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Abstract:
In this paper, a new control strategy based on Fuzzy Cognitive Maps (FCMs) in order to design a
supervisory controller for a complex system is presented. This supervisory controller is designed
to provide reference signals needed for local controllers used in different sections of complex
system. Designing of proposed supervisory controller consists of two part: 1- First, a basic FCM
is constructed based on the cause and effect relationships between various components of the
complex system, 2- Then, according to the control needs, new concepts are added to this
cognitive map, and the relationship between these new concepts and the concepts of the primary
fuzzy cognitive map is optimized based on a functional index. The proposed control approach is
applied to energy management of a series-parallel plug-in hybrid electric vehicle problem. The
simulation results show that the proposed control strategy has a better performance in satisfying
the control objectives for a complex system than the conventional fuzzy controller.
Keywords: Complex systems, Fuzzy Cognitive Map, Supervisory Control, Plug-in Hybrid
Electric Vehicle.
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چکیده:

در این مقاله یک استراتژي جدید کنترلی مبتنی بر نقشههاي شناختی فازي بهمنظور طراحی یک کنترلکنندة نظارتی

براي یک سیستم پیچیده ارائه شده است .این کنترلکنندة نظارتی بهگونهاي طراحی شده است تا سیگنالهاي مرجع الزم را براي
کنترلکنندههاي محلی استفادهشده در بخشهاي مختلف سیستم پیچیده فراهم کند .طراحی کنترلکنندة نظارتی پیشنهادي شامل
دو بخش است -1 :ابتدا براساس روابط علت و معلولی بین اجزاي مختلف سیستم پیچیده ،یک نقشة شناختی فازي اولیه
پایهریزي میشود -2 .سپس با توجه به نیازهاي کنترلی مفاهیم جدیدي به این نقشة شناختی اضافه میشود و ارتباط بین این
مفاهیم جدید و مفاهیم نقشة شناختی فازي اولیه براساس یک شاخص عملکردي بهینه میشود .استراتژي کنترلی پیشنهادي براي
مدیریت انرژي در یک خودروي هیبرید پالگین برقی از نوع سريموازي استفاده شده است .نتایج حاصل از شبیهسازي نشان
میدهند استراتژي کنترلی پیشنهادي ،در مقایسه با کنترلکنندة فازي مرسوم ،عملکرد بهتري در برآوردهشدن اهداف کنترلی براي
یک سیستم پچیده دارد.

واژههاي

کلیدي :سیستمهاي پیچیده ،نقشههاي شناختی فازي ،کنترل نظارتی ،خودروي هیبرید پالگین

 -1مقدمه

یکی از مسائل نالش برانگیاز در ایان ناوع سیساتمهاا،
کنترل حلقه بسته آنها است .در بیشتر موارد ،نمیتاوان یاک

یک سیستم دیناامیکی پیچیاده ،عمومااا شاامل ننادین

مدل دقیق از سیستم پیچیدة مطالعهشده ارائه کرد .مدلی کاه

زیرسیستم دینامیکی است که باه منظاور ایاااد یاک هادف

نمایان کننادة دقیاق رفتاار سیساتم پیچیاده باشاد ،از نناان

مشخص با یکدیگر ارتباط داخلای دارناد  .]1آنچاه باعا

پیچیدگی باالیی برخوردار خواهد بود که براي طراحی یاک

تمایز این نوع سیستم ها از سیستمهاي نندعاملی 1میشاود،

قانون کنترل براي سیستم پیچیده مناسب نیست.

ویژگی هایی ازقبیل پیچیدگی زیرسیستم ها و داشتن سااختار
سلسلهمراتبی است .]2

در مطالعاااا اناااامشااده ،دو راهکااار پایااهاي بااراي
کنترلکردن این نوع سیستمها ارائه شده است -1 :استفاده از
یک مادل دیناامیکی تقریبای ساادهشاده  ]3و  -2طراحای

تاریخ ارسال مقاله1397/05/12 :

کنترل کننده باه شاکل آزاد از مادل .]5 ،4 2هار دو حالات

تاریخ پذیرش مقاله1398/09/23 :

یکسري معایب بههمراه خواهند داشات .در حاالتی کاه از

نام نویسنده مسئول :حسین الیاسی
نشانی نویسنده مسئول :ایران ،بیرجند ،دانشگاه بیرجند ،دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر

مدل دینامیکی تقریبی باراي طراحای کنتارل کنناده اساتفاده
می شود ،قانون کنترلی از پیچیدگی باالیی برخوردار خواهاد
بود .در حالت دوم بهعلت کمتر اساتفادهکاردن از اطالعااا
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کیفی در طراحی کنترل کننده ،ممکن است پاساخ حاصال از

مررف سوخت و عملکرد خودرو بررسای و تحلیال شاده

اعمال کنترلکننده نندان مطلوب نباشد .حالتی بین ایان دو،

است .بهمنظور نشاندادن قابلیتهاي این اساتراتژي کنترلای

عیبهاي هر دو حالت را تا حد خیلی زیاد و نه بسا بهطور

جدید ،عملکرد آن با عملکرد یک کنترلکنندة فازي متاداول

کامل برطرف میکند.

