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 چکیده

جهت ممانعت از قفل شدن  ر در چرخهدف این پژوهش توسعه یک سیستم کنترل لغزش چرخ خودرو الکتریکی موتو

بینی باشد. الگوریتم کنترلر پیشنهادی بر اساس روش کنترل مبتنی بر پیشهای خودرو الکتریکی در زمان ترمزگیری میچرخ

بینی مدل پیشنهادی، با کنترل مستقل نسبت لغزش هر تایر الگوریتم کنترلر لغزش مبتنی بر پیش .مدل طراحی گردیده است

ترین زمان پاسخ، گشتاور ترمزی هر چرخ را تخمین می نماید. سبت لغزش در یک محدوده پایدار با لحاظ کوتاهو حفظ ن

پیشنهادی  یابد. هزینه محاسباتی روشعملکرد سیستم کنترل لغزش چرخ با پاسخ سیستم ترمزی احیاء کننده بهبود می

دهد که الگوریتم نشان می ،های انجام شدهسازینتایج شبیه باشد.سازی عملی بسیار ارزشمند میناچیز بوده که از جنبه پیاده

بینی مدل پیشنهادی جهت خودرو الکتریکی موتور در چرخ دارای عملکرد مطلوبی بوده و کنترل لغزش چرخ مبتنی بر پیش

 باشد.دارای عملکرد ضدقفل موثری می

  .موتور در چرخ ؛خودرو الکتریکی؛ کنترل لغزش؛ دینامیک خودرو: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

های اخیر خودروهای الکتریکی به علت کاهش مصزف انرژی و مسائل زیست محیطی در بخش حمل و نقل مورد توجه سالدر 

های باشد. ولی با توجه به انواع سیستمهای مختلفی از خودروهای الکتریکی بر اساس خط رانش موجود میمدل ]1[واقع گردیده است.

از میان این شش مدل، آرایش موتور در چرخ دارای  ]2[پذیر تعریف شده است.ر خودروهای الکتریکی، شش مدل امکانزنجیره توان د

های اخیر محققان زمینه پژوهش جدیدی را در خصوص بکارگیری به همین سبب در سال ]3[باشد.ها میمزایایی نسبت به سایر مدل

یکی از مزایای قابل توجه خودروهای الکتریکی  ]4[اند.موتور در چرخ فراهم نموده های کنترلی بر روی خودروهای الکتریکیسیستم

این  ]5[باشد.موتور در چرخ، در توانایی آنها جهت تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الگتریکی از طریق سیستم ترمز احیاء کننده می

شود و سبب کاهش مصرف نورهای رانندگی بکار گرفته میانرژی بازیافت شده در باطری خودرو الکتریکی ذخیره شده و در حین ما
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سیستم ترمز ضدقفل، به عنوان یک سیستم کنترل ترمز ایمنی برای خودروها در جهن اطمینان از عملکرد  ]6[گردد.انرژی می

دید مواجه های لغزش شهایی که خودرو در شرایط بحرانی با نسبتترمزگیری به خصوص در جهت حفظ پایداری خودرو در زمان

قفل نقش مهمی را در مانورهای ترمزگیری اضطراری خودرو بر عهده دارد چرا که سیستم ترمز ضد ]7[گردد توسعه داده شده است.می

میزان مطلوب در جهت ممانعت از عدم پایداری خودرو و همچنین به طور  به حفظ و نگهداری میزان نسبت لغزش چرخ در محدوده

سیستم ترمز احیاءکننده  ]8[نماید.اصطکاک مابین تایر و جاده را در جهت کاهش فاصله ترمزگیری کمک می همزمان حداکثر نیروی

باشد که ممکن است برای گشتاور ترمزی کافی نباشد. با اینحال، موتور الکتریکی درون چرخ دارای محدوده کاری نسبتا محدودی می

یک  ]9[باشد.د که قادر به کنترل لغزش چرخ در مانورهای اضطراری ترمزگیری میباشای میدارای پهنای باند بسیار افزایش یافته

