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روش بر مبنای را این مقاله یک رویکرد کنترلی  -یدهچک

پیل ورودی هوای ولتاژ کمپرسور  جهت کنترلبندی بهره  جدول

ای که  گونه ، بهداده ارائه) PEMFCسوختی با غشاء تبادل پروتون(

یکی تولیدی (توان خالص پیل سوختی منهای توان پیل توان الکتر

های پیل سوختی  بیشینه گردد. یکی از چالش )مصرفی کمپرسور هوا

PEMFC یق  کنترل  ی ورودی پیلکنترل دبی هوا دبی سوختی از طر

ای که هم اکسیژن الزم  است به گونه هوا هوای خروجی کمپرسور

ژن تأمین گردد و هم توان خالص پیل جهت واکنش با هیدرو

این  ی کننده کنترلمزایای  ینتر  مهمبهینه گردد. از  PEMFCسوختی 

باشد و به دلیل  و سرعت خوب آن می سازی راحت پیادهمقاله 

های  های سایر روش پیچیدگی ،بندی بهره روش جدولاستفاده از 

پیاده  PEMFCاین روش بر مدل یک پیل سوختی  کنترلی را ندارد.

توان خالص را  درصد ٦تا  تواند می سازی مطابق نتایج شبیه شده و

 .دهدافزایش  نسبت به حالتی که ولتاژ کمپرسور ثابت است،

، PEMFCاکسیژن، پیل سوختی  ینسبت اضاف –یدیکلمات کل
 .بندی بهره، کمپرسور هوا تنظیم دبی هوای ورودی، جدول

