
 

1 

 

کنترل مقاوم لغزش جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ با 

 گیری از تکنیک مود لغزانبهره
 2رضا کاظمی ،*1محمد امین قماشی

، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، تهران، ایران1

 دانشجوی دکتری، 1991943344

مهندسی مکانیک، ، ایران، تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی2

 ، استاد1991943344

 m.ghomashi@email.kntu.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*

 چکیده

در چرخ با استفاده از تکنیک مود لغزشی هدف این پژوهش توسعه یک سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور 

ها در الگوریتم سازی و عملکرد هر یک از این روشگیری از چها روش پیادهباشد. تکنیک کنترل مقاوم پیشنهادی با بهرهمی

چرخ سیستم کنترل لغزش  گردد.سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ مورد بررسی و ارزیابی واقع می

کنترل مود لغزان ، ریساختار متغ ریگانتگرال یکنترل تناسبهای پیشنهادی با استفاده از روشدرو الکتریکی موتور در چرخ خو

که بر مبنای تکنیک کنترل مود لغزشی  وستهیپ چشیپ تمیالگور یکنترل بر مبنا، ریگانتگرال یکنترل مود لغزش، مرتبه اول

کنترل لغزش چرخ خودرو  ستمیسگردد. میبه صورت مجزا مورد بررسی و ارزیابی جامع و سازی پیاده کاملباشند به طور می

و  ینسبت لغزش مرجع و نگهدار یابیو رد یریترمزگ ندیاز چرخ ها در فرآ کیموتور در چرخ، عملکرد مطلوب هر  یکیالکتر

های پیشنهادی ناچیز بوده که از جنبه هزینه محاسباتی روش  .دینمایم نیتضم داریدر محدوده پا ریحفظ نسبت لغزش هر تا

، عملکرد مطلوب الگوریتم سیستم کنترل های انجام شدهسازینتایج حاصل از شبیه باشد.سازی عملی بسیار ارزشمند میپیاده

 .گذاردرا در جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ به نمایش می لغزش چرخ خودرو بر اساس تکنیک مود لغزشی

  .سطح لغزش؛ موتور در چرخ؛ الگوریتم لغزش چرخ؛ خودرو الکتریکی: مات کلیدیکل

 مقدمه -1

های مرتبط، تولید خودروهای الکتریکی توسط خودروسازان مطرح دنیا و تقاضای رو به رشد در دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی

های ردید. به طور همزمان با پیشرفت سیستممشتریان این خودروها سبب پررنگ شدن حضور آنها در صنعت خودروسازی دنیا گ

کنترلی خودرو و احساس رانندگان در کمک به رانندگی آنها به ویژه در شرایط بحرانی سبب گردید که خودروسازان مطرح دنیا نسبت 

اند. با ت مناسبی داشتههای گذشته در این زمینه تحقیقابه طراحی و تولید خودروهای الکتریکی اقدام نمایند. لذا محققان نیز در سال

توجه به اهمیت مسائل ایمنی، بحث پایدارسازی خودرو چه در خودروهای معمولی و چه در خودروهای الکتریکی یک بحث جدی و 
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باشد، سیستم کنترل هایی که در بحث پایدارسازی خودرو مطرح مییکی از سیستم باشد.پراهمیت به ویژه در شرایط اضطراری می

های قوی مابین دینامیک طولی و عرضی خودرو در چندین باشد. به هر حال در مانورهای بحرانی، جفت شدگیدرو میلغزش چرخ خو

گردد. بنابراین نیاز به یک سیستم کنترل لغزش چرخ در خودروهای الکتریکی سطح دینامیک، سینماتیک و نیروهای تایر مطرح می

 ]3-1[باشد.موتور در چرخ در این مانورها ضروری می

توان به مواردی اشاره نمود: باشد که میخودروهای الکتریکی موتور در چرخ دارای مزایای زیادی نسبت به سایرخودروها می

گردد، (انتقال مکانیکی مابین چرخ و موتور حذف می2یابد. وری کلی سیستم افزایش می(تلفات سیستم انتقال کاهش یافته و لذا بهره1