سیستم ترمز هیدرولیکی با لحاظ خرابی سیستم الکتریکی در نظر گرفته شده است. اگرچه خودروهای الکتریکی موتور در چرخ مجهز 

ها باشد. عالوه بر این، خودروهای شده در باطری به سیستم ترمز احیاءکننده جهت تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی ذخیره

باشند. مطالعات زیادی الکتریکی تجاری در شرایط لغزش به ترمز احیاءکننده متکی نیستند، بلکه به سیستم ترمز ضدقفل متکی می

وبوس برقی و یبریدی بر روی اتپژوهشگران نسبت به بررسی سیستم ترمز ضدقفل ه ]10[جهت حل این مشکالت انجام شده است.

سازی جهت توزیع گشتاور ترمزی اقدام ارائه یک شاخص عملکرد جهت محاسبه مجموع گشتاور ترمزی و ارائه یک استراتژی بهینه

دهنده گشتاور چرخ جهت توزیع های دیگر، روشی مبتنی بر کنترل لغزش چرخ مقاوم تطبیقی و یک تخصیصدر پژوهش ]11[اند.کرده

سازی دهنده گشتاور از افزایش ترمزگیری در جهت بهینهعالوه بر این، تخصیص ]12[گرها ارائه شده است.اثر ترمزگیری بین عمل

در پژوهشی، از روش کنترل مود لغزشی در سیستم ترمز ضد قفل  ]13[نماید.وری انرژی و بهبود عملکرد دینامیکی استفاده میبهره

مبتنی بر لغزش برای ترمز احیاءکننده توسعه یافته و با یک سیستم ترمز  یک استراتژی کنترل یکپارچه ]14[استفاده شده است.

در همین حال، در پژوهشی، یک استراتژی جدید کنترل ترمزگیری مشارکتی برای یک خودرو  ]15[سازی شده است.ضدقفل یکپارچه

عملکرد ترمزگیری بهبود یافته و احیاء های ترمز ضدقفل و ترمز احیاءکننده جهت دستیابی به الکتریکی هیبریدی با حضور سیستم

مورد پذیرش پژوهشگران  بینی مدل به طور گستردههای اخیر، روش کنترل مبتنی بر پیشدر سال ]16[انرژی پیشنهاد شده است.

دیریت بینی مدل قادر به م(روش کنترل مبتنی بر پیش1بینی مدل: های اصلی روش کنترل مبتنی بر پیشواقع گردیده است. ویژگی

بینی مدل قادر به مدیریت الزامات کنترل چندگانه مبتنی بر پیش(روش کنترل 2باشد. سازی میها و مشکالت پیچیده بهینهمحدودیت

(در این 3باشد. باشد و تمام اهداف کنترل در یک فرمول لحاظ و پارامترها نیز به راحتی قابل تنظیم میدر حضور ماتریس وزنی می

 توان لحاظ نمود.های حداکثر توان موتور و معیارهای عملکرد را میای دامنه زمانی، مانند محدودیتهروش، محدودیت

بینی مدل توسعه یافته است. این الگوریتم کنترلی در این پژوهش، یک استراتژی کنترل لغزش بر اساس کنترل مبتنی بر پیش

مانند عملکرد سیستم ترمز ضدقفل خودروهای معمولی. گشتاور  شد،باها در حین ترمزگیری میقادر به ممانعت از قفل شدن چرخ

گر نیروی اصطکاک و نسبت لغزش مرجع مورد تعدیل واقع خروجی موتور، با لحاظ میزان گشتاور مجاز حاصل شده توسط مشاهده

های سازییابد.نتایج شبیهمی باشد بهبودگردد. عملکرد سیستم کنترل لغزش که شامل پاسخ سریع سیستم ترمز احیاءکننده هم میمی

 گذارند.دهند که الگوریتم کنترل لغزش پیشنهادی به خوبی عمل نموده است و اثربخشی مطلوبی را به نمایش میانجام شده نشان می

به تفصیل در بخش سوم ارائه شده  سازی سیستممدلباشد. در ادامه به شرح زیر می پژوهشهای مختلف این چیدمان بخش

سیستم کنترل لغزش پیشنهادی در پژوهش اختصاص یافته است. در بخش چهارم به بیان نتایج  معرفی و طراحیبخش بعدی به است. 