  مقدمه -۱

 مرسومتی که استفاده از آن در صنعت های سوخ یکی از انواع پیل

های  )، است. پیلPEMFC(های سوختی با غشاء تبادل پروتون  است پیل

به دلیل دارا بودن چگالی توان باال، دمای کارکرد پایین،  PEMFCسوختی 

اندازی باال، طول عمر زیاد استک و سلول و قابلیت استفاده در  سرعت راه

 ].۱[ باشند توجه و رایج می خودروهای هیبریدی، بسیار مورد

تعیین  ،PEMFC سائل کنترلی پیش رو در پیل سوختییکی از م

. در است نسبت اضافی اکسیژن با کنترل دبی هوای ورودی به پیل سوختی

این است کننده  کنترلهای طراحی  یکی از سیاست گرفته کارهای صورت

ی اکسیژن در یک مقدار معین ثابت بماند تا پیل سوختی  که نسبت اضاف

PEMFC ٢[ اشدعملکرد مطلوبی داشته ب.[ 

رویکرد دیگر این است که توان خالص پیل سوختی یعنی توان 

]. ۴ و ٣[ نه گرددشییمنهای توان مصرفی کمپرسور هوا ب الکتریکی تولیدی

با تغییر جریان بار مقدار نسبت اضافی اکسیژن متناظر با توان خالص بهینه 

کند، بنابراین باید متناسب با جریان بار نسبت اضافی اکسیژن به  تغییر می

ای تعیین گردد که توان خالص بهینه شود. پس نگه داشتن نسبت  گونه

از باشد.  اضافی اکسیژن در یک مقدار معین در این حالت صحیح نمی

 PEMFCسازی توان خالص پیل سوختی  که برای بهینه ییجمله کارها

سترمم اشاره کرد. یکی از توان به روش جستجوی اک صورت گرفته، می

در  مم کند بودن آن است.اکستر برخط روش مذکور در یافتن مشکالت

شود. ایراد دیگر  صرف یافتن اکسترمم میزمان دقیقه  ۲ این روش حدود

 ].۳[ باشد میقبول در سیستم  ود آمدن نوسانات غیرقابلروش فوق به وج

یک مدل غیرخطی پیل سوختی و کمپرسور هوا  اابتد در این مقاله

برخط ت یافتن جه ،بندی بهره از روش جدول گردد و سپس بیان می

بر مبنای یک ورودی  ،. در این روششود ه میتفاداس تغییر بارسترمم با اک

باشد، فرمان کنترلی مناسب صادر  می گیری  اغتشاش که قابل اندازه

مان جریان خروجی پیل است. در گردد که اینجا ورودی اغتشاش ه می

قیودی که جهت عملکرد صحیح و مطلوب پیل  این مقاله سازی بهینه

 مزایایاند.  ده نیز در نظر گرفته شدهبه کار برده ش PEMFCسوختی 

بندی بهره سادگی فرمان کنترل و سرعت بسیار  استفاده از روش جدول

باشد. بنابراین استفاده از روش  باالی آن در یافتن اکسترمم با تغییر بار می

روش جستجوی اکسترمم را نداشته و  بودن کندمشکل بندی بهره  جدول

 و در نتیجه یافتهسرعت پردازنده اکسترمم را با سرعتی بسیار باال در حد 

 .داردپاسخ حالت گذرای بهتری 

 سیستم مدل  -۲

ابتدا به بیان یک مدل غیرخطی از پیل سوختی و  ،در این بخش

 و مدل، مدلسازی و تلفیق این د کمپرسور هوا پرداخته و سپس با ساده

 گردد. نهایی بیان می
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  PEMFCتی مدل پیل سوخ -۲-۱

های مختلفی از پیل سوختی موجود است که در اینجا از مدل  مدل

رطوبت گازهای  ،در این مدل استفاده شده است.] ۵[ موجود در مرجع

 .گردد بیان میاین مدل  در ادامه باشد. ورودی به آند و کاتد ثابت می

 پیل سوختی: یولتاژ خروج

اژ کند برابر ولت ولتاژ خروجی پیل سوختی زمانی که بار را تغذیه می

 .]۶[ باشد پیل می هایولتاژ افتمدارباز پیل منهای 

)(,
ConcOAct

sFCOfc VVVnVV 

	�  )۱( 

FCOV ولتاژ خروجی پیل سوختی، fcV ،)۱(ی  در رابطه  تاژ ول ,

افت  ActVهای پیل سوختی،  تعداد سلول sn مدارباز پیل سوختی،

افت ولتاژ تجمعی  ConcV افت ولتاژ اهمی و OV سازی، فعاللتاژ و

به صورت روابط زیر قابل  پیلهای  افت ولتاژباشد.  پیل سوختی می

 ].۱۰-۶باشند [ محاسبه می
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 Iل افت ولتاژ اهمی،دمقاومت معاOR، )۵(تا  )۲(در روابط         

O جریان استک و
CR ،IK ،TK ،0a ،aو b مقادیر ثابت ،

تعداد  e، هاثابت جهانی گاز Rدمای استک، Tباشند. همچنین  می

جریان  LIثابت فارادی و Fکننده در واکنش،  های شرکت الکترون

 باشد. محدود کردن می

برابر نرخ دبی خالص مولی  3zو  1z ،2z های حالت ،در این مدل

تا  )۶( ها مطابق روابط آن های اکسیژن، هیدروژن و آب بوده و دینامیک

 .]١١و  ۷، ۶[ است )۸(
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 های تأخیر دبی خالص آند و ثابت �Cو  �A، )۸(تا  )۶(در روابط         

 باشند. کاتد می

، فشار جزئی ی استکدما گر بیانبه ترتیب  7zتا  4zهای  التح

باشند. معادالت حالت این  هیدروژن، اکسیژن و آب در پیل سوختی می

 ].١٣-۱۱ و ۷[ استچهار حالت به صورت روابط زیر 

TR
fcfc

sss

fcfc

sss u
CM
AnhIzz

CM
Anhz ][),(][ 4144 
	

	
� ��  )۹( 

Izzzuzz PA )()(2)(2 43542425 ��� 		��
 

)۱۰( 

Izzzuzz PC )()(2)(2 45644446 ��� 		��
 

)۱۱( 

Izzzz )(2)(2 454767 �� 
��
 

)۱۲(

سطح  sAضریب انتقال همرفتی گرما،  sh ،)۱۲(تا  )۹(در روابط         

ی پیل  ظرفیت گرمای ویژه fcCجرم کل استک،  fcMمقطع سلول، 

و آند فشار کانال هیدروژن ورودی  PAuدمای اتاق،  TRuسوختی،

PCu  ۹(در روابط باشد. همچنین  میکاتد فشار کانال اکسیژن ورودی( 
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am، )۱۸(تا  )۱۳(در روابط   inOH )(
2