مقایسه شده است.

یکی از ابزارهاي سودمند در مادلساازي سیساتم هااي

نوآوري اصلی مقاله ،ایااد یک ساختار دینامیکی جدیاد

دینامیکی پیچیده ،نقشههاي شناختی فاازي 3یاا باه اختراار

براي نقشة شناختی به منظور پایه ریزي کنترل نظاارتی باراي

FCMهااا هسااتند  .]6نخسااتینبااار اکساالورد  ]7در سااال

یک سیستم پیچیده است .در بخش دو ،نقشة شناخت فاازي

 ،1976مفهوم نقشه هاي شناختی را بهمنظاور ایاااد ابازاري

معرفی میشود .در بخش ساه ،پیاادهساازي کنتارل نظاارتی

براي توصیف سادة سیستمهاي اجتماعی پایاهگاذاري کارد.

مبتناای باار  FCMبررساای شااده اساات .در بخااش نهااار،

کازکو در سال  ،1986با الهامگرفتن از کار اکسالوردFCM ،

شابیهسااازي اساتراتژي کنترلاای پیشانهادي بررساای شااده و

را راهکاري براي توصیف سادة رفتار سیستمهااي دیناامیکی

درنهایت در بخش پنج نتیاهگیري بیان شده است.

پیچیده معرفی کرد  .]8این نوع نقشهها از نحوة ارتباط باین
متغیرهاي مختلف در یک سیستم دیناامیکی پیچیاده کماک
میگیرند و یک مدل سادهشاده باراي توصایف آن سیساتم
دینامیکی پایهریزي میکنند.

 -2نقشههاي شناختی فازي
 ،FCMگراف جهت دار فازيشده با فیدبک است .یاک
 FCMشامل تعدادي گره  Ciو تعدادي کمان جهتدار eij

نقش اة شااناختی فااازي قابلی ات ی اادگیري و ترااحیح و

است؛ بهطوريکه هر گره  Ciیک مفهوم 5از سیساتم و هار

گسترش دارد .به این معنای کاه الزم نیسات در ابتادا هماة

کمان نحوة ارتباط مفهوم  Ciبا مفهوم  C jرا نشان میدهد.

موارد به صورا کامالا واضح و کامل در نقشه لحاا شاود.

درحقیقت ،FCM ،یک سیستم دینامیکی پچیده را بهصورا

بهدلیل اینکه در بسیاري از موارد بهدلیال پیچیادگی و تعادد

ماموعهاي از مفاهیم و روابط علّی بین آنها مدل میکند.

متغیرها ،امکان تبیین تمام نقشها و وزنهاي علت و معلولی

هر کماان  eijکاه مفهاوم  Ciرا باه مفهاوم  C jارتبااط

وجود ندارد؛ بلکه الزم است در حین کاار برخای ماوارد و

میدهد ،با یک ضریب  wijوزندهی میشاود .ایان وزنهاا،

مفاهیم به نقشه ،اضافه و تأثیر آن بر سیساتمهااي دیناامیکی

نااوع و میاازان تأثیرپااذیري یااک مفهااوم از مفهااوم دیگاار را

تازیه و تحلیل شود .]9

توصیف می کنناد .وزن هاا مقاداري باین  -1تاا  +1دارناد.

در این مقاله از این ویژگای نقشاههااي شاناختی باراي

مثبتبودن وزن  wijیعنی افزایش (کاهش) مفهوم  Ciمناار

ایااد پیکربندي جدید بهمنظور پایهریزي یاک کنتارلکننادة

به افزایش (کاهش) مفهوم  C jمی شود؛ در صورتی کاه wij

نظارتی براي یک سیستم پیچیده استفاده شده است .سااختار

منفی باشد ،کاهش (افزایش) مفهاوم  ، Ciافازایش (کااهش)

کنترلی پیشنهادي این امکان را فراهم میکند تا بدون نیاز باه

مفهوم  C jرا بههمراه خواهد داشات .صافربودن  wijیعنای

داشتن مدل دقیقی از سیستم پیچده ،عالوه بر کاهش حاام

هیچ رابطة علّی بین مفهوم  Ciو مفهاوم  C jوجاود نادارد.

