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چکیده :در اين مقاله ،روشي برای مديريت انرژی آفالين در خودروهای هيبريد الكتريكي با ساختار موازی پيشنهاد شده است .داشتن
يک سيستم مديريت انرژی مناسب برای تقسيم گشتاور موردنياز بين موتورهای الكتريكي و درونسوز برای اين خودروها ضروری است.
باتری خودروهای هيبريد الكتريكي يكي از اساسيترين اجزای اين خودروها است .سالمت باتری تأثير زيادی بر عملكرد کلي خودرو دارد،
و ميزان شارژ و دمای باالی باتری مهمترين عوامل تشديد فرسودگي آن ميباشند .در اکثر مطالعات در بحث مديريت انرژی ،حالت شارژ
باتری مهمترين متغير آن و معموالً تنها متغير ديناميک سيستم است و دمای باتری برای سادگي ثابت در نظر گرفته ميشود .در اين مقاله ابتدا
با استفاده از برنامهريزی پويا و بدون در نظر گرفتن تغييرات دمای باتری ،مديريت انرژی يک خودوری هيبريد الكتريكي موازی انجام ميشود.
سپس با مدلسازی سيستم خنک کننده باتری خودرو ،مدل خودرو به منظور مشاهده تغيي رات دما بهبود داده شده و نشان داده ميشود که
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ثابت در نظر گرفتن دمای باتری غير عملي است .سپس با افزودن دمای باتری به عنوان متغير حالت دوم به مسئله بهينهسازی ،روشي برای
مديريت انرژی خودروهای هيبريد الكتريكي با کنترل محدوده تغييرات دمای باتری به همراه کنترل تغييرات حالت شارژ پيشنهاد ميگردد.

به اين ترتيب در روش مديريت انرژی پيشنهادی از افزايش کنترلنشده دمای باتری جلوگيری ميشود و سرعت فرسودگي آن کاهش مييابد.
کلمات کلیدی :برنامهريزی پويا ،خودروهای هيبريد الكتريكي ،دمای باتری  ،مديريت انرژی  ،مديريت گرمايي.

Improving the Energy Management of Parallel Hybrid Electric
Vehicle by Dynamic Programming Using Electro-Thermal Model
of Battery
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Abstract: In this paper, an offline energy management system (EMS) is proposed for parallel
hybrid electric vehicles (HEVs). The proper energy management system is necessary for dividing
torque between electrical motor and Internal Combustion Engine (ICE). The battery is a crucial
component of hybrid electric vehicles and affects significantly the cost and the performance of the
whole vehicle. The primary factors accelerating battery aging are high temperatures and high states
of charge (SOC) of the battery. SOC is the most important state variable in EMS, and usually
considered as the only dynamic variable in past researches, but the battery temperature is often
considered to be constant for simplicity and the effects of EMS on the temperature variations are
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نتايج شبيهسازی بر روی مدل خودروی مورد مطالعه نشان ميدهند که در روش پيشنهادی شارژ و دمای باتری بصورت همزمان کنترل شده و
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neglected. In this paper, first, dynamic programming is applied to a parallel HEV without considering
variation of the temperature of the battery. Then, the model of battery is improved by modelling the
cooling system to take into account temperature variations and show how neglecting thermal
dynamics of the battery in EMS is impractical. Finally, by integrating the battery temperature as a
state variable in the optimization problem, a new energy management strategy controlling variations
of the battery temperature and SOC is proposed. The simulation results on tested vehicle show that
in the proposed method charge and temperature of the battery is controlled so that the proposed EMS
method prevents uncontrolled variations of the battery temperature and reduces the degradation rate
of it.
Keywords: Battery Temperature, Dynamic Programming, Energy Management, Hybrid Electric
Vehicles, Thermal Management.

دو سوم از مواد نفتي مصرفي در دنيا توسط خودروها مصرف ميشود
که حدود نيمي از اين مقدار مربوط به خودروهای سواری ميباشد.
آلودگيهای ناشي از مصرف سوخت و وابستگي به منابع خارجي انگيزه
تحقيقات و پيشرفتهای زيادی در زمينه جايگزيني سيستمهای توليد و
انتقال نيروی 1متداول مبتني بر موتور درونسوز 2با منابع تجديدپذير و پاک
شده است .از طرفي قدرت خودروهای الكتريكي خالص ،به علت هزينه
زياد و ظرفيت کم باتریهای فعلي ،جوابگوی نيازهای عمومي به جز برای
کاربردهای خاص نيست .در نتيجه يكي از انگيزههای اصلي توليد
خودروهای هيبريد الكتريكي 3بهره بردن از قدرت باالی خودروهای
معمولي و آاليندگي ناچيز خودروهای الكتريكي بوده است ]. [1
خودروهای هيبريد الكتريكي دارای دو مسير برای تأمين نيروی
رانشي خود شامل مسير مخزن سوخت و موتور درونسوز ،و مسير موتور
در اين خودروها ،مسئله مديريت انرژی يا کنترل نظارتي است .عملكرد
مناسب خودروهای هيبريد الكتريكي صرف نظر از نوع ساختار و
ويژگي های اجزای مختلف ،به مقدار زيادی وابسته به سيستم مديريت
انرژی است .الگوريتم کنترلي مديريت انرژی در خودروهای هيبريد
مشخص ميکند که برای دنبال کردن يک سيكل رانندگي ،4توان يا
گشتاور درخواستي راننده چگونه بين واحدهای الكتريكي و گرمايي
خودرو تقسيم شود ،بهطوریکه مصرف سوخت و انتشار آاليندهها
حداقل ،و نيازهای رانندگي برآورده شود ] 1و .[2
در دو دهه اخير روشهای مختلفي برای مديريت انرژی اين
خودروها ارائه شده است ] .[1-7از ديدگاه تئوری کنترل ،روشهای
مديريت انرژی به دو دسته مبتني بر قواعد و مبتني بر کنترل بهينه تقسيم
ميشوند .روشهای مبتني بر قواعد اگرچه سادهتر هستند ،اما پاسخ بهينه
روشهای مبتني بر کنترل بهينه استفاده ميشود ].[1
1
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)Internal Combustion Engine (ICE
3
)Hybrid Electric Vehicle (HEV
4
Driving cycle
2