دنده، کالچ و محورهای ارتباطی الزم نیست. حذف این اجزاء نه تنها فضای در دسترس را افزایش انسیل، جعبهبنابراین وجود دیفر

(با توجه به ساختار بسیار فشرده سیستم موتور در چرخ، فضای زیادی برای باطری 3دهد. دهد بلکه وزن خودرو را نیز کاهش میمی

شوند ها به طور مستقل کنترل می(هر یک از چرخ4یابد. اطری، دامنه رانندگی افزایش میهای بگردد و با افزایش تعداد سلولایجاد می

باشد. (این سیستم در فرآیند احیای انرژی در هنگام ترمزگیری کارآمدتر می5پذیر خواهد بود. و در نتیجه رانندگی خودرو انعطاف

های ساختاری ذکر سیستم را امکان پذیر کرده است. علیرغم مزیت (تکنولوژی خودروهای الکتریکی موتور در چرخ امکان پاسخ سریع6

های کنترل فعال در زمینه کنترل دینامیک شده، خودروهای الکتریکی موتور در چرخ گزینه بسیار مناسبی جهت طراحی سیستم

، امکان کنترل گشتاور محرک و های خودرو الکتریکیباشد. در واقع حضور چهار موتور الکتریکی مستقل و مجزا درون چرخخودرو می

کنترل لغزش چرخ در حالت ترمزگیری برای خودروهای الکتریکی موتور در  ]6-2[سازد.ترمزی هر چرخ را به طور جداگانه میسر می

یده باشد. در این خصوص مطالعاتی انجام شده است ولی به طور کامل و جامع مورد توجه واقع نگردچرخ دارای اهمیت بسیار زیادی می

های برگرفته از سیستم ترمز ضدقفل معمولی را برای سیستم کنترل لغزش خودرو در بسیاری از موارد، محققان الگوریتم ]9-7[است.

گیر جهت افزایش اثربخشی سیستم های اخیر از روش کنترل تناسبی انتگرالدر سال ]10-8[اند.الکتریکی موتور در چرخ لحاظ نموده

 استفاده شده است. ]12[و همچنین از روش کنترل مود لغزشی مرتبه دوم ]11[کنترل لغزش چرخ 

باشد. در ادامه دینامیک لغزش چرخ خودرو به تفصیل در بخش سوم به شرح زیر می پژوهشهای مختلف این چیدمان بخش

ه در پژوهش اختصاص های پیشنهادی مورد استفادارائه شده است. بخش بعدی به معرفی سیستم کنترل لغزش پیشنهادی و روش

سازی و بررسی عملکرد الگوریتم سیستم کنترل پیشنهادی اختصاص یافته است. در یافته است. در بخش چهارم به بیان نتایج شبیه

 های آینده ارائه شده است.گیری و پیشنهاد برای پژوهشنیز نتیجه ادامه

 دینامیک لغزش چرخ خودرو -2

رخ خورو الکتریکی موتور در چرخ با استفاده از مدل یگ چهارم خودرو توسعه داده در این پژوهش الگوریتم کنترل لغزش چ

 باشد.( قابل توصیف می1شده است. معادالت دینامیک لغزش چرخ در رابطه شماره )

(1)                                                         

ای چرخ، و سرعت زاویه شودنمایش داده می ی خودرو را به ترتیب باکه نیروی طولی تایر، جرم خودرو و سرعت طول

 شود و گشتاور ترمزی تولید شده توسط موتور الکتریکی را با نشان داده می اینرسی چرخ و شعاع چرخ را به ترتیب با

 باشد.باشد قابل توصیف می( که تابع عیرخطی نسبت لغزش چرخ می2شود. نیروی طولی تایر با رابطه شماره )نمایش داده می

(2)                                                          

 دهد.نمایش می  که ضریب اصطکاک جاده و نیروی نرمال را به ترتیب با

 باشد.( قابل شرح می3در حالت ترمزگیری و حرکت طولی خودرو، نسبت لغزش چرخ خودرو با رابطه شماره )