محاسباا در تعیاین قاانون کنتارل ،بارآوردهشادن اهاداف

شکل ( ،)1شماتیکی از  FCMشاامل پانج مفهاوم را نشاان

کنترلی به شکل مؤثرتري نسبت باه اساتراتژيهااي کنترلای

میدهد.

هوشمندي صورا گیرد که تاکنون معرفی شدهاند.
ساختار پیشنهادي براي مادیریت بهیناه انارژي در یاک
خودروي برقی هیبرید پالگین 4یا به اخترار  PHEVاعمال
شده است .استراتژي کنترلی پیشانهادي ،در حااالا کااري
متفاوا روي خودروي هیبرید از نوع پالگین اعمال شاده و

گفتنی است نقشههاي شناختی فازي درواقع گارافهاایی
براساس شبکههاي عربی و منطق فازياناد کاه ویژگایهاا و
مزیتهاي هر دو را به ارث میبرند .]9
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w 12

C2

w 51

w 31
w 24
C3

w 15
w 53

w 34

C4

C5

بهصورا زیر خواهد بود:
A(k  1)  f W (k ) A(k ) 

()2

رابطة ( ،)3ماتریس وزنی  FCMدر شکل ( )1را نشاان

w 45

میدهد.

شکل ( :)1شماتیک یک نقشة شناختی فازي

براي ترسیم نقشة شناخت فازي یک سیستم الزم اسات
مراحل نهارگانه زیر طی شود:

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 

()3

 .1تعیینکردن مفاهیم شکل دهندة سیستم و نماایشدادن
هر مفهوم با یک گره ( .) C i

113

بعد از پیکربنديکردن  ،FCMباید وزنهاي کماانهااي

 .2تعیین کردن رابطة علّی و سببی بین هار دو مفهاوم و

مختلف را تعیین کرد .براي آموزش وزنها ،سه دساتهبنادي

نمایشدادن آن با یک کمان وزندارشده که دو گره را

اصلی وجود دارد -1 :روشهاي مبتنی بر الگاوریتم هبیاین

6

به هم مترل میکند.

 -2 ،]10روشهاي مبتنی بر الگاوریتمهااي تکااملی -11

 .3تعیین اثرگذاري یک مفهوم روي مفاهیم دیگار باا در
نظر گرفتن عالمت «مثبت»« ،منفی» یا «خنثای» باراي

 -3 ،]13روشهاي ترکیبای  .]15 ،14در  ،]16 ،9ماروري
بر این الگوریتمها اناام شده است.
در بیشتر FCMها ،وزن بین مفاهیم یک مقدار ثابات در

وزن هر کمان.
 .4تعیین مقدار ضریب وزنی هار کماان کاه بیاانکننادة

نظر گرفته میشود .این نوع FCMها ،بیشتر براي مدلسازي

شدا تأثیرگاذاري یاک مفهاوم روي مفهاوم دیگار

رفتار حالت پایاي یک سیستم مناساب اناد و ممکان اسات

است.

رفتار حالت گذراي سیستم را نتوانند باهخاوبی مادلساازي

بعد از نمایش و بیان گرافیکی سیستم با نقشاة شاناخت

کنند .با توجه به اینکه در این مقاله از یک  FCMباهعناوان

فازي ،میتوان آن را با یک مدل ریاضای توصایف کارد .در

کنترلکنندة نظارتی استفاده شده ،الزم است این کنترلکنناده

این مدل ریاضی ،هر مفهوم یک مقدار عددي دارد کاه ایان

قابلیت لحا کردن ویژگیهاي رفتار گاذراي سیساتم را نیاز

مقدار در هر مرحله بهکمک رابطه زیر محاسبه میشود:

داشته باشد .یک راه کار براي مواجهشدن باا ایان ماورد ،در

n


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



()1

نظر گرفتن وزن هاي بیانشده با ماتریس  ،Wبه شکل متغیار
با زمان و براساس یک جدول جستاو است .]17