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398

رسيدن به پاسخ بهينه کلي است .اگرچه روشهای آفالين به دليل زمان
محاسبات زياد و فرض مشخص بودن شرايط و داشتن محاسبات بازگشتي
مستقيماً برای کنترل آنالين خودروها قابل اجرا نيستند ،اما ميتوان از
پاسخ آنها به عنوان معياری برای بهترين عملكرد قابل حصول به منظور
مقايسه روشهای آنالين و همچنين برای تعريف مسيرهای مرجع در
حالت آنالين استفاده کرد .در روشهای آنالين معموالً يک تابع هزينه
لحظهای حداقل ميشود .بنابراين همه روشهای آنالين زير -بهينه هستند
و معيار سنجش آنها نزديكي به نتايج بهينه کلي است که با روشهای
آفالين به دست ميآيد .روشهای آناليني که فقط از اطالعات لحظهای
استفاده ميکنند ،پاسخي دور از پاسخ بهينه دارند .روشهايي هم که از
شناسايي الگو و پردازش اطالعات ذخيره شده قبلي استفاده ميکنند،
شديداً وابسته به شرايط و سيكل رانندگي که برای آن طرحي شدهاند
هستند و برای سيكلهای رانندگي ديگر پاسخ مناسبي ندارند ] 1و .[8
مهمترين روشهای مبتني بر کنترل بهينه ،برنامهريزی پويا 3] (DP) 5و [9
برای مديريت انرژی آفالين و اصل حداقل پونترياگين 4] (PMP) 6و [9
برای مديريت انرژی آنالين ميباشد ].[8
در روش مديريت انرژی استاندارد تابع هزينه ميزان مصرف سوخت
و تنها متغير ديناميک حالت شارژ (SOC) 7باتری است .بنابراين ساير
بخش های خودرو از جمله باتری با استفاده از جدولهای ارجاع و
نقشههای استاتيک مدل ميشوند .اين درحالي است که باتری خودروها
در مقابل دمای زياد و شرايط کاری نامناسب شديد ًا آسيبپذير است و
مخصوص ًا در خودروهای پالگين به علت بزرگتر بودن باتری و در نتيجه
باال رفتن هزينه آن ،و همچنين استفاده زياد از باتری به دليل قابل شارژ
بودن از طريق شبكه و شارژ و تخليه پياپي آن ،استفاده بهينه از باتری بسيار
الزم و حياتي است ].[5
)5 Dynamic Programming (DP
)6 Pontryagin's Minimum Principle (PMP
)7 State of Charge (SOC
Journal of Control, Vol. 13, No. 4, Winter 2020

] [ DOI: 10.29252/joc.13.4.1

از آنها حاصل نمي شود و برای به دست آوردن پاسخ بهينه کلي از

آفالين ،مشخص بودن همه شرايط جاده و رانندگي است .اين فرض الزمه
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الكتريكي و باتری ميباشند .مهمترين مسئله قابل توجه مهندسان کنترل

به روشهای آفالين و آنالين ميباشد .فرض مشترک همه روشهای
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 -1مقدمه

يک دستهبندی رايج در روشهای مبتني بر کنترل بهينه تقسيم آنها
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مطالعات زيادی با هدف استفاده بهينه از باتری در خودروهای

در مراجع بررسي شده ،آثار مخرب افزايش دمای باتری بر خود

هيبريدی انجام شده است .از آن جمله ،مراجع ] 8و  [11-10مدلسازی

باتری و همچنين بر عملكرد خودرو نشان داده شده است ،اما در قالب

تغييرات دمای باتری را مورد بررسي قرار دادهاند .دستهای از مراجع در

مديريت انرژی بيان نشده است .همچنين مراجعي که به مسئله مديريت

اين زمينه تغييرات دمای را مدل نمودهاند بدون آنكه آن را در مسئله

انرژی پرداخته اند ،دمای باتری را ثابت در نظر گرفته و يا وابستگي

مديريت انرژی وارد کنند .دسته ديگری از مقاالت نيز سالمت باتری را

پارامترها به دمای باتری را ناديده گرفتهاند.

اند .در ] [12-14عمر باتری و درجه سالمت 1آن مدلسازی شده است.

در ] [1ارائه شده است ،يک سيستم مديريت انرژی آفالين با استفاده از

شرايط کاری نامناسب سبب کاهش عمر باتری ميشود که به صورت

برنامهريزی پويا پياده ميشود .در اين مدل از خودروی هيبريدی ،يک

افزايش مقاومت داخلي و کاهش ظرفيت نمود پيدا ميکند 12] .و  [14به

سيستم خنک کننده که از هوا به عنوان سيال انتقال حرارت استفاده

مدلسازی کاهش ظرفيت و افزايش مقاومت داخلي باتری پرداختهاند .در

ميکند ،به کار گرفته شده است .با مدلسازی اين سيستم خنککننده،

] [7عمر باتری در مسئله مديريت انرژی در نظر گرفته شده ،اما دمای

مدل باتری بهبود داده ميشود ،که اين مدل شامل ديناميک الكتريكي و

باتری ثابت فرض شده است .طراحي سيستمهای مختلف برای مديريت

گرمايي باتری ميباشد .با اين کار تغييرات دمای باتری به عنوان يک متغير

گرمايي باتریها در ] 15و  [16مورد مطالعه قرار گرفته است .مراجع ]17

ديناميک مدل ميشود و سپس دمای باتری به عنوان متغير حالت تحت

و  [18روشهايي برای تخمين  SOCباتری ارائه کردهاند ودر ][19

کنترل به سيستم بهينهسازی مصرف سوخت افزوده ميشود .به اين ترتيب

محدوده بهينه دمای باتری بررسي شده است ]20[ .يكي از نخستين

سيستم مديريت انرژی پيشنهادی دارای دو متغير حالت خواهد بود که

پژوهشها برای در نظر گرفتن عمر باتری در مسئله بهينهسازی است .در

عبارت از  SOCو دمای باتری است .نشان داده خواهد شد که در حين

اين مقاله عمر باتری تنها وابسته به جريان عبوری از آن است ،اما برای

فرآيند مديريت انرژی ،دمای باتری و  SOCتحت کنترل است و از

يک نتيجهگيری کلي به مدل دقيقتری نياز است که در آن پارمترهای

محدوده مطلوب خارج نميشود.