گیری و پیشنهاد برای نیز نتیجه سازی و بررسی عملکرد الگوریتم سیستم کنترل پیشنهادی اختصاص یافته است. در ادامهشبیه

 های آینده ارائه شده است.پژوهش

 ی سیستمسازمدل -2

 مدل دینامیک خودرو 2-1
سازی دینامیکی از یک مدل طولی خودرو در حیف فرآیند ترمزگیری در یک جاده با سطح تخت جهت مدلدر این پژوهش 

باشد. در این مدل، شرایط ترمزگیری طولی لحاظ گردیده ( قابل مشاده می1گردد. مدل دینامیک خودرو در شکل شماره )استفاده می

 باشد.( قابل توصیف می3( الی )1الت حاکم بر سیستم پیشنهادی در روابط شماره )است. معاد



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

 

 

3 

(1)                                                          

(2)                                                               

(3)                                                                
 

 
 مدل طولی دینامیک خودرو. 1شکل 

 

ای چرخ، و سرعت زاویه شودنمایش داده می که نیروی طولی تایر، جرم خودرو و سرعت طولی خودرو را به ترتیب با

ی تولید شده توسط موتور گشتاور ترمزنسبت لغزش و شود و نشان داده می اینرسی چرخ و شعاع چرخ را به ترتیب با

 شود.نشان داده می  ضریب اصطکاک جاده و نیروی نرمال را به ترتیب با شود.داده می نمایش  الکتریکی به ترتیب با

 مدل لغزش طولی 2-2
ها، لغزش چرخ افزایش چرخ در اثر فرآیند ترمزگیری و اهمال نیروی اصطکاک بر روی سطح جاده و با ظهور پدیده قفل شدن

 باشد.( قابل بیان می4سازی لغزش طولی چرخ در رابطه شماره )گردد. مدلیابد که سبب ناپایداری خودرو میمی

(4)                                                             

 .گردد( حاصل می5گردد. رابطه شماره )انجام می با توجه به اینکه تحلیل سیستم در حالت ترمزگیری

(5)                                                                                     

  ]17[باشد.( قابل توصیف می6شود و رابطه شماره )در این پژوهش، از روابط حاکم مابین لغزش و ضریب اصطکاک بهره گرفته می

(6)                                                  

 گردد.( بیان می1برای سطوح مختلف جاده در جدول شماره ) که میزان پارامترهای مدل تایر،

 مدل تایر برای سطوح مختلف جاده. پارامترهای 1جدول 

   
 شرایط جاده

بندگی باالجاده با سطح چس 1.198 25.2 0.54  

 جاده با سطح چسبندگی پائبن 0.195 94.13 0.065

 

 (2باشد.با توجه به شکل شماره )( قابل نمایش می2منحنی رابطه مابین ضریب اصطکاک و نسبت لغزش طولی خودرو در شکل شماره )

و سطح جاده در حالتی که مشتق  ماند. ضریب اصطکاک مابین تایرخودرو در یک میزان نسبت لغزش دقیق در حالت پایدار باقی می

باشد. حداکثر نماید. در این نقطه نسبت لغزش مطلوب حاصل می( گردد، باالترین میزان را تجربه مینسبت لغزش برابر صفر )

، حالت گردد. اگر نسبت لغزش در حین فرآیند ترمزگیری روی نسبت لغزش مطلوب نگه داشته شودمیزان ضریب اصطکاک حاصل می

یابد تا خودرو متوقف هایی که نسبت لغزش از میزان صفر تا میزان نسبت لغزش مطلوب افزایش میدهد. به جز زمانآل رخ میایده

گیری از رابطه شماره گردد. دینامیک لغزش چرخ، با انجام عملیات مشتقحاصل می گردد که در این حالت عملکرد ترمزگیری بهینه

 باشد.( قابل توصیف می8(و)7در روابط شماره ) گردد و( حاصل می5)