(3)                                                             

 باشد.می که  

 باشد.( قابل توصیف می4(، مشتق نسبت لغزش در رابطه شماره )3گیری از رابطه شماره )با انجام عملیات مشتق

(4)                                                         
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 باشد.( قابل شرح می5(، دینامیک لغزش چرخ در رابطه شماره )4( در رابطه شماره )2(و)1های شماره )با جایگذاری رابطه

 

(5)                                    

                  
 . شماتیک مدل خودرو2شکل                             . الگوریتم کنترلر لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ1شکل        

 کنترل لغزش چرخ -3

نمایش  باشد، گشتاور ترمزی پایه که با ( قابل مشاده می1در ساختار کنترلر لغزش چرخ پینهادی که در شکل شماره )

باشد تعریف همان جابجایی پدال ترمز می سازی پدال کهتوان از دینامیک فعالشود. که میشود از تقاضای راننده محاسبه میداده می

نماید و تولید تقاضای ساختار کنترلر لغزش چرخ برای خودرو الکتریکی موتور در چرخ از اصل کنترل لغزش مستقیم استفاده می نمود.

غزش خودرو سیستم کنترلر ل باشد.الزم و ضروری می گشتاور موتور الکتریکی که برای حفظ و نگه داشتن نسبت لغزش مطلوب

گردد به طور جداگانه فعال الکتریکی موتور در چرخ برای هر چرخ زمانیکه نسبت لغزش از میزان نسبت لغزش مرجع بیشتر می

باشد محاسبه هایی که در جهت تولید نسبت لغزش مرجع و مطلوب چرخ خودرو میگردد. میزان نسبت لغزش مرجع مطابق با روشمی

مابین نسبت لغزش چرخ واقعی و نسبت لغزش چرخ مرجع را به حداقل میزان  eلغزش چرخ خطا  کنترلر نسبت ]13[گردد.می

 رساند.می

(6)                                                               
 . پارامترهای خودرو1جدول 

قدارم  نماد پارامتر واحد 
1411 

  
2.46 

  

2.6 
  

 1.48  
  

0.3 
  

 گیر ساختار متغیرروش کنترل تناسبی انتگرال 3-1

 گردد.( حاصل می7و با لحاظ نسبت لغزش مرجع صفر، رابطه شماره ) در این روش با اعمال تغییر متغیر

(7)                       

( 8در رابطه شماره )سپس، مسبرهای حالت  شود.نمایش داده می نسبت لغزش را به ترتیب با که انتگرال نسبت لغزش و 

 توان از یک مدل تیر غیرخطی محاسبه نمود.باشد، نیرو طولی تایر را میقابل توصیف می
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(8)                                  

 باشد.گیر و بهره کنترل تناسبی میلبه ترتیب پارامتر بخش انتگرا که 

دهد. با م حلقه بسته به الگوریتم کنترل طراحی شده جهت سیستم کنترل لغزش چرخ اجازه عملکرد میمسیرهای حالت این سیست

کنند اما در گیر راه حل مناسبی را جهت نیروهای ترمزی ایجاد نمیهای ثابت کنترل تناسبی انتگرال(، بهره3توجه به شکل شماره )

گیر ساختار متغیر قادر به تنظیم دینامیک ستند. روش کنترل تناسبی انتگرالموثر ه تولید گشتاور رانشی توسط موتورهای الکتریکی

های نماید. در این روش بهرههای پایدار عمل می باشد. در حالیکه عملکرد کنترل آرامتر در محیطهای ناپایدار میسریعتر در محیط

 گردد.با توجه به نسبت لغزش مرجع سوئیچ میهای مشخص شده کنترل جهت عملکرد مطلوب الگوریتم کنترلی مابین محدوده

(9)                                                   

(10)                                        

( 9به روابط شماره )با توجه  باشد.گیر کنترل میپارامترهای بخش انتگرال باشد وکنترل تناسبی میهای بهره که 

 باشد.های کنترل با توجه به موقعیت نسبت لغزش در حال سوئیچ به وضعیت جدید میبهره( 10و)

