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عنوان

پایاننامه
(HIL) پیاده سازي سامانه شبیه سازي سخت افزار در حلقه

چکیده

پایان

نامه

امروزه به خاطر پیشرفت روز افزون

تکنولوژي و در دست داشتن نرم افزار هاي

متعدد مدل سازي وشبیه سازي، می توان

پیش از ساخت هر سیستمی به مدل سازي

آن پرداخت. شبیه سازي سخت افزار در

حلقه (HIL) یک روش است که در

توسعه و آزمون سیستم هاي کنترلی که

براي بهره برداري از دستگاه ها  به کار

می روند، استفاده می شود. در شبیه سازي

HIL قسمت فیزیکی یک دستگاه یا

(Emulator) سامانه با یک مقلد

جایگزین می شود. شبیه سازي HIL به

عنوان راهکاري مطمئن براي کم کردن

فاصله زمانی بین مدل سازي سیستم

کنترلی و پیاده سازي نمونه واقعی از آن

شناخته می شود. اگر حلقه کنترلی را

متشکل از دستگاه و کنترل کننده در نظر

بگیریم،  شبیه ساز HIL جایگزین دستگاه

شده و رفتاري دقیقا مشابه دستگاه از خود

نشان می دهد و بدین ترتیب ما می توانیم

صحت عملکرد کنترل کننده را بسنجیم.

در این پایان نامه ابتدا یک مدل مقدار متوسط (MVM) از موتور خودرو تویوتا پریوس که از نوع موتور احتراقی درون سوز است، ارائه شده است. براي

رسیدن به مدل سازي بی درنگ (Real-Time) از مدل مقدار متوسط استفاده شده است که نوعی مدل سازي ساده است و در آن از پیچیدگی اجتناب شده

است. در ادامه به پیاده سازي شبیه ساز HIL بی درنگ براي این موتور پرداخته شده است که براي تست عملکرد واحد کنترل خودرو (ECU) در حالت

کنترلی حلقه بسته به  کار گرفته می شود. مهمترین بخش پایان نامه، پیاده سازي سخت افزاري مدل موتور ذکر شده می باشد که در آن با ارائه ایده هاي خالقانه

سخت افزاري به بهینه ترین طراحی ممکن با توجه به پیچیدگی هاي مسئله و محدودیت هاي شبیه سازي بی درنگ، نزدیک شده ایم. پیاده سازي فوق الذکر با

استفاده از زبان توصیف سخت افزار Verilog و بر روي بستر FPGA شبیه سازي شده است. مزیت FPGA نسبت به سایر بسترها انعطاف پذیري باال در

طراحی و قابلیت موازی سازي تقریبا نامحدود است.
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