بهطوريکه )  Ai (kمقدار عددي مفهوم iام (گره  ) Ciدر

راهکار دیگر ،استفاده از درخت ترمیمگیاري اسات .در

لحظة  kو ) Ai (k  1مقدار عددي مفهوم iام در لحظة بعدي

این حالت ،ساختار نقشه متناساب باا حالاتهااي مختلاف

اسات f .بااهطااور معمااول یااک تااابع ساایگموئید بااه شااکل

سیستم میتواند تغییر کند  .]18این نوع نقشة شناختی براي

 f (x) در نظر گرفته میشود .پاارامتر  باراي

مدلکردن سیستم هاي اجتماعی مناسب اسات .همچناین ،از

1
1  e  x

تعیین شکل این تابع استفاده میشاود .در نظار گارفتن  fباه
شکل سیگموئید باع

میشود ماموع مقادیر وزنیافتاه باه

محدوده ] [ ,1هدایت شاوند .مقادار عاددي مفااهیم در هار
لحظه به شکل یک بردار  n 1به اسم )  A(kو وزنهاي بین
مفاهیم در قالب یک ماتریس  n  nبه اسام )  W (kنماایش
داده می شوند؛ به این ترتیاب ،نماایش ریاضای یاک FCM

تئوري اتوماتا براي پایهریزي  FCMدینامیک میتوان کماک
گرفت .]19
در این مقالاه باراي اساتفاده از  ،FCMباهعناوان یاک
کنترلکنندة نظارتی ،ساختار جدید براي  FCMپیشنهاد شده
است که در آن تعدادي از وزنها ،فازي و تعادادي نیاز باه
شکل ترکیب خطی از مقدار مفااهیم سیساتم در هار لحظاه
بههمراه یک بایاس اند .رابطة ( ،)4شکل کلی یکی از وزنها
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میدهد.

را براي نمونه نشان میدهد:
n

wij (k )   mij Am (k )  bij

()4

m 1

که در آن n ،تعاداد مفااهیم Am (k ) ،مقادار عاددي

همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،شفتهااي
موتور الکتریکی ،ژنراتور و موتاور ازطریاق یاک ماموعاه
گیربکس سیارهاي به یکادیگر مترال شادهاناد .همچناین،

مفهااوم  mام در لحظاة   mij ،kضااریب اثرگااذاري مفهااوم

موتور و ژنراتور با اینورترهاي سهفااز باه بااتري و هار دو

)  Am (kروي وزن )  w ij (kو  bijمقاادار بایاااس وزناای

اینورتر و سیستم شارژ به یک باس  DCمترل میشوند کاه

است.

این باس  DCبا یک مبدل  DCبه  DCبه باتري مترل شده

با انتخاب این سااختار باراي وزنهااي مسایرهاي باین

است.

مفاهیم FCM ،حالت دینامیکی باه خاود خواهاد گرفات و
براي مدلسازي رفتار گذراي سیستم نیز مناسب خواهد بود.

EG

Power
Electric
Drive

EM

Power
Electric
Drive

Planetary
gear

 -3کنترل نظارتی مبتنی بر FCM
یکی از راهکارهاي مفید براي کنترلکاردن سیساتمهااي
دینامیکی با پیچیدگی باال ،این است که کل سیستم باه نناد

Power Bus
DC / DC
Converter

Battery
Charger

Battery Pack

شکل ( :)2شماتیک کلی خودروي هیبرید پالگین

زیرسیستم ،تقسیم و براي هر زیرسیستم ،یاک کنتارلکننادة

مدل در نظر گرفته شده براي خودروي هیبریاد پالگاین

محلی مازا طراحای شاود و ایان کنتارلکننادههاا ازطریاق

مطالعه شده ،در محیط  Advisorپیاادهساازي شاده اسات.

کنترلکننادة نظاارتی باا هام هماهنان شاوند .و یفاة ایان

مشخراا این خودرو در جدول ( )1بیان شده است.

کنترلکنندة نظارتی ،فراهمکردن سیگنالهاي مرجاع مناساب

مدل دینامیکی خاودروي هیبریاد الکتریکای پالگاین از

براي کنترلکنندههاي محلی هر بخاش از سیساتم دیناامیکی

پیچیدگی باالیی برخوردار است .همین امر باعا

مایشاود

پیچیده است .در ادامه ،نحوة طراحی این کنترلکنندة نظارتی

طراحی یک کنترل کنندة کالسیک یا مادرن مبتنای بار مادل

براي مسئله مدیریت انرژي در یک خودروي برقای هیبریاد

بااراي ایاان خااودرو نساابتاا مشااکل باشااد .همچنااین ،اگاار

پالگین بهعنوان یک سیستم پیچیده شرح داده شده است.

کنترلکننده براساس مدل سادهشده از خودرو طراحی شود و

در ابتدا ،یک  PHEVبه طور مخترر توصیف میشاود.