ديگر تأثيرگذار بر کارکرد باتری در نظر گرفته شود .در ] [21به جای در

بنابراين نوآوریهای اين مقاله عبارت است از :

نظر گرفتن سالمت باتری در تابع هزينه ،متغير  SOHبه عنوان يک متغير

 -1بهبود مدل خودرو با مدل سازی سيستم خنک کننده باتری و در

حالت در نظر گرفته شد .به دليل اينكه دامنه متغيرهای  SOHو

SOC

نظر گرفتن تغييرات دمای باتری برای يک خودروی هيبريد الكتريكي

تفاوت زيادی با يكديگر دارد ،دو کنترلکننده برای رديابي نقاط مرجع
به کار گرفته شد ،اما بهينه بودن پاسخ تضمين نشد .با توجه به اينكه دمای

 -2مديريت انرژی آفالين به روش برنامهريزی پويا با دو متغير حالت
شامل  SOCو دمای باتری در مسئله بهينهسازی بر اساس مدل بهبوديافته

باتری عامل بسيار مهم و اساسي در فرسايش باتری است ،در ][22
است که در اين مرجع در نظر گرفته شده و اين در حالي است که عوامل
ديگر حتي در دماهای متوسط هم شديداً در کاهش عمر باتری تأثيرگذار
هستند .در ] [23مديريت انرژی بهينه با تابع هزينهای که شامل ميزان
مصرف سوخت و سالمت باتری است انجام شد .اين مقاله از مدلي برای
فرسودگي باتری استفاده ميکند که وابسته به دمای باتری و جريان
عبوری از آن است .محدويت اين مقاله در اين است که باتری خودرو را
بصورت استاتيک مدل نموده و دمای باتری را ثابت فرض کرده است.
در ] [24نشان داده شده که عمر باتری خودروها در مناطق معتدل از 73
تا  94درصد بيشتر از مناطق بسيار گرم ميباشد .همچنين با مدلسازی باتری
و يک سيستم خنک کننده نشان داده که وجود چنين سيستمي عمر باتری
را بيش از  1/5برابر افزايش خواهد داد .عوامل موثر بر باتری به دما و
تخمين عمر باتری ارائه کرد و عالوه بر دما و جريان ،تأثير شيوه رانندگي
را نيز بر باتری مورد بررسي قرار داد.

برای مديريت انرژی در بخش سوم شرح داده ميشود .بخش چهارم شامل
نتايج شبيهسازی است و در انتها بخش پنجم به نتيجهگيری اختصاص دارد.
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خودروهای هیبرید الکتریکی
برخالف خودروهای معمولي و الكتريكي ،خودروهای هيبريد

دارای حداقل دو منبع قدرت يا دو محرک برای تأمين نيروی رانشي
هستند .يک خودروی هيبريد الكتريكي دارای يک موتور درونسوز يا
يک پيل سوختي به عنوان مبدل سوخت يا منبع اصلي برگشت ناپذير
است .منبع کمكي يک ماشين الكتريكي به همراه يک باتری ،ابرخازن

1

2

يا چرخ طيار 3به عنوان منبع ذخيره انرژی است .به عنوان محرک
الكتريكي انواع مختلفي از موتورهای الكتريكي وجود دارند .در بعضي
ساخ تارها يک ماشين الكتريكي ديگر هم به عنوان ژنراتور مورد نياز
است].[1

)State of Health (SOH
Ultra-capacitor
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اجزای مختلف آن مورد بررسي قرار ميگيرد .سپس روش پيشنهادی

Flywheel
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جريان و نحوه شارژ و دشارژ محدود نميشود .از جمله ] [25روشي برای

در ادامه ،ابتدا ساختار خودروهای هيبريد الكتريكي و مدلسازی

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

جريمه ای برای دمای باتری در نظر گرفته شد .اما دمای باتری تنها عاملي

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

در مسئله بهينهسازی در نظر گرفتهاند اما دمای باتری را ثابت فرض کرده-

در اين مقاله ،ابتدا برای يک خودروی هيبريد الكتريكي که مدل آن

4

بهبود مديريت انرژی در خودروی هيبريد الكتريكي موازی به روش برنامهريزی پويا با استفاده از مدل الكتريكي-گرمايي باتری
مجتبي حسن زاده ،زهرا رحماني

اين خودروها بسته به نوع ساختار به سه دسته خودروهای هيبريد
الكتريكي سری ،موازی و سری-موازی تقسيم ميشوند.در اين پژوهش
به طور خاص خودروهای هيبريد الكتريكي با موتور درونسوز و باتری با
ساختار موازی مورد بررسي قرار ميگيرد.

شكل  :2نيروهای وارده بر خودرو در ديناميک طولي ][1

پس از تعيين سرعت و گشتاور مورد نياز خودرو ،با استفاده از مدل

شكل  :1ساختارخودروی هيبريد الكتريكي موازی ][1

در يک خودروی هيبريد الكتريكي موازی ،موتورهای درونسوز و

گشتاور مورد نياز خودرو مشخص خواهد شد.

الكتريكي هر دو به سيستم انتقال قدرت وصل شدهاند و در نتيجه هم
ميتوانند هرکدام به تنهايي خودرو را به حرکت درآورند و هم با

 -2-2موتور الكتريكي

سيستم توليد و انتقال نيرو هستند .سيستم توليد و انتقال نيرو شامل مجموعه

توان موتور الكتريكي )  ( Pmطبق رابطه ( )2تابعي از سرعت

همكاری هم .قسمتهای اصلي خودرو ،شاسي و بدنه به همراه چرخها و

) ( m

منابع انرژی ،محرک ها ،مدارات الكترونيكي و تجهيزات انتقال قدرت

و گشتاور آن )  (T mاست و توسط نقشههای بازده حالت

ميباشد .بسته به حالت رانندگي ،از جمله حالت شتابگيری يا ترمز ،يک

ماندگار محاسبه ميشود که نمونهای از آنها در شكل  3نشان داده شده

گشتاور مثبت يا منفي از سيستم توليد و انتقال نيرو درخواست ميشود .در

است.

يک خودروی هيبريد موازی ارتباط بين مسير موتور درونسوز و مسير

))Pm (t ) = f m (m (t), Tm (t

()2

الكتريكي ،مكانيكي است .اين دو مسير در يک جمعکننده گشتاور
مقادير حداقل و حداکثر سرعت و گشتاور موتورهای الكتريكي با

ترکيب ميشوند .توازن قدرت در اين جمعکننده توسط کنترلکننده با
تعيين نسبت گشتاور موتور الكتريكي به کل گشتاور درخواستي انجام
ميشود .در واقع اين نسبت سهم هر کدام از منابع انرژی (موتور درونسوز

 -2-1ديناميک طولي 1خودرو

روابط ( )3و ( )4تعريف ميشوند].[26
()3

0  m (t)  m ,max

()4

))T m ,min (m (t))  T m (t)  T m ,max (m (t
در اين روابط  mسرعت m ,max ،حداکثر سرعتT m ,min ،

در حوزه مديريت انرژی ،برای مدلسازی شاسي اتومبيل از ديناميک

حداقل گشتاور و  T m ,maxحداکثر گشتاور موتور الكتريكي است.

طولي خودرو استفاده ميشود که طبق رابطه ( )1با داشتن نيروی رانشي،
سرعت خودرو را محاسبه ميکند.
()1

)) v (t ) = Ft (t ) − (Fa (t ) + Fr (t ) + Fg (t ) + Fd (t

d
dt

mv

در اين معادله  mvجرم و  vسرعت خودرو Fa ،اصطكاک

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

و باتری) را در تأمين کل گشتاور مورد نياز تعيين ميکند.