(7)                                                           
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 گردد.( به عنوان دینامیک لغزش چرخ حاصل می8(، رابطه شماره )7( در رابطه شماره )5و با جایگذاری رابطه شماره )

(8)                                                             

گردد که نسبت لغزش در حین ترمزگیری در نسبت لغزش مطلوب نگه آل زمانی حاصل میبا توجه به روابط باال، رفتار لغزش ایده

در نهایت نسبت  و گیرندآل و تحت کنترل قرار میها هم در حالت ایدهداشته شود. اگر گشتاور ترمزگیری تحت کنترل واقع گردد، چرخ

 شود.های خودرو و ناپایداری خودرو نمیگردد و سبب قفل شدن چرخلغزش وارد ناحیه بحرانی نمی

 

                  
 نسبت لغزش-منحنی ضریب اصطکاک. 2شکل 

 طراحی الگوریتم کنترل لغزش -3

گردد. وظیفه بینی مدل پیشنهاد میمبتنی بر پیش در این بخش از پژوهش، یک استراتژی کنترل لغزش بر اساس روش کنترل

باشد. چنین شدگی تایرها در حین فرایند ترمزگیری میبینی مدل، ممانعت از قفلاصلی سیستم کنترل لغزش مبتنی بر پیش

کن برسد و پیشگیری با کاهش میزان گشتاور ترمزی  مورد درخواست راننده به سطوحی که نیروی طولی تایر به حداکثر میزان مم

( بلوک دیاگرام کنترل 3گردد. در شکل شماره )لغزش در محدوده ایمن حفظ گردد و نیروهای عرضی تایر به خطر نیفتد، انجام می

همان طور که نشان داده شد، نقطه تعادل نسبت لغزش در میزان مطلوب آن برای سیستم کنترل  گردد.پیشنهادی مشاهده می

باشد. با توجه به مشخصات تایر و شرایط چسبندگی جاده ت لغزش طولی مطلوب بهینه برای سیستم کنترلی مینسب باشد.می

بشاد و سپس دستور بینی وضعیت آینده سیستم میبینی مدل قادر به پیشالگوریتم کنترلر لغزش مبتنی بر پیشگردد. حاصل می

های خودرو با لحاظ میزان نسبت لغزش مطلوب و کنترل لغزش طولی واقعی چرخنماید. گشتاور بهینه شده را به مدل خودرو ارسال می

های نسبت های عملگرها، محدودیتبینی با لحاظ محدودیتباشد. چنین پیشدر حد بهینه میمقدار مشاهده شده از مدل خودرو 

های طولی رد الگوریتم کنترلر، لغزشگردد. طبق عملکلغزش چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ و معیارهای عملکرد حاصل می

 گردد.ها و سرعت خودرو به طور مداوم به کنترلر ارسال میواقعی چرخ

 . پارامترهای خودرو2جدول 

 نماد پارامتر واحد مقدار

1411 
  

2.46 
  

0.8 - 
 

0.3 
  

 مدل خودرو 3-1

باشد به عنوان ان نقطه تعادل نسبت لغزش میهم (، نسبت لغزش بهینه که2با توجه به مباحث ذکر شده و شکل شماره )

های تایر و شرایط چسبندگی جاده لحاظ میزان مطلوب جهت سیستم کنترل لغزش که نسبت لغزش بهینه متفاوت با توجه به ویژگی
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گردد. ام میسازی انجگردد. بنابراین، در این پژوهش با فرض لحاظ شرایط چسبندگی باال سطح جاده در فرآیند محاسبه و شبیهمی

         ]18[گردد.بنابراین نسبت لغزش بهینه حاصل می

  

 
  بلوک دیاگرام سیستم کنترل لغزش پیشنهادی. 3شکل 

 های جلو و عقب خودروتوزیع گشتاور ترمزی بین چرخ 3-2

گردد. این جلو خودرو میهای های عقب خودرو نسبت به چرختر چرخانتقال بار دینامیکی در خودرو سبب قفل شدن راحت

دهد. کاهش سرعت باال خودرو های جلو و عقب خودرو به طور یکسان تنظیم شده باشد رخ میاتفاق در صورتیکه نیروی ترمزی چرخ