این کنترلکننده روي مادل واقعای خاودرو پیااده شاود کاه

در طراحی خودروهاي هیبریدي (معماولی ،پالگاین) نهاار

جزئیاا بیشتري دارد ،اهاداف کنترلای شاامل دنباالکاردن

نوع سیستم انتقال قدرا استفاده میشاود .ایان نهاار ناوع

سرعت درخواستی توسط راننده و کاهش مررف ساوخت،

عبارااند از سیساتم انتقاال قادرا ساري ،سیساتم انتقاال

به شکل مطلوبی برآورده نخواهد شد؛ به این ترتیب ،اهمیت

قدرا موازي ،سیستم انتقال قدرا سريماوازي و سیساتم

طراحی کنترل کننده با وابستگی کمتار باه مادل نماود پیادا

انتقال قدرا پیچیده (ترکیبای از حالاتهااي قبال) .انتقاال

میکند.

قدرا در خودروي مطالعهشده در این مقالاه ،ساريماوازي

بهمنظور مدیریت مؤثرتر و سادهتر انرژي در  ،PHEVبه

است .این نوع سیستم انتقال قدرا تلفیقی از مزایاي سیستم

کنترلکنندة هوشمند و بهینهاي نیاز است که توزیع انرژي در

انتقال قدرا موازي و سیستم انتقاال قادرا ساري را دارد

خودرو را با محاسباا سریع اناام دهد .طراحی کنترلکننده

.]20

باید بهگونهاي باشد که در آن باه مادل دقیاق خاودرو نیااز

بخش هاي اصلی خودروي هیبرید پالگین ،عبارا اند از
 -1موتور الکتریکی -2 ،ژنراتور -3 ،موتور احتراق داخلای،
 -4باتري و  -5دینامیک خودرو .شکل ( ،)2شاماتیک کلای
از نحوة اترال بخشهاي مختلاف یاک  PHEVرا نماایش

نباشااد و بااا ی اک ماادل توصاایفی ساااده از خااودرو بتااوان
کنترلکننده را طراحی کرد.
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جدول ( :)1مشخصات خودروي هیبرید مطالعهشده
بخش

خودرو

موتور
احتراق
داخلی
موتور
الکتریکی
ژنراتور

پارمتر

مقایسه شده است و با یک کنترل کننده ،شاتاب مرجاع الزم
براي تأمین این سرعت تعیین میشود .این شاتاب باههماراه
سرعت لحظاه اي خاودرو ،ساطح شاارژ بااتري )SoC( 9و

وزن ()kg

592

سطح مؤثر جلو ()m2

2/16

سرعت موتور احتراقای برحساب  ،) RPM ICE ( rpmوارد

شعاع نرخها ()m

0/3

کنتارلکننادة نظاارتی مبتنای بار  FCMشاده اسات و ایاان

فاصله محور جلو از مرکز ثقل ()m

1/35

فاصله محور عقب از مرکز ثقل ()m

1/55

کنترلکننده ،سیگنالهاي مرجع الزم براي ساه کنتارلکننادة

نوع موتور

انژکتوري

محلی اشارهشده را تأمین میکند.
در این شاکل EGC ،EMC ،و  ICECباهترتیاب ساه

توان ماکزیمم ()kw

114

سرعت در توان ماکزیمم ()rpm

5000

کنترلکنندة  PIبراي کنترل گشتاور موتور الکتریکی ،ژنراتور

سرعت ماکزیمم ()rpm

6000

و موتور احتراقیاند.