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

موتورهای الكتريكي و درونسوز و باتری ،سهم اين واحدها در توليد

آئروديناميک Fr ،اصطكاک غلتشي Fg ،نيروی گرانش و  Fdشامل
بقيه اثرهای مدلنشده ميباشد .نيروی رانشي ( Ftمثبت يا منفي) توسط

شكل  : 3نقشه بازده برای يک موتورالكتريكي ][1

Longitudinal dynamic
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398
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محرک اصلي خودرو توليد ميشود .شكل  2نمايش رابطه ( )1است].[1

5

بهبود مديريت انرژی در خودروی هيبريد الكتريكي موازی به روش برنامهريزی پويا با استفاده از مدل الكتريكي-گرمايي باتری
مجتبي حسن زاده ،زهرا رحماني

حالت شارژ يا  SOCباتری طبق رابطه ( )8نسبت ميزان شارژ فعلي
باتری به ظرفيت کل آن است.

 -3-2مدل موتور درونسوز
مانند آنچه در مورد موتورهای الكتريكي بيان شد ،توان موتور
درونسوز )  ( Peنيز با استفاده از نقشههای آفالين به دست ميآيد .سرعت
مصرف سوخت )  ( m fuelبا استفاده از رابطه ()5محاسبه ميشود که در
آن  H lارزش حرارتي پايين ) (LHVسوخت مصرفي است.

) S (t
S0

()8

= ) SOC (t

همانطور که در مقدمه ذکر شد ،به منظور کنترل دمای باتری و در
نتيجه افزايش طول عمر آن و بهبود عملكرد خودرو الزم است که
تغييرات دمای باتری در سيستم مديريت انرژی در نظر گرفته شود .بدين

Pe
Hl

()5

= m fuel

روابط ( )6و ( )7وجود دارد.

e,min  e (t)  e,max

()6

))0  T e (t)  T e ,max (e (t

()7

-4-2مدل باتری
باتری خودروهای هيبريد الكتريكي مورد بررسي از اتصال سری
ال يک سلول تنها مدل
تعدادی سلول يكسان تشكيل ميشود .بنابراين معمو ً
شده و ولتاژ خروجي باتری مجموع ولتاژ سلولها خواهد بود.در بحث
مديريت انرژی معموالً از مدار معادل الكتريكي شكل  4برای مدلسازی
باتری استفاده مي شود .اين مدار معادل شامل مقاومت داخلي باتری
)  ( R bو يک منبع ولتاژ ايدهآل به نام  V OCبه عنوان ولتاژ مدار-باز باتری
ميباشد .اين ولتاژ ،ولتاژ دو سر باتری است وقتي جرياني از آن نگذرد.
داخلي و ولتاژ مدار-بازتنها وابسته به  SOCخواهند بود.

مدل الكتريكي برای محاسبه ولتاژ باتری و  SOCبه کار ميرود و از مدل
گرمايي برای پيش بيني دمای باتری استفاده ميشود .زير-سيستم
الكتريكي مدل باتری در شكل  4نشان داده شده است.برای اين مدل،
تغييرات  SOCبه صورت زير قابل محاسبه است.
()9

) I (t
) dSOC (t
=− b
dt
S0

()10

) VO (t ) = VOC − Rb (t ).I b (t

در روابط فوق )  S (tميزان شارژ فعلي باتری S 0 ،ظرفيت کل آن
و  I bجريان باتری است که با رابطه ()11به دست ميآيد.
2
V OC − V OC
− 4R b Pm

()11

2R b

= Ib

برای بررسي مدل گرمايي باتری ،سيستم خنک کننده آن در شكل
 5نشان داده شده است .اين سيستم از هوا به عنوان سيال انتقال حرارت
استفاده مي کند .اين سيستم از سيستمي که از مايع استفاده ميکند،
پيچيدگي کمتری دارد .برای خودروهای هيبريدی موازی چنين سيستمي
عملكرد مناسبي دارد ،اما برای خودروهای سری سيستم خنک کننده با
مايع ترجيح داده ميشود].[27

شكل  :5سيستم خنک کننده با دو کانال

عبور هوا از کانالها،
ميشود و دمای هوا در
کانالها

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398
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باتری خنک
شكل  :4مدار معادل باتری

خروجي
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در شكل  in ,i ،5دمای هوايي است که به کانال وارد ميشود .با

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

البته برای سادگي بيشتر ،دمای باتری  ثابت فرض ميشود و مقاومت

ارائه شده برای باتری از دو بخش الكتريكي و گرمايي تشكيل ميشود.
] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

برای سرعت و گشتاور موتور درونسوز نيز محدوديتهايي طبق

منظور از مدل پيشنهادی در ]12و  [14برای باتری استفاده ميشود .مدل
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مجتبي حسن زاده ،زهرا رحماني

در مدل گرمايي باتری ،بر اساس قانون پايستگي انرژی تغييرات دمای
سلول باتری از رابطه ( )12پيروی ميکند که در آن  دمای باتریQ g ،

سرعت توليد گرما و  Q dسرعت دفع گرما توسط کانالهای سيستم
خنککننده ،و  mCو  C P ,Cبه ترتيب وزن و ظرفيت گرمايي ويژه سلول

()12

( )18تا ( )20برای محاسبه سرعت دفع گرما )  (Q dبه دست ميآيد.
Qd = 1 +  2in ,1 +  3in ,2

()18

ضرايب   3 ،  2 ، 1و مقاومت های گرمايي  R ku ,iو R u ,i

باتری هستند.

d
= Q g − Qd
dt

با استفاده از روابط ( )14تا ( )17و حذف  out ,iاز اين روابط ،روابط

با رابطه ( )19تعريف ميشوند

mC C P ,C

1
1
+
R ku ,1 + Ru ,1 R ku ,2 + R u ,2

در ] [28سرعت توليد گرما با رابطه ( )13نشان داده شده است .در

1
2 = −
R ku ,1 + R u ,1

اين رابطه  V OCدر مقايسه با جملههای ديگر قابل چشم پوشي


()13

VOC
) .


()19

1
R ku ,2 + Ru ,2

3 = −

1
hi .Ach

= R ku ,i

Qg = I b .(VOC − VO −

1

air .c p ,ir .q air ,i

گرمای دفع شده توسط سيستم خنککننده ،طبق رابطه ( )14شامل
گرمای دفع شده از کانالهای  1و  2است.
()14

در نتيجه با توجه به روابط ( )12تا ( )19معادله حالت برای دمای

Qd = Q ku ,1 + Q ku ,2

باتری مطابق رابطه( )20خواهد بود.