 
 مسیرهای حالت دینامیک لغزش چرخ . 3شکل 

گیر و با حضور کنترل تناسبی نامیک لغزش چرخ با حضور کنترل تناسبی انتگرالمسیرهای حالت دی (،3با توجه به شکل شماره )

 باشد.گیر بدون قانون سوئیچینگ مینمایش داده شده است. منحنی سمت چپ کنترل تناسبی انتگرال گیر ساختار متغیرانتگرال

دهد. سیستم در حال رفتن به سمت مبدا با یک نسبت لغزش باالتر در فضای منحنی وسط، رفتار سیستم را در صفحه فاز نمایش می

باشد. نسبت لغزش چرخ نزدیک به حالت بهینه در فضایی پائین ها میشدگی چرخت از قفلباالی نسبت لغزش بهینه جهت ممانع

توان مشاهده نمود که دینامیک سیستم به سرعت ( می3از شکل شماره )باشد. با توجه به مسیرهای سیستم نسبت لغزش مرجع می

گیر ساختار متغیر گیر سیستم کنترل تناسبی انتگرالنتگرالهای تناسبی و اریزی بهرهباشد. به همین سبب، برنامهخودرو وابسته می

(، مسیرهای سستم را 3سمت راست از شکل شماره ) منحنی بینی عمل نماید.بایستی در جهت حصول یک پاسخ سیستم قابل پیش

حنی رفتار سیستم در دهد. منریزی شده نمایش میهای کنترل که توسط تغییرات سرعت خودرو برنامهبعد از تنظیم اولیه بهره

سازی دینامیک خودرو انجام های کنترل با استفاده از رفتار شبیههای اضافی بهرهباشد. تنظیمتعییرات سرعت خودرو قابل مشاهده می

ه کیلومتر بر ساعت لحاظ شد 10کیلومتر بر ساعت با پله  120تا  10گردد. در مانورهای ترمزگیری ، سرعت اولیه خودرو از سرعت می

سازی حاصل های کنترلی جهت استفاده در الگوریتم بهینهسازی انجام شده و مقادیر بهینه بهرهاست. برای هر مورد سرعت، بهینه

 باشد.( قابل توصیف می11سازی در رابطه شماره )تابع هزینه برای روش بهینه ]14[ گردد.می

(11)              

دهنده تعداد نقاط نشان شود.نمایش داده می اصله ترمزگیری حداکثر خودرو با فاصله ترمزگیری خودرو و فکه 

باشد و کیفیت کنترل در سیستم کنترلی، باالترین اولویت، بحث ایمنی رانندگی می باشد.برداری میگیری با لحاظ نرخ نمونهاندازه

 گردد. این مبحث با توجه به تنظیم ضرایب وزنی ربوط میگردد و کمترین به مبحث راحتی سفر ممنجر به ایمنی می

 باشد.در تابع هزینه قابل دستیابی می 
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 ان مرتبه اولکنترل مود لغزروش  3-2

برای این روش از سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ، متغیر لغزش به عنوان خطای کنترل در رابطه 

 گردد.ی( تعریف م12شماره )

(12)                                             
 گردد.( توصیف می13قانون کنترل برای دیدگاه مود لغزشی کالسیک در رابطه شماره )

(13)                                       
هایی که سیستم در عت از نوسانات شدید سیستم کنترلی در زمانجهت ممان باشد.که یک ثابت مثبت می که با بهره کنترل 

 }28{گردد.( جایگزین می14با رابطه شماره ) گردد، تابعحالت بحرانی واقع می

(14)                                  
 ]15[تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم کنترلر به علت وجود اغتشاشات گردد.می ، مقادیر باالتر  با یک مقدار کوچک مثبت 

 باشد.( از دینامیک لغزش چرخ قابل حصول می15) عدم قطعیت سیستم در رابطه شماره

(15)                            

 باشد.( قابل تعریف می16در رابطه شماره ) قطعیت سیستم باشد. عدمورودی ماتریس می که 

(16)                                                 
 بایستی برقرار باشد.( می17، رابطه شماره )]16[نهایتا، با توجه به مرجع 