توان ماکزیمم ()kw

50

توان ماکزیمم ()kw

120

Vehicle
Speed
EMC
SoC

نوع باتري
ولتاژ نامی ()v
باتري

مقدار

115

رفیت نامی ()Ah

PHEV
Dynamic

EGC
ICEC

نیکل – متال  -هیدراید

Supervisory
Controller

Accelator
Controller




Re fernce
Speed

based on
FCM

RPM ICE

200
8/1

تعداد سلولها در حالت سري

20

تعداد سلولها در حالت موازي

10

ازمنظر مدیریت توان ،یک  PHEVرا می تاوان باه ساه
بخش اساسی تقسیم کرد -1 :موتاور الکتریکای؛ و یفاة آن
تولید بخشی از نیاروي پیشاران خاودرو اسات -2 ،موتاور
احتراقی؛ و یفة آن عالوه بر تأمینکاردن بخشای از نیاروي
پیشران ،تأمینکردن نیروي الزم باراي باه حرکات درآوردن
ژنراتور اسات -3 ،ژنراتاور الکتریکای؛ و یفاة شاارژکردن
باتري در هنگام حرکت خودرو را بر عهده دارد .عاالوه بار
اینکه هرکدام از این سه بخش از پیچیدگی دینامیکی بااالیی
برخوردارند ،ارتباط بین آنها و دینامیک خودرو (مدل مرکاز
جرم ،نیروهاي پیشران و دینامیاک الساتیکهاا) نیاز درجاه
پیچیدگی باالیی دارد.
در ساختار کنترلی پیشنهادي براي هرکادام از ایان ساه
بخش یک کنترلکنندة محلای طراحای شاده اسات .و یفاه
کنترل کنندة نظارتی ،تعیین مقدار مرجع براي هرکدام از ساه
کنترل کنندهة محلای مرباوط باه موتاور الکتریکای ،موتاور
احتراقی و ژنراتور است.
شماتیک کلی روش کنترلی پیشنهادي در شکل ( )3آمده
است .همانطور که در این شکل نشان داده شاده اسات ،در
هر لحظه ،سرعت خودرو با سرعت درخواستی توسط راننده

شکل ( :)3شماتیک کلی روش کنترلی پیشنهادي

پایهریزي کنترلکنندة نظارتی از دو مرحله تشکیل شاده
است .در مرحلة نخست ،یک  FCMاولیه براساس شاناخت
کلی استخراج میشود کاه از خاودروي هیبریاد پالگاین در
دسترس اسات .مفااهیم الزم باراي شاکلدادن ایان ،FCM
عبارااناد از  -1ساطح شاارژ بااتري ( -2 ،)SoCسارعت
موتاور الکتریکاای برحسااب دور باار دقیقااه (-3 ،)RPMEM
ساارعت ژنراتااور برحسااب دور باار دقیقااه (-4 ،)RPMEG
ساارعت موتااور احتراقاای ( -5 ،)RPMICEگشااتاور موتااور
احتراقی ( -6 ،)TICEگشتاور درخواستی از موتور الکتریکای
(  -7 ،) TReEmqگشااتاور درخواسااتی از ژنراتااور ( -8 ،) TReEGq
میاازان درخواسااتی بااازبودن دریچااه سااوخت (-9 ،)Thr
تغییراا سرعت خاودرو (  ) Vو  -10مرارف ساوخت
(.)Fuel
شکل ( FCM ،)4اولیهاي را نشان میدهد که باهمنظاور
مدلسازي رفتار دینامیکی سیستم استفاده میشود .مطابق باا
شکل ،براي توصایف ایان  ،FCMاز  12واقعاه(Event) 10

استفاده شده است .وزن هاي بین مفاهیم مطابق با رابطاة ()4
در نظر گرفته میشوند.

کنترل نظارتی مبتنی بر نقشههاي شناختی فازي براي یک سیستم دینامیکی ،مورد مطالعاتی :مدیریت ..........
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این مفاهیم و مفاهیم  FCMاولیه با خطنین نشان داده شده

EM
T Re
q

است.

RPM EM

WF1

Acc Ref

SoC

EM
T Re
q

V

EM
Ref

RPM

RPM EM

EG
T Re
q

RPM EG

Batt
T Ref

RPM ICE
Thr

SoC

V

WF2

EG
T Re
q

RPM EG

Fuel

T ICE

RPM ICE

ICE
RPM Ref

Thr

شکل ( :)4ساختار  FCMاولیه

Fuel

T ICE

براي تنظیم ضرایب   mijها و  bijها از الگوریتم تخماین
توزیع

11

 ]21استفاده شده است .در این الگوریتم تابع هزینه

شکل ( :)5ساختار کنترلکنندة نظارتی مبتنی بر  FCMاولیه

در ایاان شااکل ،وزنهاااي  WF1و  ، WF 2وزنهاااي

به شکل زیر در نظر گرفته شده است:
()5

T
n
1
 (T  k )  ( Ai (k )  Aiest (k ))2

(T  1)n k  2
i 1

J

در رابطااة ( Ai (k) ،)4مقاادار واقعاای مفهااوم iام و
) Aiest (kمقاادار تخمااین زده شاادة مفهااوم iام در لحظ اة k

است .همچنین T ،پناره زماانی اسات کاه در آن از مقاادیر
مفاهیم براي تنظیم ضرایب استفاده میشود  .یاک فااکتور
فراموشی و  nتعداد مفاهیم اولیه است .با کمیناهکاردن تاابع
هدف دادهشده بهکمک الگوریتم  ،EDAضرایب مادنظر باه
دست می آیند .ضرایب بهدستآماده در انتهااي هار پنااره
زمانی بهعنوان مقادیر اولیة ضرایب در ابتداي پنااره زماانی
بعدي استفاده میشوند.
در مرحلة دوم ،براي شاکلدادن کنتارلکننادة نظاارتی،
نهار مفهوم جدید به  FCMاولیه اضافه میشود تا ازطریاق
این مفاهیم ،مراجع الزم براي سه کنترلکنندة محلای فاراهم
شود که در ابتداي همین بخش به آنها اشاره شد .این مفاهیم