با ورود هوا به کانالها با دمايي کمتر از دمای باتری ،گرمای باتری
از طريق تبادل گرمايي سطحي 1از طريق کانالها دفع ميشود.سرعت دفع
گرما از هر کانال با رابطه ( )15محاسبه ميشود .طبق اين رابطه ،سرعت
تبادل گرما در خروجي کانالها تابعي از دما در خروجي کانال و دمای
سلول باتری است
()15

) Q ku ,i = hi Ach ( − out ,i

()20

R b .I b2 1 +  2in ,1 +  3in ,2
−
mC .c P ,C
mC .c P ,C

=

به کمک مدلسازی انجام شده برای باتری ،ميتوان مديريت انرژی بر
اساس  SOCو تغييرات دمايي در خودرو انجام داد و به اين ترتيب همواره
از ميزان سالمت باتری اطمينان حاصل کرد.

 -5-2راستيآزمايي مدل باتری

در طول کانال و  out ,iدمای هوا در خروجي کانال  iاست .بر اساس
معادله موازنه انرژی ،سرعت مبادله گرما در ورودی کانالها  ،با سرعت
مبادله گرما در خروجي کانالها برابر است] .[12بنابراين رابطه ( )16را
ميتوان نوشت.

در اين بخش به منظور راستيآزمايي مدل گرمايي باتری از نرمافزار
 ADVISOR2استفاده ميشود .اين نرمافزار که در محيط

MATLAB

نوشته شده ،محصول  NREL3برای طراحي ،بهينهسازی و آناليز
خودروهای هيبريدی ميباشد ADVISOR .با داشتن محيط گرافيكي و
پايگاه داده وسيعي از اجزای مختلف خودروها و همچنين ابزارهای کاملي

Q ku ,i − Qu ,i = 0

برای رسم و آناليز نمودار متغيرهای مختلف جامعترين و کاربردیترين

سرعت مبادله گرما در ورودی کانالها که تابعي از دمای هوای

نرم افزار در اين زمينه ميباشد ] 29و . [30

ورودی و خروجي کانال است ،با رابطه ( )17به دست ميآيد.
()17

) Qu ,i = air .c p ,air .q air ,i (out ,i − in ,i

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

 Achسطح انتقال حرارت کانال hi ،ميانگين ضريب انتقال حرارت

()16

= R u ,i

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

ميباشد].[11

= 1

در اين رابطه  airچگالي هوا C p ,air ،ظرفيت گرمايي ويژه و

Surface convection
Advanced Vehicle Simulator
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،4زمستان 1398
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 q air ,iسرعت جريان حجمي هوا در کانالها است.
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شكل  :6مدل يک خودروی هيبريد الكتريكي موازی در ADVISOR

برای مقايسه تغييرات دما در مدل سيمولينک  ADVISORبا مدل
ديناميک در اين مقاله ،سيگنال شكل  7توليد و به هر دو مدل اعمال شد.
اين سيگنال به عنوان توان الكتريكي درخواستي از باتری ،ورودی مدل

 -3روش مدیریت انرژی پیشنهادی
مديريت انرژی بهينه عبارت است از يافتن قانون کنترل برای
حداقل سازی تابع هزينه در طول سيكل رانندگي برای برآورده شدن
نيازهای رانندگي با در نظر گرفتن قيدهای مختلفي که بر روی متغيرهای

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

ميباشد.

شكل  : 8راستي آزمايي مدل گرمايي باتری

شكل  : 7سيگنال توان الكتريكي درخواستي برای راستي آزمايي مدل

 ADVISORمقايسه شده است .مشاهده ميشود که مدل مورد استفاده در

شكل  : 9نمودار سرعت-زمان سيكل رانندگي ( FTP-75استراليا)

اين مقاله به خوبي مدل  ADVISORرا دنبال ميکند.
حالت و کنترل تعريف ميشوند .بيانهای متفاوتي از مسئله کنترل بهينه

-6-2سيكل رانندگي

برحسب قيدها و شاخصهای عملكرد مختلف وجود دارد ] .[1تابع هزينه

يک سيكل رانندگي ،شامل دادههايي مانند سرعت و شتاب مطلوب،
و شيب و ارتفاع جادهای که خودرو بايد طي کندبرحسب زمان است.
سيكلهای استانداردی به منظور ايجاد شرايط مقايسه ميزان مصرف
سوخت وآاليندگي خودروها و يا استراتژیهای مختلف کنترلي وجود
دارند .نمونهای از نمودار سرعت-زمان سيكل استاندارد  FTP_75در
شكل  9نشان داده شدهاست.

در روشهای مديريت انرژی شامل معيارهای مختلفي مانند سوخت
مصرفي ،انتشارات آالينده ،قابليت رانندگي ،1شيبپيمايي 2و يا ترکيبي از
آنها با تعريف ضرايب وزني برای برقراری تعادل بين آنها ميباشد ].[32
در روش پيشنهادی تابع هزينه طبق رابطه ( )21انتخاب شده است .در اين
تابع هزينه m fuel ،سرعت مصرف سوخت ميباشد که با رابطه ( )5محاسبه
ميشود.
( (t ), u (t ))dt

Tf

f

m

=J

0

متغير کنترلي  uدر اين سيستم نسبت تقسيم گشتاور است .با داشتن
گشتاور کل مورد نياز در چرخهای خودرو ، Tw ،و نسبت  uکه توسط
Drivability
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کنترلکننده نظارتي تعيين ميشود ،طبق روابط ( )22و ( )23گشتاور

عالوه بر ميزان شارژ آن حين مديريت انرژی ،با در نظر گرفتن ديناميک

درخواستي در موتور درونسوز و موتور الكتريكي ،به ترتيب  T eو T m

الكتريكي -گرمايي باتری ،مسئله مديريت انرژی با دو متغير حالت SOC

قابل محاسبه ميباشند.

) Tm (t ) + Te (t ) = Tw (t

()22

در اين تعريف برای هر کدام از متغيرهای حالت کران باال و پاييني

در بازه زماني 

) u (t ) = Tm (t ) / Tw (t

()23

و  با روابط ( )25تعريف ميشود.

  0, t fدر نظر گرفته شده و همچنين مقدار نهايي آنها

در يک بازه مقيد شده است SOC low .و  SOC highحدود باال و

با توجه به مطالب فوق و روابط ( )1تا ( ،)23مدل نهايي خودرو

پايين ،و  SOC0مقدار اوليه  SOCاست.

)

 SOC ( t fمقدار نهايي

ترکيبي از معادالت ديناميک و نقشهها و جداول ارجاع ميباشد که در

 SOCاست و بازه مجاز برای آن توسط  SOC N ,minو SOC N ,max

( )24نشان داده شده است.