 aV نرخ دبی مولی آب در آند، 

aP حجم آند، inOH )(
2

cmفشار جزئی آب در آند،  inOH )(
2

نرخ دبی  

cP حجم کاتد و cV مولی آب در کاتد، inOH )(
2

فشار جزئی آب در  

 باشد. می کاتد

گرمای تولیدی بر اثر واکنش  گر بیانبه ترتیب  10zتا  8zهای  حالت

الکتروشیمیایی، گرمای تولیدی بر اثر جریان الکتریکی و گرمایی همرفتی 

 استحالت به صورت روابط زیر  سهباشد. معادالت حالت این  هوا می
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تغییرات انرژی آزاد گیبس در شرایط   0G، )۱۹(ی  در رابطه 

 استاندارد است.

 دینامیک .باشد برابر ولتاژ خازن الیه دوگانه بار الکتریکی می 11zحالت 

 ].۷و  ۶[ به صورت زیر است 11zحالت 

I
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z
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z ConcAct ]1[]
)(

1[ 1111 




	
��  )۲۲(

 ActRی بار،  ی دوگانه ظرفیت خازن الیه C، )۲۲(ی  در رابطه

مقاومت معادل افت  ConcRسازی و  مقاومت معادل افت ولتاژ فعال

 ولتاژ تجمعی است.

ی بار و اثر آن بر پاسخ گذرای  ی دوگانه خازن الیهبا در نظر گرفتن اثر 

  :خواهد شد )۲۳( ی ولتاژ خروجی، ولتاژ خروجی پیل به صورت رابطه
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 DCمدل کمپرسور هوا با موتور   -۲-۲

. دباش هوا تنها شامل دو دینامیک میو کمپرسور DC معادالت موتور  

(این مدل و حالت دوم جریان آرمیچر برابر )12z(این مدل اولحالت 

13z( باشد می موتور ای محور سرعت زاویه برابر)1. ورودی مدلu( ،

خروجی  هوای  دبی، )y) و خروجی آن(cpVکمپرسور( DCولتاژ موتور  

 استمعادالت حالت کمپرسور به صورت روابط زیر . باشد یمکمپرسور 

 .]۱۵ و ۱۴، ۴[
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 Lپیچ استاتور،  مقاومت سیم SR، )۲۶(تا  )۲۴(در روابط 

 cpP و اینرسی موتور Jثابت موتور،  K! پیچ استاتور، اندوکتانس سیم

 ها،iiA ها،iA باشد. همچنین هوا می خروجی کمپرسورمطلق در فشار 

iBها و iiBباشند. میهوا های کمپرسور  ها، ثابت 

سیستم  ،گردد مشاهده می )۲۶( و )۲۵( روابطکه در  طور همان

 آن غیرخطی است. کمپرسور و مدل فضای حالت

 ور هواو کمپرس PEMFCمدل نهایی پیل سوختی   -۲-۳

گردد  مشاهده می، PEMFCپیل سوختی  ی حالته یازدهبررسی مدل  با

ها در ولتاژ و توان خروجی پیل سوختی نه به طور  برخی از حالت که

های دیگر)  ر حالتمستقیم و نه غیرمستقیم(یعنی از طریق اثرگذاری ب

حالت اول این  سهد. نمو نظر صرفها  توان از آن و می هیچ اثری نداشته

نرخ دبی خالص مولی اکسیژن، نرخ دبی خالص  گر بیانمدل که به ترتیب 

 گر بیانباشند فقط  مولی هیدروژن و نرخ دبی خالص مولی بخارآب می

و اثری بر ولتاژ و توان خروجی پیل  آند و کاتد بوده دبی خالص تأخیر در

حذف نمود و  توان این سه حالت را از مدل سازی می . جهت سادهندارند

از ولتاژ خروجی پیل سوختی یک  ]۷[ ها مشابه مدل مرجع به جای آن

,)( عبارت را کم کنیم. این عبارت sE celld تأخیر کلی  گر بیان بوده و

,)( است.ها در پیل سوختی  دبی sE celld  ۲۷(ی  رابطهبه صورت( 

 .باشد می

1
)()