(17)                                              

خص گردید که به علت وجود نوسانات شدید در سیستم کنترل به ندرت از این تکنیک در تست خودروهای در این پژوهش مش

 گردد.الکتریکی موتور در چرخ استفاده می

  گیرروش کنترل مود لغزشی انتگرال 3-3

شات سیستم باشد و همچنین قادر به جبران اغتشاگیر قادر به کاهش نوسانات سیستم میروش کنترل مود لغزشی انتگرال

( قابل 18)ها در رابطه شماره قطعیتگیر، دینامیک نسبت لغزش با لحاظ عدمباشد. در مورد بکارگیری کنترل مود لغزشی انتگرالمی

 باشد.نمایش و توصیف می

(18)                                     
 بایستی برقرار باشد. که 

 باشد.( قابل بیان می19گیر در سیستم به صورت رابطه شماره )مشارکت کنترل مود لغزشی انتگرال

(19)                                                
 باشد.به ترتیب مشارکت کنترل پیوسته و گسسته می که 

گردد. در ساختار بخش تار متغیر جهت ساختار بخش پیوسته سیستم پیشنهاد میگیر ساخدر این پژوهش روش کنترل تناسبی انتگرال

 ( استفاده گردد.20تواند از رابطه شماره )گسسته سیستم می

(20)                                           
ستم جهت کاهش نوسانات شدید سیستم و یک عملکرد بخش گسسته سی باشد.بهره کنترل بخش گسسته سیستم می که 

 تواند مورد استفاده واقع گردد.یک فیلتر خطی مرتبه اول برای این هدف می ]17[گردد.تر پیشنهاد میکنترلی روان

(21)                                              

 باشد.باشد. سطح لغزش پیشهنهادی شامل دو بخش می( قابل توصیف می21سطح لغزش سیستم در رابطه شماره )

(22)                                                     
 گردد.( توصیف می23باشد که در رابطه شماره )متغیر لغزش می باشد.گیری میمربوط به عبارت انتگرال که 

(23)                                                
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 باشد.( قابل مشاهده می24گردد که در رابطه شماره )در مرحله بعد، از سطح لغزش، عملیات مشتق انجام می

(24)       

 الگوریتم پیچش پیوسته روش کنترل بر مبنای 3-4
باشد و روشی شناخته شده به علت نترل مود لغزشی میهای کروش کنترل مبتنی بر الگوریتم پیچش پیوست مربوط به روش

مزایای این روش سبب افزایش انگیزه  ]18و  19[باشد.دارد میمزایایی که در زمینه جبران اغتشاشات و حل نوسانات شدید در سیستم 

مات طراحی هم مشابه با گردد. از لحاظ الزابکارگیری این روس در سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ می

نماید. این تکنیک های پرکاربرد الزاماتی همچون ردیابی آرام لغزش چرخ و مقاوم نسبت به اغتشاشات سیستم را رعایت میروش

توان به طور طبیعی در سیستم مورد نماید. از اینرو، این روش را نمیکنترل، مود لغزشی مرتبه سوم را در یک حالت سیستم ایجاد می

 ]20[توان به طور کمکی افزایش داد.حل و با توجه به اعریف درجه نسبی آزادی ، مرتبه سیستم را میظر اعمال نمود. به مانند یک راهن

گردد تطابق دارد. پس از انجام محاسبه ظاهر می این موضوع با حداقل مرتبه مشتق زمانی متغیر لغزشی که در آن ورودی کنترل 

 گردد.اول و دوم متغیر لغزشی، روابط ذیل از سیستم حاصل میمشتقات 

(25)                                         

(26)             

ها را به روشی قابل اطمینان تخمین نمود. توان این مولفهباشد که نمیسمت راست معادله دوم در این سیستمشامل چندین مولفه می

گردد که آنها به عنوان اغتشاشات سیستم لحاظ گردد. بنابراین این سیستم کمکی را به فرم رابطه ذیل ارائه ینرو، پیشنهاد میاز ا