تعريف مي شود .پارامترهای مربوط به دمای باتری نيز به همين صورت

)) v(t ) = Ft (t ) − ( Fr (t ) + Fg (t ) + Fd (t ) + Ft (t
dt
Tw (t) = Ft ( t ) .r
) Tm (t ) = u (t ).Tw (t

x(t ) = [SOC(t)  (t )]T

) Te (t ) = Tw (t ) − Tm (t

I


− b


S0

x(t) = 
 Rb .I b2 1 +  2 in ,1 +  3 in ,2 
−


mC .cP ,C
 mC .cP ,C


))Pm (t ) = f m (m (t), Tm (t
))Pe (t ) = f e (e (t), Te (t

()24

2
VOC − VOC
− 4 Rb Pm

2 Rb
) I b (t
S0

=−

()25

) dSOC (t
dt

  +  2in,1 +  3in ,2
Rb .I
− 1
mC .cP ,C
mC .cP ,C
2
b

= Ib

=

SOClow  SOC (t )  SOChigh

) (

SOC T f   SOC N ,min , SOC N ,max 

 low   (t )   high

) (

 T f   N ,min ,  N ,max 

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

d

mv

تعريف ميشوند.

Tf

روند محاسبات در اين مدل به اين صورت است که ابتدا نيروی
رانشي  Ftو گشتاور مورد نياز خودرو  Twبرای رسيدن به سرعت سيكل
ورودی کنترلي ،گشتاور موتور الكتريكي و موتور درونسوز محاسبه مي-
شود .در مرحله بعد با داشتن سرعت و گشتاور موتورها ،توان آنها به
کمک نقشه های بازده اين موتورها بهدست ميآيد .رابطه بعد مربوط به
جريان باتری است و در نهايت تغييرات حالت شارژ و دمای باتری به
عنوان متغيرهای حالت با دو رابطه آخر اين مدل محاسبه ميشوند.

0

برای يافتن پاسخ بهينه مسئله مديريت انرژی خودروهای هيبريد از
روشهايي مانند برنامهريزی خطي ،برنامهريزی پويا و الگوريتمهای
تكاملي استفاده ميشود .از ميان همه روشهای اجرا شده ،برنامهريزی پويا
بيشترين کاربرد و بهترين عملكرد را داشته است ،به اين دليل که بر اساس
اصل بهينگي بلمن ] 33و  [34پاسخ بهينه کلي را تضمين ميکند و
همانطور که در ادامه نشان داده خواهد شد مسئله مديريت انرژی بهينه
( )25کامالً سازگار با فرم مسئله در برنامهريزی پويا ( )26است.

در روش استاندارد مديريت انرژی که در اغلب مراجع پيشين استفاده

برنامهريزی پويا روش بسيار مناسبي برای يافتن توالي کنترل بهينه و

شده ،تنها متغير حالت ديناميک سيستم SOC ،باتری است و برای بقيه

مسير بهينه متغيرهای حالت در مسائلي به فرم ( )26است که در آن

 . k = 0,1,..., Nدر رابطه () ،)26

اجزای خودرو از مدل استاتيک استفاده ميشود ].[1
استفاده از جداول ارجاع برای مدل باتری و در نظر نگرفتن ديناميک
گرمايي و تغييرات دمای باتری سبب آسيب به باتری و کاهش عمر آن
خواهد شد و از آنجا که باتری يک خودروی هيبريدی حساسترين و

 g N ( x Nجريمهای برای مقيد

کردن مقدار نهايي متغير حالت و )  g k ( x k , ukنشان دهنده تابع هزينه
انتقال 1است .مقدار اين تابع ،هزينه اعمال  u kدر لحظه  kبه سيستمي با

تابع حالت )  f k ( x k , ukو مقدار اوليه  x 0است.

خودرو دارد ،الزم است به منظور عملكرد بهينه باتری  SOCو دمای آن
در محدوده مشخصي حفظ شوند .در اين مقاله ،جهت کنترل دمای باتری
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رانندگي  vبهدست ميآيد .سپس با توجه به نسبت  uتعيين شده توسط

( (t), u(t)) dt

fuel

m

=J

9
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N −1



g N ( xN ) +  g N ( xk , uk ) 

umin
k U k
0




) xk +1 = f k ( xk , uk

x0 = x0


xN  T  R n


xk  X k  R n

uk  U k  R m


()26

در لحظه آخر تابع هزينه انتقال صفر است چون حالت بعدی وجود
ندارد .در مسائلي که مقدار نهايي متغير حالت مقيد است،

)  J N ( x iبرابر با جريمه انحراف مقدار نهايي )  g N ( x iاست .با

توجه به ( )25مقدار نهايي متغيرهای حالت شارژ و دمای باتری در
مسئله مديريت انرژی مقيد است .اين قيد در ( )26با مجموعه T

تعيين ميشود .در اين مرحله به ازای مقادير نهايي  SOCو  θخارج از
حدود تعيين شده در مسئله مقدار ∞ اختصاص داده ميشود .بنابراين
مسيرهای منتهي به اين مقادير ،مسيربهينه و پاسخ مسئله نخواهند بود.

با توجه به اين که برنامهريزی پويا يک روش عددی است ،مسئله
کنترل پيوسته بايد به فرم ( )26گسسته شود .دقت روش به دقت

)2

گسسته برای

نمونهای از فضاهای گسسته شده زمان و متغير حالت برای مسئلهای با يک
متغير حالت نشان داده شده است.

()28

) )

i

k = N −1

( (

تا

)

k =0

و به ازای . x i  X k

( 

) (

J k x i = min g k x i , uk + J k +1 f k x i , uk
uk U k

در مراحل مياني برای هر نقطه از فضای حالت يک مسير بهينه تا انتهای
مسير يافته و برای استفاده در مراحل بعد ذخيره ميشود .در واقع هر زير-
مسئله يک بار حل شده و جواب آن ذخيره ميشود و با اين کار از تكرار
اجرای زير-مسئلهها زماني که مجدداً به پاسخ آنها نياز است جلوگيری
ميشود .تابع هزينه انتقال )  J k ( x iهزينه حرکت از نقطه  xدر لحظه

شكل  :10گسستهسازی فضای حالت و زمان ][35

i

برای هر يک از نقاط روی شبكه مقدار تابع هزينه انتقال تعيين
ميشود و برای نقاط مياني نيز به روش مناسبي برای درونيابي نياز است.
مسئله مهم ديگر ،مقدار تابع هزينه برای حالتهای غيرممكن است.

 kتا انتهای مسير بهينه است که از دو جمله )  g k ( x i ,u kو

)