1
11)(()(, 
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ssI
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e
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های مربوط به تأخیر ولتاژ پیل  ثابت �eو  �e، )۲۷(ی  در رابطه        

 باشند. سوختی می

گرمای تولیدی بر اثر واکنش  گر بیانهای هشتم تا دهم که به ترتیب  حالت

دی بر اثر جریان الکتریکی و تلفات گرمایی الکتروشیمیایی، گرمای تولی

باشند، در ظاهر بر حالت چهارم یعنی دمای استک اثر  همرفتی هوا می

 ،سازی حالت چهارم از سادهپس ]، ۵مطابق مرجع [اما  .گذارند می

د. بنابراین این سه آی به دست می ها حالتاز این  مستقل آندینامیک 

حالت نیز نه به طور مستقیم و نه غیرمستقیم(یعنی از طریق اثرگذاری بر 

سازی  شته و جهت سادهندابر خروجی هیچ اثری های دیگر)  حالت

 نمود. نظر صرفتوان از این سه حالت نیز  می

دارای دینامیک بسیار کندتری  ی استکحالت چهارم یعنی دما        

توان  ها می باشد و در مقایسه با سایر دینامیک ها می نسبت به سایر حالت

 دوافه شدن با اضگرفتن موارد باال و  در نظربا  آن را ثابت فرض کرد.

 .باشند مدل کلی به صورت زیر می های ، حالتحالت کمپرسور

121 zx �  )۲۸(

132 zx � )۲۹(

53 zx � )۳۰(

64 zx � )۳۱(

75 zx � )۳۲(

116 zx � )۳۳(
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 طریق از پروتون تبادل غشاء با سوختی پیل خالص توان سازی بهینه  -۳

