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Abstract
The recent work presents the general aspect of fuzzy -probabilistic sequent system for controlling the spark
ignition in fuel engine. The system is used for analysis of engine parameters that have the highest affect on spark
ignition. The sequent model was taken, assumed that on the specified object state the previous states have an
effect.

ROZMYTO-PROBABILISTYCZNY SYSTEM SEKWENCYJNY, DO
STEROWANIA ZAPàONEM ISKROWYM W SILNIKU SPALINOWYM
Streszczenie
W pracy przedstawiono ogólną postaü rozmyto-probabilistycznego systemu sekwencyjnego do sterowania
zapáonem iskrowym w silniku spalinowym. System wykorzystuje do analizy parametry silnika mające najwiĊkszy
wpáyw na zapáon iskrowy. PrzyjĊto model sekwencyjny, zakáadając, Īe na konkretny stan obiektu mają wpáyw
poprzednie stany

1. WstĊp
Sterowanie zapáonem iskrowym stanowi doĞü waĪny problem w sterowaniu silnikiem spalinowym. W korekcji temperaturowej podstawowym sygnaáem podawanym na wejĞcie sterownika jest temperatura páynu cháodzącego silnika. W niektórych rozwiązaniach moĪemy
wzbogaciü informacjĊ wejĞciową o wartoĞü obciąĪenia silnika i prĊdkoĞü obrotową. Korekcja
kąta wyprzedzania zapáonu bĊdąca funkcją temperatury cieczy cháodzącej jest związana z
trzema jej zakresami. Pierwszy z nich dotyczy zwiĊkszania kąta wyprzedzania zapáonu. Drugi
zakres jest związany, ze zmniejszaniem kąta wyprzedzania zapáonu, którego zadaniem jest
stabilizacja pracy nierozgrzanego silnika. Trzeci zakres, to bardzo wysoka temperatura páynu
cháodzącego. Na skutek takiej sytuacji naleĪy zmniejszyü kąt wyprzedzania zapáonu aby nie
dopuĞciü do spalania stukowego.
Systemy sterowania zapáonem operujące na klasycznej logice mogą okazaü siĊ mniej dokáadne niĪ te oparte na logice rozmytej. Zdanie w klasycznej logice moĪe byü prawdziwe lub
faászywe, przedmiot moĪe naleĪeü do zbioru albo nie. Tertium non datur, trzeciego wyjĞcia
nie ma – powiada prawo tej klasycznej logiki, znane jako prawo wyáącznego Ğrodka. Tymczasem w przypadku zbioru rozmytego owo trzecie wyjĞcie jest: przedmiot moĪe naleĪeü do
zbioru w pewnym tylko stopniu (a tym samym jednoczeĞnie w pewnym stopniu doĔ nie naleĪeü). Zastosowanie logiki rozmytej do sterowania zapáonem niesie za sobą zalety. Czujniki
pomiarowe temperatury, mogą generowaü báĊdne wartoĞci w pewnej tolerancji. Związek miĊdzy kolejnymi korekcjami kąta wyprzedzenia zapáonu ma charakter niepewny. W związku z
powyĪszymi przyjĊto sekwencyjny model probabilistyczno-rozmyty, w celu opisu związków
miĊdzy wartoĞciami. Przykáadowy model sterowania w postaci blokowej znajduje siĊ na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat blokowy sekwencyjnego sterowania zapáonem iskrowym
Fig 1. Block diagram of sequent control of spark ignitron

gdzie:
< n - algorytm sterowania na n-tym etapie
'D n - kąt wyprzedzania zapáonu na n-tym etapie
'D n 1 - kąt wyprzedzania zapáonu na (n-1) -tym etapie

Tn [ O C ] - temperatura w cháodnicy na n-tym etapie
e  p - opóĨnienie o jeden takt pomiaru temperatury.