های جلو و عقب خودرو با گردد. از اینرو، یک طراحی مناسب نیروی ترمزی در چرخمنجر به انتقال بار قابل توجه وزن در خودرو می

شود. باشد. در این پژوهش، منحنی توزیع به صورت یک نسبت ارزش ثابت نشان داده میاظ پایداری خودرو ضروری و الزم میلح

منحنی توزیع نسبت ارزش ثابت با توجه به مزایای اجرای آسان و کارایی مطلوب، پرکاربردترین روش در یک خودرو واقعی 

 ]19[باشد.می

 طراحی کنترلر 3-3

بینی های خودرو الکتریکی موتور در چرخ، یک مدل فضای حالت برای کنترلر مبتنی بر پیشترل لغزش چرخبر اساس مدل کن

گردد. سپس، یک مسئله گیری از یک تقریب تیلور مرتبه اول حاصل میسازی انجام شده و با بهرهسازی مدلمدل با استفاده از خطی

 ( توصیف گردد.9تواند به صورت رابطه شماره )حالت میگردد. مدل فضای کنترل بهینه بعد محدود تعریف می

(9)                                                   

             
 که

 
 و یک افق کنترل بینباشد. یک افق پیشهای سیستم میخروجی های کنترل وورودی فضای حالت،متغیرهای مدل  

 گردد.( بیان می10گردد. رابطه بین آنها به صورت رابطه شماره )تعریف می 

(10)                                                      
 گردد.( بیان می11در رابطه شماره )و دنباله خروجی سیستمازیسبردار، توالی کنترل که شامل بردارهای بهینهدر لحظه نمونه

(11)                      

 باشد.می با نماید که معادلبینی عمل میبه عنوان مبدا پیش ، در زمان نمونه

 باشد( قابل توصیف می13(و)12های شماره )خروجی در رابطهبین و حالت پیش
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(12)   
(13)   

باشد. بدین ترتیب، تابع هزینه در این سازی شده، دستور گشتاور چهار چرخ خودرو الکتریکی موتور در چرخ میمتغیرهای بهینه

 گردد.( بیان می14رابطه شماره )از مسئله کنترل بهینه به صورت   پژوهش در مرحله

(14)   
نسبت لغزش طولی واقعی هر چرخ را  باشند. های وزنی میماتریس دهد.لغزش طولی بهینه چهار چرخ را نشان می  که

برای کنترل میزان تغییرات عمل کنترل جهت حفظ راحتی راننده  دارد.ها نگه میشدگی چرخبه صورت بهینه جهت ممانعت از قفل

 گردد.( توصیف می16(و)15در روابط شماره )به ترتیب  گردد.خودرو الکتریکی موتور در چرخ اضافه می

(15)                       

(16)                                           

نرخ تغییرات عمل کمل کنترل بایستی به اندازه کافی حداقل گردد تا از ترمزگیری نرم و آرام خودرو اطمینان حاصل گردد. کنترل 

ل را تنها در نماید و تمام اهداف کنتربینی مدل به طور موثر نیاز کنترل چندگانه را با لحاظ ماتریس وزنی برطرف میمبتنی بر پیش

گردد. با توجه به محدودیت حداکثر گشتاور موتور و محدوده نماید. پارامترهای کنترل هم به راحتی تنظیم مییک فرمول ترکیب می

 باشد.( قابل توصیف می18(و)17های شماره )ها در رابطهمقدار لغزش چرخ، محدودیت

(17)       

(18)         

سازی را به های قبلی سیستم، یک مسئله بهینهبینی مدل با آگاهی از متغیرهای وضعیت فعلی سیستم و ورودیکنترل مبتنی بر پیش

 گردد.نماید. سپس، از اولین عنصر توالی کنترل بهینه به عنوان کنترل جریان به سیستم استفاده میصورت برخط در هر لحظه حل می

 سازیصل از شبیهنتایج حا -4

سازی در بینی مدل نسبت به انجام فرآیند شبیهپژوهش جهت نمایش عملکرد الگوریتم کنترل لغزش مبتنی بر پیشدر این 