)  J k +1 f k ( x i ,u kشكيل ميشود .جمله اول هزينه انتقال از نقطه

i

 xدر لحظه  kتا نقطه )  f k ( x i ,u kدر لحظه  k + 1و جمله دوم

(

پيشنهاد شد .همانطور که گفته شد برای تعيين تابع هزينه انتقال نقاط مياني

محاسبه و ذخيره شده است و نيازی به محاسبه آن در اين مرحله نيست .به

نقاط مجاور حالتهای غير ممكن باعث ميشود ،آن نقاط هم به نقاط
غيرممكن تعبير شوند و اين مهمترين مشكل تخصيص مقدار بينهايت
است .روشهايي برای حل اين مشكل پيشنهاد شد از جمله آن ميتوان به
تخصيص مقدار بسيار بزرگ به جای مقدار بينهايت اشاره کرد ].[36
الگوريتم برنامهريزی پويا به صورت زير تابع هزينه بهينه

) (
i

 J k xرا با شروع از انتهای مسير )  ( k = Nو با انجام محاسبات

بازگشتي تا

k =0

و برای تمامي نقاط فضای گسسته شده زمان-حالت

محاسبه ميکند :
تعيين مقدار اوليه تابع هزينه در

)1

بار محاسباتي روش برنامهريزی پويا بهطور نمايي با افزايش تعداد
متغيرهای حالت سيستم ،و بهطور خطي با افزايش زمان نهايي افزايش
مي يابد ،بنابراين مديريت انرژی بهينه با اين روش در سيكلهای طوالني
فقط وقتي ميسر است که تعداد متغيرهای حالت بسيار کم باشد ]. [32
مشكل ديگری که با اضافه کردن يک متغير حالت (دمای باتری) به مسئله
به وجود مي آيد ،پيچيدگي محاسبه فضای قابل دسترسي رو به
متغير حالت مقيد است .در چنين مسائلي فضای قابل دسترسي رو به عقب

i
i

g ( x ) x T
J N ( xi ) =  N
else
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  = 0 1 ... N −1حاصل ميشود.

عقب1است .اين فضا در مسائلي مطرح ميشود که در آنها مقدار نهايي

.k

Backward-reachable space

لحظه به دست آمده و در نهايت توالي کنترل بهينه

مجموعه مسيرهايي است که به مقدار نهايي مطلوب متغير حالت منتهي
ميشود .محاسبه اين فضا بار محاسباتي روش را شديداً کاهش ميدهد.
در مسائلي با بي ش از يک متغير حالت اين فضا چندبعدی خواهد شد و

1
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=N

اين ترتيب با ادامه اين الگوريتم تا  k = 0سيگنال کنترل بهينه در هر

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

تخصيص هزينه انتقال بينهايت نخستين روشي است که برای چنين نقاطي

هزينه مسير بهينه از اين نقطه جديد تا انتهای مسير است که در مرحله قبل

شبكه بندی فضا از درونيابي استفاده ميشود .آنگاه انجام درونيابي برای

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

شبكه بندی يا رزولوشن فضاهای زمان و حالت بستگي دارد .در شكل10

محاسبه تابع هزينه بهينه

) (

 J k xدر تمام نقاط فضای
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محاسبه آن پيچيدهتر و در عين حال با توجه به افزايش نمايي بار

جدول  :1مقادير پارامترهای مدل خودرو ][1

محاسبات ،ضروری تر خواهد بود .فضای قابل دسترسي رو به عقب در
مسئلهای دارای يک متغير حالت و مسئلهای دارای دو متغير حالت در
شكل  11نشان داده شده است.

پارامتر

مقدار

واحد

ب رای حل اين مشكل در روش پيشنهادی از روشي که در ] [37ارائه شده

جرم خودرو

1800

kg

شعاع چرخ

0/ 3

m

استفاده شده است .در ] [37اجرای برنامهريزی پويا برای مسائل چندبعدی

اصطكاک غلتشي

144

N

ضريب آئروديناميک

0/48

n.s2.m-2

حداکثر گشتاور موتور درونسوز

199

N.m
N.m

مورد بررسي قرار گرفته و در روش پيشنهادی آن از توابع

Level-Set

برای محاسبه فضای قابل دسترسي رو به عقب استفاده شده است.

حداکثر سرعت موتور درونسوز

503

rad.s

حداکثر سرعت موتور الكتريكي

600

-1

rad.s

جدول  :2مقادير پارامترهای مدل باتری [14] Li-ion

شكل  :11فضای قابل دسترسي رو به عقب در مسائل دارای يک متغير
حالت(سمت چپ) و دو متغير حالت (سمت راست) ][37

برخي مراجع به منظور کاهش بار محاسباتي مديريت انرژی با
برنامهريزی پويا سادهسازیهايي مانند خطيسازی تابع هزينه نسبت به
متغير کنترلي انجام شده که منجر به نتايج زير-بهينه خواهد شد ،اما روش
پيشنهادی اين مقاله باعث زير-بهينه شدن پاسخ نميشود .زيرا به جای
ساده کردن مسئله ،سرعت جستجو و اجرای روش بهينهسازی را افزايش
ميدهد .در واقع نوآوری اين مقاله بهبود مدل باتری خودرو با مدلسازی

مقدار

پارامتر

واحد

طول

0/19

m

عرض

0/145

m

ضخامت

0/005

m

وزن

3/84

kg

ظرفيت نامي

15

A.h

ولتاژ نامي

3/75

v

ظرفيت گرمايي ويژه

800

J.kg-1.K-1

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

حداکثر گشتاور موتور الكتريكي

133

-1

ت غييرات دمای باتری و حل مشكالت ناشي از افزايش يک متغير حالت
با مشخصات ذکر شده در جدول  3است.

 -4نتایج شبیهسازی

جدول  :3مشخصات سيكل  JN-1015ژاپن][31

خودروی مورد بررسي خودروی هيبريد الكتريكي موازی
 DaimlerChrysler Hyperاز سری  A-Class Mercedesاست که مدل
آن در ] [1ارائه شده است .مقادير پارامترهای عمومي خودرو در جدول
 ، 1و مشخصات باتری خودرو به طور جداگانه در جدول  2آورده شده
است.

4165/27

مسافت

m

زمان

660

بيشترين سرعت

19/44

m.s-1

ميانگين سرعت حرکت

8/ 5

m.s-1

ميانگين شتاب مسير

0

m.s-2

ميانگين شتاب مثبت

0/37

m.s-2

s
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پارامتر

مقدار

واحد

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

در مسئله بهينهسازی است.

سيكل رانندگي مورد استفاده در شبيه سازی ،سيكل استاندارد JN-1015
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نمودار سرعت-زمان سيكل  JN-1015در شكل  12نشان داده شده
است.