 هوا دبی کنترل

سازی و مقعر بودن نمودار توان خالص بر  ی بهینه بررسی مسئله -۳-۱

 حسب ولتاژ کمپرسور 

کمپرسور هوا توان مصرفی  ،در پیل سوختی با غشاء تبادل پروتون

یکی  ].۴و ۳[ کند خود را از توان الکتریکی تولیدی پیل سوختی تأمین می

هایی که در مورد پیل سوختی با غشاء تبادل پروتون وجود دارد  از چالش

بع کنترل دبی هوای خروجی کمپرسور به طلکنترل ولتاژ کمپرسور و با

ای است که هم اکسیژن الزم جهت واکنش با هیدروژن پیل سوختی  گونه

با غشاء تبادل پروتون تأمین گردد و هم توان خالص پیل سوختی با غشاء 

 .د) ماکزیمم شوتبادل پروتون (

نسبت اضافی اکسیژن (
2O� اکسیژن ورودی به پیل دبی ) برابر

 ].۴و  ۳[ است اکسیژن مصرفی در پیلدبی تقسیم بر سوختی 

acpfc iVIVP 	�net  )۲۸(  

)
4

(

in,2

2

in,2
2

,
F
I

m

m

m O

reactO

O
O ���  )۲۹(  

ne، )۲۹(تا  )۲۸(ی  در رابطه         tP  ،توان خالص پیل سوختیcpV 

 ،هوا جریان موتور کمپرسور ai ،هوا ولتاژ موتور کمپرسور
2O�  نسبت

اضافی اکسیژن، 
in,2Om  دبی اکسیژن ورودی وreactOm ,2

دبی اکسیژن  

برای آن که اکسیژن الزم جهت واکنش با هیدروژن پیل باشد.  مصرفی می

یل سوختی عملکرد مناسبی داشته باشد، سوختی تأمین گردد و همچنین پ

به عبارت  .برابر اکسیژن مصرفی باشد ۱.۴باید اکسیژن ورودی حداقل 

باشد. اگر نسبت اضافی  ۱.۴از  تر بزرگدیگر باید نسبت اضافی اکسیژن 

 کمبوداکسیژن یک باشد ممکن است که سیستم دچار 

) شده و مقداری از هیدروژن وارد شده به سیستم starvationاکسیژن(

انرژی در نتیجه بدون شرکت در واکنش از پیل سوختی خارج شده و 

بنابراین یکی از قیودی که در  .گرددکی الزم جهت تأمین بار تولید نالکتری

سازی توان خالص پیل سوختی با غشاء تبادل پروتون باید در نظر  بهینه

 ].۳[ باشد ۱.۴اضافی اکسیژن بیش از گرفت این است که نسبت 

د که در هر جریان شو استنباط می )۲۸( ی رابطهدر نگاه اول از 

 کمتر باشد توان مصرفی کمپرسور کمتر هر چه ولتاژ کمپرسور ،خروجی

دار ولتاژ با انتخاب حداقل مقد. بنابراین شو میبوده و توان خالص بیشتر 

این دیدگاه اشتباه  .توان خالص را به دست آورد توان حداکثر کمپرسور می

ا که با افزایش ولتاژ کمپرسور گرچه توان مصرفی کمپرسور . چراست

فشار جزئی یابد اما دبی هوا و اکسیژن ورودی به پیل و در نتیجه  افزایش می

و توان ه و در نهایت ولتاژ خروجی پیل اکسیژن در کاتد افزایش یافت

یابد. بنابراین در تعیین ولتاژ کمپرسور  الکتریکی تولیدی آن نیز افزایش می

یک مصالحه وجود داشته و در یک ولتاژ کمپرسور خاص، توان خالص 

 گردد. پیل بهینه می

دمای استک ل و در حالتی که قب در بخش  شده یانبسازی مدل  با شبیه

کیلو  ۲۰۰ق خروجی کمپرسور لکلوین، فشار مط ی درجه ۳۱۵برابر 

 استک های در جریان ؛اتمسفراست ۲پاسکال و فشار کانال هیدروژن برابر 

خالص پیل سوختی بر مبنای آمپر نمودار توان  ۲۵و  ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵

های اضافی اکسیژن  کمپرسور و نسبت DCولتاژهای مختلف موتور 

  .آید میدست  به ۲شکل و  ۱شکل  صورتمختلف به 

ولت در نظر  ۲۲تا  ۵.۶۷بین  cpV شده یانبسازی مدل  در شبیه

های فیزیکی سیستم پیل سوختی و کمپرسور  گرفته شده تا محدودیت

 گردد. یقیعدد حقرعایت شده و ولتاژ پیل یک 

 
 کمپرسور DC: نمودار توان خالص پیل سوختی بر مبنای ولتاژ  موتور ۱شکل 

نمودار توان خالص بر  گردد، می مشاهده ۱شکل  که در طور همان

در هر جریان  بنابراین. باشد ) میConcaveحسب ولتاژ کمپرسور مقعر(

توان خالص  ،به ازای یک ولتاژ کمپرسور معین ،خروجی پیل سوختی

باید ولتاژ کمپرسور متناسب با جریان بار تغییر  و گردد خروجی بیشینه می

 تا همواره توان خالص خروجی بیشینه گردد. ردهک

 ۲از  تر بزرگمتناظر با توان خالص بیشینه همواره  ، ۲شکل در 

آمپر در پیل سوختی  ۲۵تا  ۱های بین  باشد. این شرایط در سایر جریان می

برقرار بوده و در نتیجه شرایط الزم برای ایجاد واکنش مطلوب در پیل 

توان ولتاژ  باشد. بنابراین می با غشاء تبادل پروتون فراهم میسوختی 

کمپرسور متناظر با این نقاط بهینه را، به سیستم کمپرسور و پیل سوختی با 

 .غشاء تبادل پروتون اعمال نمود

 
 اضافی اکسیژن  ای نسبتنمودار توان خالص پیل سوختی بر مبن: ۲شکل 
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سازی توان خالص  جهت بهینهبندی بهره  بررسی روش جدول -۳-۲