 گردد.می

(27)                                    

 ایجاد گردیده است. ( تغییر متغیر 27که در رابطه شماره )

(28)                                                

 سازینتایج حاصل از شبیه -4

های های انجام شده جهت مانورهای بحرانی مطابق با شرایط تعریف شده در بخشسازیدر این بخش نتایج حاصل از شبیه

یکی موتور در چرخ، می بایستی به قبل از بکارگیری کنترلرهای لغزش چرخ پیشنهادی در سیستم خودرو الکترگردد. قبلی ارائه می

گردد. در سازی سیستم بکار گرفته میشود. سناریوهای مختلف در شبیهمیجهت تنظیم پارامترها توسعه داده  سازیصورت شبیه

میانگین  گردد.لحاظ می گردد و میزان نسبت لغزش مرجع سناریوی ابتدایی یک سطح با اصطکاک پائین لحاظ می

 شود.کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته می 30گردد. سرعت ترمزی اولیه لحاظ می یب اصطکاک تایر و جادهضر

گیر در ساختار الگوریتم کنترلر، دارای باالترین گیر ساختار متغیر به علت وجود بخش انتگرالروش کنترل تناسبی انتگرال

ما پس از رسیدن به نقطه تنظیم کنترل، فرآیند به خوبی و به آرامی جهت ردیابی نسبت باشد. امیزان در اولین اوج لغزش چرخ می

لغزش مرجع شده است. روش کنترل مود لغزشی مرتبه اول، سرعت عمل بهتری را در جهت ردیابی نسبت لغزش مرجع در زمان 

گذارد. روند کلی با لحاظ نوسانات سیستم ایش میهای کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ به نمتر با سایر روشکوتاه

باشد. شایان ذکر است خودرو الکتریکی موتور در چرخ مورد استفاده تواند از رفتار گشتاور موتور جاصل گردد قابل مشاهده میکه می

یص دیدگاه روش کنترل مود نماید و عملکرد مطلوب جهت تشخها منتقل میدر این پژوهش، گشتاور موتور را به طور مستقیم به چرخ

گیر ساختار متغیر اولین نقطه اوج کنترل باشد. با روش تناسبی مشتقلغزشی مرتبه اول بدون آسیب اجزای خط محرکه را دارا می

ن گیر، ایگردد. در روش مود لغزشی انتگرالگردد و با بکارگیری روش مود لغزان مرتبه اول، نوسانات شدید سیستم لحاظ میحاصل می

گیر تنظیم و از یک باشد. برای دستیابی به این اثر، روش کنترل مود لغزشی انتگرالمورد در سیستم کنترل لغزش چرخ قابل حذف می
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گردد. روش کنترل بر مبنای الگوریتم پیچش پیوسته دارای مزایای توصیف شده از روش در طراحی استفاده می Low-Passفیلتر 

این روش نسبت به  باشد.باشد. همچنین دارای دینامیک بهتر در حالت درخواست گشتاور موتور مییر میگکنترل مود لغزان انتگرال

های انجام شده، طراحی نهائی هر چهار سازیباشد. نتایج شبیههای نسبتا پائین میها، دارای عملکرد مطلوی در فرکانسسایر روش

ارزیابی عملکرد الگوریتم جهت . دهدرو الکتریکی موتور در چرخ نمایش میروش را جهت استفاده در سیستم کنترل لغزش چرخ خود

 گردد.استفاده می Carsim-Simulink، از نرم افزار پیشنهادی

                       

 گیرانتگرامود لغزان کنترل نتایج سیستم با حضور روش . 5شکل                کنترل مود لغزان مرتبه اولنتایج سیستم با حضور روش . 4شکل 

                          
 گیر ساختار متغیر   نتایج سیستم با حضور روش تناسبی انتگرال. 7شکل نتایج سیستم با حضور روش الگوریتم پیچش پیوسته      . 6شکل 

 گیرینتیجه -5

ده از تکنیک مود لغزشی توسعه داده شد. در این پژوهش الگوریتم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ با استفا