2. Matematyczny opis zadania rozpoznawania
W analizowanym przez nas zadaniu rozpoznawania przyjmijmy, Īe znane są prawdopodobieĔstwa przejĞcia miĊdzy danymi stanami kątów wyprzedzania zapáonów zaleĪnych od
temperatury.
W pierwszej kolejnoĞci system korzysta z wyznaczonych funkcji przynaleĪnoĞci rys. 2
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Rys. 2. Przykáadowe funkcje przynaleĪnoĞci
Fig. 2 The instances of pertained functions

Dla tak postawionego problemu mamy 25 reguá rozmytych w postaci:

IF (Tn

jest A AND 'D n 1 jest B) THEN 'D n

jest C z CF

p 'D n ), (2.1)

gdzie CF – jest wspóáczynnikiem pewnoĞci zdarzenia 'D n .
'D n otrzymamy wyostrzając wartoĞü rozmytą metodą center average defuzzification:
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Wspóáczynnik CF bĊdący wartoĞcią a posteriori stanu 'Dn pod warunkiem
macji rozmytych A i B. Wyznaczamy wedáug rozmytego wzoru Bayesa.
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gdzie:

s nj ('D nj ) - jest wartoĞcią probabilistyczną otrzymaną w wyniku obserwacji 'D nj ,
p 'D nj - prawdopodobieĔstwo a priori zdarzenia 'D nj ,
natomiast:
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jest prawdopodobieĔstwem a posteriori.
W celu zwiĊkszenia precyzji ukáadu i dokáadniejszego opisu informacji naleĪaáoby wprowadziü do analizy dodatkową zmienną np. obciąĪenie, przy którym wyprzedzenie zapáonu
bĊdzie inne na poziomie morza, niĪ na terenie wysokogórskim. NaleĪy wiĊc okreĞliü dodatkową zmienną wejĞciową, rozmyü ją i dodaü do opisu we wzorze (2.3). JeĪeli baza reguá rozmytych dla podziale nowej zmienne na piĊü obszarów bĊdzie wynosiáa juĪ 125 reguá rozmytych, a nie 25, jak w poprzednim punkcie.
3. Przykáad praktyczny
Przyjmijmy, Īe temperatura ukáadu cháodzenia wzrosáa z 50 do 80 stopni. W poprzednim
stanie wartoĞü kąta wyprzedzenia 'D n 1 2.5 [ O OWK ] . Na rysunku rys. 3, przedstawiono
sytuacjĊ panującą w chwili n.
Zatem najwiĊksza wartoĞü temperatury dla 80 stopni wynosi 0.9 dla obszaru D, a min 0.3
dla obszaru BD oraz maksymalna wartoĞü kąta wyprzedzenia zapáonu na etapie (n-1) wynosi
0.8 dla obszaru M, a min o.1 dla S. W związku z powyĪszym wyznaczamy zgodnie z 2.2 wartoĞü kąta wyprzedzenia zapáonu dla reguá: Zgodnie ze wzorem 2.3 wyznaczmy teraz wspóáczynnik pewnoĞci CF. Z poĞród czterech moĪliwych kombinacji reguá rozmytych najwiĊkszy
wspóáczynnik CF otrzymujemy dla reguáy postaci:
2.5 jeVW M ) THEN 'D n
&) .
Zatem kąt wyprzedzenia zapáonu bĊdzie teraz wynosiá:
IF (Tn

80 jest D AND ' D n 1
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jest  4.5 z

'D n

4.5 [ O OWK ]

Rys. 3. Przykáadowe funkcje przynaleĪnoĞci
Fig.3 The instances of pertained functions

Charakterystyka wartoĞci korekcji
probabilistycznego przedstawia rys. 4.
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MoĪemy na podstawie charakterystyki napisaü kryterium zbieĪnoĞci w postaci:
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oraz
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(3.1)

Na podstawie powyĪszej charakterystyki moĪemy wywnioskowaü, Īe system, gdy temperatura páynu cháodzącego bĊdzie zbyt wysoka zmniejsza kąt wyprzedzania, co spowoduje, Īe
nie zaistnieje spalanie stukowe. WartoĞü opóĨnienia jak widzimy spadnie przy temp. okoáo
80OC nawet do 5 stopni. JeĪeli temperatura páynu cháodzącego bĊdzie niska, to kąt wyprzedzenia zapáonu bĊdzie zmniejszony, co poprawia np. pracĊ nierozgrzanego silnika.
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Rys. 4. Charakterystyka korekcji temperaturowej
Fig. 4 Profile of temperature correction
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