فازياند که مقادیر آنها باا توجاه مقادار  SoCو RPM ICE

تعیین میشوند .با توجه به اینکه در  ،FCMمقدار مفاهیم به
بازه ] [ ,1نگاشته مای شاوند ،تواباع عياویت باراي ،SoC
 WF1 ، RPM ICEو  WF 2در همااین بااازه در نظاار گرفتااه
میشود .جدول تخریص وزنهااي فاازي باههماراه تواباع
عيویت مربوط به  SoCبراي نمونه در شاکل ( )6نماایش
داده شده است .براي سه مفهوم دیگر ،توابع عيویت مانناد
توابع عياویت  SoCدر نظار گرفتاه شاده اسات .در ایان
کنترل کنندة نظارتی ضرایب مربوط به وزنهاي  FCMاولیه،
همان ضرایب بهدستآماده در مرحلاة قبال در نظار گرفتاه
میشود .ساختار وزنهاي جدید غیر از  WF1و  ، WF 2همان
ساختار اشارهشده در رابطة ( )4است.
براي تنظیم ضرایب مربوط باه وزنهااي جدیاد نیاز از
الگوریتم  EDAاستفاده شاده اسات .در ایان حالات ،تاابع
هزینه به شکل زیر در نظر گرفته شده است:
T

جدید عبارااند از  -1سرعت مرجع براي موتور الکتریکای
EM
 -2 ،) RPM Refسرعت مرجع براي
برحسب دور بر دقیقه (
ICE
-3 ،) RPM Ref
موتور احتراقای برحساب دور بار دقیقاه (
Batt
 )T Refو
گشتاور مرجع براي ژنراتور بهمنظور شارژ باتري (

 -4شتاب مرجع تولیدشده با کنترل کنندة سرعت ( Acc Ref
) .شکل ( ،)5ساختار کنترل کنندة نظاارتی مبتنای بار FCM

اولیه را نشان میدهد.
در شکل ( ،)5مفاهیم جدید بههمراه ارتبااط علّای باین

()6

1
 (T k ) c1 (0.8  SoC(k ))2 c2 Fuel (k )2 
2(T  1) k  2

J

هدف از انتخاب ایان تاابع هزیناه ،کمیناهکاردن میازان
مررف سوخت و نگهداشاتن ساطح شاارژ بااتري در یاک
محدودة مشخص است.
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بهمنزلة وروديهاي کنترلکنندة فازي و گشتاور مرجع باراي
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موتور احتراق داخلی ،بهعنوان خروجی در نظر گرفتاه شاده
است .گشاتاور مرجاع باراي موتاور الکتریکای باهصاورا
اختالف بین گشتاور درخواساتی و گشاتاور تاأمینشاده باا
موتور احتراق داخلی در نظر گرفته شاده اسات .همچناین،

1

SoC

گشتاور مرجع براي ژنراتور براساس یاک سیساتم اساتنتاج
فازي تعیین شده است که وروديهاي آن ،سطح شارژ باتري

شکل ( :)6جدول تخصیص وزنهاي  WF 1و  WF 2بههمراه

و سرعت موتاور احتاراق داخلای و خروجای آن ،گشاتاور

توابع عضویت مربوط به SoC

مرجع براي ژنراتور است.

براي آموزش وزنهااي دو  ،FCMاز نتاایج حاصال از
اعماال یاک کنتارلکننادة فاازي  ]22و یاک کنتارلکنناادة
کالسیک غیرنظارتی متشکل از کنتارل کنناده هااي  ،PIروي
سیکلهاي حرکتی استاندارد  ECE15 ،EUDCو EUDC

) (low power vehiclesاستفاده شده است که سیکلهااي
حرکتی منطبق بر استانداردهاي راننادگی در اروپاا هساتند.
) EUDC (low power vehiclesیک سیکل درون شهري
است و دو سیکل دیگر ،ترکیبی از سیکلهاي درون شاهري
و رانناادگی در اتوبااان هسااتند .در بخااش بعاادي عملکاارد
استراتژي کنترلی پیشنهادي بررسی شده است.