 Simulinkسازی در نرم افزارهای گیری از الگوی مود لغزان و با پیادهتکنیک کنترل مقاوم با استفاده از چهار روش پیشنهادی و با بهره

ل لغزش پیشنهادی در های انجام شده، عملکرد مطلوب الگ.ریتم سیستم کنترسازیانجام گردید. نتایج حاصل از شبیه Carsimو  

 باشد.های الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر میدهد. مهمترین ویژگیخودروهای الکتریکی موتور در چرخ را نشان می

از لحاظ باشد و همچنین الگوریتم پیشنهادی ها میقطعیتگیر قادر به جبران عدمیتم کنترل مقاوم مود لغزشی انتگرالالگور -

 باشد.های دیگر بهتر میباشد و عملکرد سیستم ترمز در مقایسه با سایر روشیرخطی کمتری میعملکردی دارای رفتار غ

الگوریتم کنترل مقاوم مود لغزان مرتبه اول در کنترل لغزش خودرو الکتریکی موتور در چرخ در شرایط تنظیم آسان دارای  -

موتور در چرخ با استفاده از روش الگوریتم کنترل  باشد. فرآیند سیستم کنترل لغزش چرخ در خودرو الکتریکیمزایایی می

تواند از لحاظ راحتی رانندگی به مود لغزشی مرتبه اول با نوساناتی در گشتاور مشخص که در صورت افزایش نوسانات می

 عنوان یک عیب کوچک مطرح باشد.
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یری در یک محدوده نزدیک میزان لغزش گیر، میزان لغزش چرخ را در حین فرآیند ترمزگدر روش الگوریتم تناسبی انتگرال -

 شود.مطلوب نگه داشته می

گیر ساختار متغیر قادر به جبران اغتشاشات که به طور جدی به سرعت خودرو وابسته است الگوریتم کنترل تناسبی انتگرال -

لغزش، اغتشاشات های پیشنهادی بر اساس مدل دینامیک غیرخطی باشد. سیستم کنترل پیشنهادی با استفاده از بهرهمی

 نماید.را تشخیص و جبران می

سازی و کاربرد در نماید که قابلیت پیادهالگوریتم پیچش پیوسته یک کنترل روان را برای سیستم کنترل لغزش فراهم می - -

ه های ترمز خودرو الکتریکی موتور در چرخ با یک پهنای باند کمتر را دارد. با این حال این روش نسبتا پیچیدسیستم

بندی الگوریتم کنترل لغزش چرخ با فرمولهای انجام شده، سیستم سازیبا توجه به نتایج شبیه ذکر استباشد. قابل می

 باشد.پیشنهادی از لحاظ عملکرد دارای بازده ترمزگیری بهتری می

با استفاده از تکنیک مود در این پژوهش عملکرد مطلوب سیستم کنترل لغزش جهت پایدارسازی خودرو الکتریکی موتور در چرخ 

های انجام شده عملکرد مطلوب الگوریتم پیشنهادی را به نمایش سازیلغزشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از شبیه

، سواری توان در خصوص بررسی بسیار دقیق و پیچیده از لحاظ بحث پایداری های آتی میگذارد. در ادامه پژوهش، به عنوان فعالیتمی

 و کنترل یکپارچه سیستم تعلیق خودرو اشاره نمود.

 مراجع

1. Yifan, Y., Jian, Z., Yang, Z., and Jian, W., “Research and Test on Traction Control System of Distributed Driving 

Electric,” in 2017 IEEE 3rd International Conference on Control Science and Systems Engineering, 978-1-5386-

0484-7/17, 2017. 

2. Van M. An Enhanced Tracking Control of Marine Surface Vessels Based on Adaptive Integral Sliding Mode Con-

trol and Disturbance Observer. ISA Transactions, In Press, 2019. 

3. Fu, R. Hoseinnezhad, K. Li, M. Hu, F. Huang, and F. Li, Vehicle Integrated Chassis Control via Multi–Input Multi–

Output Sliding Mode Control, 2018 International Conference on Control, Automation and Information Sciences 

(ICCAIS), pp. 355–360, 2018. 