قید گردیده  (2گردد. پارامترهای اصلی خودرو الکتریکی موتور در چرخ در جدول شماره )اقدام می Carsimو  Simulinkافزارهای نرم

گردد. لحاظ می و میزان افق کنترل بینثانیه ، میزان افق پیش 0.001برداری دوره نمونهمیزان  زیساشبیه است. در

گردد. کیلومتر بر ساعت در هنگام ترمزگیری انجام می 80کیلومتر بر ساعت و  45سازی در دو حالت و با دو سرعت اولیه خودرو شبیه

بینی مدل سازی استراتژی کنترل پیشنهادی بر اساس کنترل مبتنی بر پیش( ، نتایج حاصل از شبیه6(و)5(و)4های شماره )در شکل

( نتایج حاصل از 9(و)8(و)7های شماره )باشد. شکلکیلومتر بر ساعت در فرآیند ترمزگیری قابل نمایش می 45در سرعت اولیه 

 هایدهد. با توجه به شکلکیلومتر بر ساعت را نشان می80یری با سرعت اولیه سازی استراتژی کنترل پیشنهادی در زمان ترمزگشبیه

های جلو و عقب خودرو الکتریکی موتور در چرخ در حین فرآیند ترمزگیری به سرعت و به نرمی، (، نسبت لغزش چرخ7و)(4شماره )

(، در فرآیند ترمزگیری گشتاور ترمزی افزایش 8)(و5های شماره )نماید. با توجه به شکلنسبت لغزش مرجع را ردیابی و تعقیب می

ماند. با توجه به یابد و در محدوده پایدار خودرو باقی میرسد و سپس به نرمی کاهش مییابد و به میزان حداکثر ممکن میمی

ترمزگیری قفل  ها در فرآیندیابد و چرخ(، در فرآیند ترمزی، سرعت خودرو به طور چشمگیری کاهش می9(و)6های شماره )شکل

بینی مدل، گشتاور ترمزی بهینه را روی هر چرخ با بکارگیری گردد. استراتژی کنترل لغزش بر اساس روش کنترل مبتنی بر پیشنمی

ها و عملکرد شدن چرخنماید. این استراتژی کنترل پیشنهادی قادر به ممانعت از قفلکنترل مستقل نسبت لغزش هر چرخ تضمین می

 باشد.ن فرایند ترمزگیری در خودرو الکتریکی موتور در چرخ میمطلوب در حی
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 کیلومتر بر ساعت 45گشتاور ترمزی با سرعت اولیه . 5شکل                 کیلومتر بر ساعت 45نسبت لغزش با سرعت اولیه . 4شکل 

 

             
 کیلومتر بر ساعت 80نسبت لغزش با سرعت اولیه . 7شکل              اعتکیلومتر بر س 45منحنی سرعت خودرو با سرعت اولیه . 6شکل 

 

             
 کیلومتر بر ساعت 80منحنی سرعت خودرو با سرعت اولیه . 9شکل کیلومتر بر ساعت            80گشتاور ترمزی با سرعت اولیه . 8شکل 

 گیرینتیجه -5

بینی مدل برای یک خودرو الکتریکی موتور در چرخ با لحاظ مبتنی بر پیشش، یک کنترلر لغزش بر اساس کنترل در این پژوه

های نسبت لغزش و معیارهای عملکرد پیشنهاد شده است. از نرم افزارهای های گشتاور ترمزی، محدودیتمحدودیت

Simulink/Matlab  وCarsim دهد نجام شده نشان میهای اسازیهای انجام شده استفاده شده است. نتایج شبیهسازیجهت شبیه

بینی مدل قادر به کنترل دقیق نسبت لغزش طولی چهار چرخ خودرو الکتریکی که الگوریتم کنترل لغزش پیشنهادی مبتنی بر پیش

 باشد.ها در حین فرآیند ترمزگیری قابل نمایش میشدن چرخموتور در چرخ بوده و اثربخشی سیستم کنترلی بر ممانعت از قفل
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