در حالت دوم (استفاده از استراتژي کنترلی پیشانهادي)،
براي آماوزش ضارایب وزنای  FCMاولیاه و کنتارلکننادة
نظارتی مبتنی بر  ،FCMپارامترهاي  و  Tدر هر دو رابطة
( )5و ( )6بهترتیب  0/9و  30نمونه زماانی در نظار گرفتاه
شدهاند .شبیهساازي در محایط  ]23 Advisorپیاادهساازي
شده است .شبیه سازي براي سیکلهاي واقعای و اساتاندارد
 ECE15 ،EUDCو ) EUDC (low power vehiclesو
همچنین ،یک نمونه سیکل واقعای راننادگی تهاران بازر
 ]24اناام شده است.
عملکرد استراتژي کنترلی پیشنهادي و کنترلکنندة فازي،
ازنظر مدیریت مررف سوخت براي سیکل هاي مختلف در

 -4نتایج شبیهسازي

جدول ( )2مقایسه شده است .همانطور کاه نتاایج جادول

بهمنظور بررسی عملکرد اساتراتژي کنترلای پیشانهادي،
شبیهساازي در دو حالات مادیریت انارژي مبتنای بار یاک
کنترلکنندة فازي متداول و مدیریت انرژي مبتنی بار ،FCM

( )2نشان میدهند ،در شارایط یکساان کنتارلکننادة FCM

عملکرد مطلوبی داشته و میزان مررف ساوخت را در حاد
پذیرفتنی کاهش داده است.

پیادهسازي و با یکدیگر مقایسه شده است.
در حالت اول که کنترل کنندة فازي متداول استفاده شده
جدول ( :)2مقایسة مصرف سوخت بین کنترلکنندة فازي متداول و کنترلکنندة  FCMپیشنهادي
با کنترلکنندة  FCMپیشنهادي

با کنترلکنندة فازي متداول
میزان مررف سوخت

توان پیمایش

میزان مررف سوخت

میزان مررف سوخت

توان پیمایش

میزان مررف سوخت

در مسافت 100

برحسب

در مدا زمان آزمایش
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کیلومتر
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تهران بزرگ

1/46
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1/23
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22/63

0/3686

3/87

25/85

0/3226
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شکلهاي ( )7و ( ،)8تغییراا سطح شارژ بااتري را در

را در حد مطلوب نگه دارد؛ به همین دلیال ،نماودار ساطح

باهترتیاب در دو حاالتی

شارژ باتري با افات بایش از حاد ،باه مقاداري نزدیاک %5

نشان میدهند که کنترلکنندة فاازي متاداول و کنتارلکننادة

رسیده است .در صورتی که استفاده از کنترل کننادة نظاارتی

 FCMپیشاانهادي اسااتفاده شااود .همااانطااور کااه مشاااهده

 FCMپیشنهادي باع

می شود ،کنترل کنندة فازي نتوانسته است سطح شارژ بااتري

مطلوبی حفظ شود.

سیکل واقعی رانندگی تهران بزر

میشود سطح شاارژ بااتري در حاد

شکل ( :)7تغییرات سطح شارژ باتري در سیکل تهران با کنترلکنندة فازي متداول

شکل ( :)8تغییرات سطح شارژ باتري در سیکل تهران با کنترلکنندة  FCMپیشنهادي

 -5نتیجهگیري
در این مقاله ،یک اساتراتژي کنترلای جدیاد مبتنای بار
نقشه هاي شناختی فازي بهمنظور طراحی یاک کنتارلکننادة
نظارتی براي یک سیستم دینامیکی پیچیده ارائه شده است .با
توجه به اینکه این روش به داشتن مدل دقیقی از سیستم نیاز
ندارد ،حام محاسباا در تعیین قانون کنترلی کمتر باوده و
پیادهسازي آن نسبت به روشهاي کالسیک ساادهتار اسات.
استراتژي کنترلی پیشنهادي در مسئله مدیریت انرژي در یک
 PHEVبهعنوان سیستم پیچیده استفاده شده است .با توجاه

به اینکه در  FCMبرخالف سیستم استنتاج فازي متداول ،از
مفاهیم شکلدهندة سیساتم بررسایشاده و ارتبااط آنهاا باا
یکدیگر بهره گرفته میشود ،از آن بهعناوان روش و راهحال
مناسب بهمنظور طراحی کنترلکننده براي یک سیستم پچیده،
مانند خودروي هیبرید الکتریکی پالگاین مایتاوان اساتفاده
کرد .همچنین ،با در نظر گرفتن وزنهاي بین مفاهیم ،FCM
به شکل دینامیک ،از آن باراي مادلساازي و کنتارل طیاف
وسیعتر و پیچیدهتري از سیستمهاي دینامیکی میتوان بهاره
برد.
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