4. Lv, X. Hu, A. Sangiovanni–Vincentelli, Y. Li, C. Marina-Martinez, and D. Cao, Driving–Style–Based Co–Design 

Optimization of an Automated Electric Vehicle: A CyberPhysical System Approach, IEEE Transactions on Indus-

trial Electronics, Vol. 66, No. 4, pp. 2965–2975, 2019. 

5. Panathula CB, Rosales A, Shtessel YB, Fridman LM. Closing Gaps for Aircraft Attitude Higher Order Sliding 

Mode Control Certifica�tion via Practical Stability Margins Identification. IEEE Transac�tions on Control Sys-

tems Technology, Vol. 26, No. 6, pp. 2020–34, 2018. 

6. M.V. Basin, P. Yu, Y.B. Shtessel, Hypersonic Missile Adaptive Sliding Mode Control Using Finite– and Fixed–

Time Observers, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 65, No. 1, pp. 930–941, 2018. 

7. D. Bianchi, A. Borri, G. Burgio, M. D. Di Benedetto, and S. Di Gennaro, Adaptive Integrated Vehicle Control using 

Active Front Steering and Rear Torque Vectoring, Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Con-

trol, Shanghai, Cina, pp. 3557–3562, 2009. 

8. C. Edwards, and S.K. Spurgeon, Sliding Mode Control: Theory and Application 1999, Taylor and Francis Ltd., 

London. 

9. L. Fridman, and A. Levant, Higher Order Sliding Modes, in Sliding Mode Control in Engineering, Marcel Dekker, 

New York, pp. 53– 101, 2002. 

10. . Levant, Higher–Order Sliding Modes, Differentiation and Output Feedback Control, International Journal of Con-

trol, Vol. 76, No. 9, 10, pp. 924–941, 2003. 

11. L. Fridman, Y. Shtessel, C. Edwards, X.G. Yan, Higher–Order Sliding–Mode Observer for State Estimation and 

Input Recon�struction in Nonlinear Systems, International Journal of Robust and Nonlinear Control, Vol. 18, No. 

4, 5, pp. 399–413, 2008. 

12. A. Levant, Homogeneity Approach to High–Order Sliding Mode Design, Automatica, Vol. 41, No. 5, pp. 823–830, 

2005. 

13. J. A. Moreno and M. Osorio, A Lyapunov Approach to Second– Order Sliding Mode Controllers and Observers, 

Proceedings of the 47th IEEE Conference on Decision and Control, Cancun, Mexico, pp. 2856–2861, 2008. 



 ایران -تهران  –شگاه صنعتی امیرکبیر دان -1401آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

9 

14. M.V. Basin, P. Yu, Y.B. Shtessel, Hypersonic Missile Adaptive Sliding Mode Control Using Finite– and Fixed–

Time Observers, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 65, No. 1, pp. 930–941, 2018. 

15. Kommuri SK; Lee SB, Veluvolu KC. Robust Sensors–Fault– Tolerance With Sliding Mode Estimation and Control 

for PMSM Drives. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 23, No. 1, pp. 17–28, 2018. 

16. A. Levant, Higher–Order Sliding Modes, Differentiation and Output Feedback Control, International Journal of 

Control, Vol. 76, No. 9, 10, pp. 924–941, 2003. 

17. Joa E, Park K, Koh Y, et al. A tyre slip-based integrated chassis control of front/rear traction distribution and four-

wheel independent brake from moderate driving to limit handling. Vehicle Syst Dyn, 2018. 

18. Suzuki Y, Kano Y, Abe M. A study on tyre force distribution controls for full drive-by-wire electric vehicle. Vehi-

cle Syst Dyn, 2014. 

19. Zhao B, Xu N, Chen H, et al. Stability control of electric vehicles with in-wheel motors by considering tire slip 

energy. Mech Syst Signal Process, 2019. 

20. de Novellis L, Sorniotti A, Gruber P. Wheel torque distribution criteria for electric vehicles with torque-vectoring 

differentials. IEEE Trans Veh Technol, 2014. 