 پیل سوختی

با توجه به مطالب بیان شده در بخش قبل به ازای هر جریان پیل 

کمپرسور اعمال گردد. بنابراین  سوختی، باید یک ولتاژ معین به موتور

سازی توان  بندی بهره برای کنترل ولتاژ کمپرسور جهت بهینه روش جدول

در یک جدول  ،باشد. در این روش وختی مناسب میخالص پیل س

ی کمپرسور  ولتاژ بهینه ،به ازای هر جریان پیل) Lookup Tableجستجو(

پیل سوختی با استفاده از یک بر اساس هر جریان  کننده کنترلذخیره شده و 

مناسب ولتاژ کمپرسور را صادر  فرمان ۱جدول  مشابه جستجو جدول

بندی بهره سرعت بسیار  مزیت استفاده از روش جدول ینتر مهم .کند می

 باشد.  زیاد آن در یافتن اکسترمم می

یانبرخی از در هوا کمپرسور  ی بهینه ولتاژ :۱ جدول  استکهای  جر

ي  ولتاژ بهينه
هوا كمپرسور

پيل  استكجريان 
سوختي

5.67 V 1 A 
5.87 V 5 A
6.38 V 10 A
6.84 V 15 A
7.25 V 20 A
7.64 V 25 A 

 سازی شبیه نتایج -۴

در حالتی که دمای ابتدا  ،بندی بهره برای استفاده از روش جدول 

پاسکال کیلو  ۲۰۰، فشار مطلق خروجی کمپرسور کلوین ۳۱۵برابر  استک

آمپر ولتاژ  ۲۵تا  ۱های  اتمسفر باشد؛ در جریان ۲و فشار کانال هیدروژن 

به آمپر  ۰.۰۱و با دقت  MATLABافزار  با استفاده از نرمی کمپرسور  نهبهی

در یک جدول جستجو  ی ولتاژ کمپرسور آید. سپس مقادیر بهینه دست می

در شرایط فیزیکی  شده یانبسازی مدل  با شبیه . در پایانگردد ذخیره می

سازی  پیاده و MATLABافزار  نرم SIMULINKدر محیط و  مذکور

تی با غشاء الص پیل سوخبهره روی این مدل، توان خ بندی روش جدول

بهبود توان خالص پیل سوختی با ی اثر  رای مشاهدهب شود. می نهتبادل بهی

 ۲۰۰جریان خروجی پله پله و هر  ،شده یانبغشاء تبادل پروتون، در مدل 

بار ولتاژ کمپرسور از روش  یکسازی  در شبیه یابد. میآمپر افزایش  ۱ثانیه 

کمترین برابر و بار دیگر ولتاژ کمپرسور به دست آمده هره بندی ب جدول

با یکدیگر و این دو حالت  شده قرار دادهولت  ۵.۶۷یعنی  مقدار ممکن 

 .شوند میمقایسه 

ثانیه یک  ۲۰۰هر و آمپر  ۲۵آمپر تا  ۱از  استک  جریان ۳شکل  مطابق

گردد، ولتاژ پیل  می مالحظه ۴شکل  درکه  طور همانیابد.  آمپر افزایش می

فته که دلیل آن وجود افت ای جریان، کاهش یا سوختی همراه با افزایش پله

 باشد. سازی در پیل سوختی می های مقاومتی، غلظتی و فعال ولتاژ

 
یان منحنی افزایش :۳شکل   پیل سوختی استک جر

 
 وختی: منحنی ولتاژ خروجی پیل س۴شکل 

 ی کننده کنترلی قابل توجه این است که در حالتی که از  نکته

بندی بهره جهت تعیین ولتاژ کمپرسور استفاده شده، افت ولتاژ  جدول

ولت است کمتر شده و  ۵.۶۷نسبت به حالتی که ولتاژ کمپرسور برابر 

ثانیه  ۵۰۰۰آمپر یعنی زمان  ۲۵این بهبود در جریان  بهبود یافته است.