در شكل  14نحوه تقسيم گشتاور درخواستي بين موتورهای

شكل  :12سيكل رانندگي JN-1015

الكتريكي و درونسوز توسط متغير کنترلي ) u ( t ) = Tm ( t ) / Tw ( t

ابتدا با چشم پوشي از اثر ديناميک گرمايي باتری ،تغييرات دما در
روابط مسئله بهينهسازی در نظر گرفته نميشود .تنها متغير حالت سيستم
 SOCاست و مقادير پارامترهای مربوط به آن در جدول  4داده شده است.
جدول  :4مقادير پارامترهای مربوط بهSOCدر مديريت انرژی
پارامتر

مقدار

SOClow

0/ 4

واحد

نشان داده شده است .به دليل اين که قدرت موتور الكتريكي کمتر از
موتور درونسوز است گشتاورهای باال به ناچار توسط موتور درونسوز
تأمين ميشود .برای مقاديری از گشتاور که توسط هر دو موتور قابل تأمين
است ،اولويت با موتور الكتريكي است ،به اين شرط که سطح شارژ باتری
از حداقل شارژ مجاز کمتر نشود .گشتاورهای منفي نيز توسط موتور
الكتريكي (در حالت ژنراتوری) برای شارژ باتری استفاده ميشود.

-

SOC0

0/ 5

-

SOCN,min

0/54

-

SOCN,max

0/55

-

برای مقايسه مصرف سوخت در روشهای مختلف از معيار مصرف
سوخت با واحد  liter /100kmاستفاده ميشود .مقدار مصرف سوخت
به ليتر با رابطه ( )29محاسبه ميشود که در آن  m fuelسرعت مصرف

سوخت با رابطه ( )5و  B = 810kg / m3

چگالي سوخت مورد

استفاده است.
1000

()29

شكل  :14تقسيم گشتاور بين موتورهای الكتريكي ودرونسوز
= Fc

همانطور که اشاره شد ،در مسئله بهينه سازی اجرا شده در اين بخش،

مصرف سوخت در اين روش برابر  4/3ليتر در  100کيلومتر ميباشد.

دمای باتری ثابت در نظر گرفته شد .حال با استفاده از پارامترهای مدل

شكل  13تغييرات  SOCرا نشان ميدهد .همانطور که اشاره شد ،در

باتری و بردارهای مقاومت داخلي و جريان باتری حاصل ،اثر استراتژی

شارژ نهايي بايد نزديک به مقدار اوليه آن باشد .در شكل 10مشاهده
ميشود که  SOCدر پايان مسير به مقدار اوليه نزديک ميشود.
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خودروهای هيبريد الكتريكي غير قابل شارژ توسط شبكه ميزان سطح

مديريت انرژی انجام شده را بر دمای باتری نشان ميدهيم.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

SOChigh

0/ 7

-

 B .m fuel
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شكل  :13نمودار  SOCبرای مديريت انرژی بدون کنترل دمای باتری

بهبود مديريت انرژی در خودروی هيبريد الكتريكي موازی به روش برنامهريزی پويا با استفاده از مدل الكتريكي-گرمايي باتری
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در اين حالت به ميزان  5/1ليتر در  100کيلومتر رسيده است .شكلهای
 16و 17تغييرات  SOCو دمای باتری را در روش پيشنهادی نشان ميدهند.

در شكل  15مشاهده مي شود که دمای باتری به دليل ناديده گرفته
شدن در بهينه سازی با وجود سيستم خنک کننده ،تا حدود  55درجه
سانتيگراد افزايش پيدا کرده است.
در ادامه نتايج روش پيشنهادی نشان داده ميشود .در اين روش از
مدل بهبوديافته باتری که در بخش  4-2شرح داده شد در مسئله بهينهسازی

شكل  :16نمودار  SOCدر روش پيشنهادی

مالحظه ميشود که عالوه بر  ،SOCدمای باتری نيز در محدوده
تعيين شده باقي مانده و مقدار نهايي آن به  27درجه سانتيگراد رسيده
است.

استفاده ميشود .دمای باتری بعنوان متغير حالت دوم در کنار  SOCدر
برنامهريزی پويا لحاظ ميشود.
مقادير پارامترهای مربوط به  SOCبه همان صورت جدول  4است و
برای دمای باتری به صورت جدول  5مقداردهي ميشوند.

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

شكل  : 15اثر ناديده گرفتن تغييرات دمای باتری در مديريت انرژی

جدول  :5مقادير پارامترهای مربوط به  θدر مديريت انرژی

پارامتر

θlow
θhigh

10

K

30

K

θ0

20

K

θN,min
θN,max

15

K

25

K

شكل  :17کنترل تغييرات دمای باتری در روش پيشنهادی

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله روشي برای مديريت انرژی آفالين خودروهای هيبريد

افزودن قيدهای حد باال و پايين دمای باتری به مسئله بهينه سازی

الكتريكي با تكيه بر استفاده بهينه از باتری برای اولين بار در خودروی

موجب استفاده کمتر از باتری شده است .در اين حالت اگر تأمين گشتاور

هيبريد الكتريكي پيشنهادگرديد .مسئله مديريت انرژی بهينه اين خودروها

درخواستي موجب افزايش دما و نزديک شدن به حد مجاز باالی دما شود

مسئلهای غيرخطي و دارای قيود عملكرد مختلف با توجه به مدلسازيو

از آن جلوگيری مي شود .اين امر ،موجب افزايش کارکرد موتور

متغيرهای سيستم است .برای يافتن پاسخ بهينه کلي چنين مسئلهای به

درونسوز و در نتيجه افزايش مصرف سوخت خواهد شد .مصرف سوخت

صورت آفالين ،برنامهريزی پويا که روش حل عددی آن مبتني بر حل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.4.1.8

مقدار

واحد

زير-مسئلهها و ترکيب پاسخها است ،روش بسيار مناسبي است .اين روش
و با مدلسازی تغييرات دمای باتری نشان داده شد که فرض ثابت ماندن
دمای باتری غيرعملي است و اثر مديريت انرژی بر دمای باتری قابل
چشمپوشي نيست .خروج دمای باتری از محدوده بهينه و افزايش بيرويه
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با فرض ثابت بودن دمای باتری بر روی خودروی مورد بررسي اعمال شد
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 کاهش ظرفيت آن و در،آن به مرور باعث افزايش مقاومت داخلي باتری
.نتيجه سبب تسريع فرسودگي باتری ميشود
کنترل تغييرات دمای باتری در روش پيشنهادی توسط بهبود مدل
 شاخص.باتری و افزودن قيده ايي برای حد باال و پايين دما انجام شد
عملكرد در اين روش تنها تابعي از ميزان مصرف سوخت بود و شاخصي
 به عنوان کار آينده برای بهبود.برای عملكرد باتری در آن گنجانده نشد
روشپيشنهادی و کاهش مصرف سوخت ميتوان فرسودگي باتری را به
.عنوان تابعي از دمای آن مدل کرد و به تابع هزينه اضافه نمود
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