری-6
زر ایي پضٍّؼ اعتزاتضی خسیسی خْت وبّؼ هصزف عَذت ٍ هسیزیت
هٌبعت ثز عغح ؽبرص ثبتزی زر ذَزرٍّبی ّیجزیس الىتزیىی پالگیي ثب
 ثب تَخِ ثِ ایيوِ ّز زٍ هفَْم وٌتزل.عبذتبر هَاسی ارائِ ؽسُ اعت
پیؼثیي ٍ هفَْم ذَزرٍی ّیجزیسی هَخجبت صزفِخَیی لبثل تَخِ زر
عَذت را فزاّن هیآٍرًس؛ ثٌبثزایي تزویت ایي زٍ هٌدز ثِ ًتیدِ ثْتز
 تزویت رٍػ وٌتزل پیؼثیي ثب هٌغك فبسی تزویجی خسیس ثزای.هیؽَز
ِ ارسیبثی ًتبیح ًؾبى هیزّس و.رعیسى ثِ پبعری هٌبعتتز ایدبز وززُ اعت
اثز وٌتزلی اعتزاتضی هسیزیت اًزصی پیؼثیي َّؽوٌس ثْتز اس اعتزاتضی
 هصزف عَذت ثب.ثْیٌِعبسی لحظِای ٍ ؽجیِ ثِ ًتبیح ثزًبهًَِیغی پَیب اعت
،اعتفبزُ اعتزاتضی پیؾٌْبزی ًغجت ثِ اعتزاتضی ثْیٌِعبسی لحظِای
.ثْجَزی چؾنگیزی زاؽتِ اعت
 فهرست عالیم-7
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