ولت  ۵.۶۷بر تر است. در این زمان در حالتی که ولتاژ کمپرسور برا واضح

رسد در حالی که با استفاده از  ولت می ۲۴.۷۵است، ولتاژ خروجی به 

 رسد. میولت  ۲۶.۵بندی بهره، ولتاژ خروجی به  جدول ی کننده کنترل

ای جریان،  با افزایش پله ۵شکل مطابق  توان خالص پیل سوختی 

بندی بهره جهت  جدولی  کننده کنترلیابد. در حالتی که از  افزایش می

تعیین ولتاژ کمپرسور استفاده شده، افزایش توان بیشتر از حالتی است که 

آمپر یعنی  ۲۵. این امر در جریان باشد ولت می ۵.۶۷ولتاژ کمپرسور برابر 

باشد. در این زمان در حالتی که ولتاژ  تر می ثانیه واضح ۵۰۰۰زمان 

در  رسد، وات می ۶۰۹ولت است، توان خالص به  ۵.۶۷کمپرسور برابر 

بندی بهره، توان خالص به  جدول ی کننده کنترلحالی که با استفاده از 

 رسد. وات می ۶۴۵

بندی بهره  دولج ی کننده کنترلهنگامی که از  را بهبود توان ۶شکل در 

ولت  ۵.۶۷لتاژ کمپرسور  برابر نسبت به حالتی که وایم،  استفاده کرده

های ابتدایی  توان در زمان یم. افزایشکن مشاهده میبه صورت دقیق ، است

ی  ولتاژ بهینه های ابتدایی، ل این امر آن است که در زمانناچیز است. دلی

ولت است، اما به تدریج این مقدار بهینه  ۵.۶۷کمپرسور بسیار نزدیک به 

 گردد. بیشترین افزایش تر میان بیشت فاصله گرفته و بهبود توول ۵.۶۷از 
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دهد که حدود  ثانیه روی می ۵۰۰۰مپر، یعنی زمان آ ۲۵توان در جریان 

 ی کننده کنترلوات بهبود توان ایجاد شده است. بنابراین استفاده از  ۳۶.۲۵

 درصد توان خالص را افزایش دهد. ۶بندی بهره، توانسته تا  جدول

 
 ص پیل سوختی: منحنی توان خال۵شکل 

 
 : منحنی بهبود توان خالص پیل سوختی۶شکل 

 یریگ جهینت -۵

هوای  کمپرسورولتاژ  بندی بهره از روش جدول در این مقاله با استفاده 

یعنی توان  توان خالصکنترل شده تا  PEMFCپیل سوختی ورودی 

در  ینه گردد.هوا به منهای توان مصرفی کمپرسورپیل الکتریکی تولیدی 

و همچنین یک  PEMFCابتدا به بیان یک مدل غیرخطی از پیل سوختی 

با سازی و  سادهو این دو مدل  شده مدل غیرخطی از کمپرسور هوا پرداخته

سازی توان  بندی بهره برای بهینه . سپس روش جدولاند شدهیکدیگر تلفیق 

به سازی روش فوق بر مدل  با شبیه در پایان ویان شده خالص بررسی و ب

. در نتایج است مورد ارزیابی قرار گرفتهروش مذکور  ،آمده دست 

 ۶تا تواند  میبندی بهره  مشاهده شد که استفاده از روش جدول  سازی شبیه

. همچنین با توجه به سادگی و سرعت را افزایش دهدتوان خالص درصد 

. با توجه به شد پاسخ گذرای خوبی نیز دریافت ،بندی بهره روش جدول

و میزان رطوبت   ثابت فرض شده ی استککه در مدل استفاده شده دما این

توان روش فوق را با مدل  ، در آینده میباشند ثابت مینیز گازهای ورودی 

 ی کننده کنترلرطوبت و در صورت نیاز  ی  ِکننده کنترلکه شامل  تر کامل

 د.نموه و نتایج را بررسی کردباشد پیاده  دما نیز می

 

 یگزار سپاس

علمی  تیأهعضو  وسیله از دکتر محمدحسن آسمانی، بدین
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