
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  No. F-14-PDS-2083 

 

 مدلسازي و كنترل توان سامانه سلول سوختي متصل به شبكه
 

 عليرضا هاتفي
 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 تبريز، ايران
a_hatefi@sut.ac.ir 

 عليرضا هاتفي- احمد صادقي يزدانخواه- رسول كاظم زاده
 دانشگاه صنعتي سهند

 تبريز، ايران

 
 

استفاده از منابع توليد پراكنده مزاياي بسياري از جمله  —چكيده 

تامين نياز پيك بار، كاهش تلفات شبكه ، تامين توان راكتيو به صورت 

را به دنبال دارد. از ميان تمام منابع توليد  محلي و تنظيم ولتاژ شبكه

پراكنده، سلول هاي سوختي به دليل بازده باال، چگالي انرژي زياد، قابليت 

توليد همزمان گرما و توان الكتريكي و انتشار ناچيز آالينده ها از اهميت 

ويژه اي برخوردار هستند. در اين مقاله استفاده از يك سامانه سلول 

سوختي متصل به شبكه، به عنوان منبع توليد پراكنده با قابليت اطمينان 

باال پيشنهاد شده و بدين منظور مدل ديناميكي سلول سوختي نوع 

PEM P0F

�
P مورد شبيه سازي قرار گرفته است. مبدل DC-DC افزاينده، به 

 مورد DCمنظور افزايش سطح ولتاژ توليدي سامانه و تثبيت ولتاژ لينك 

استفاده قرار گرفته است كه امكان اتصال چندين منبع توليد پراكنده 

مختلف به صورت موازي بدون نياز به سنكرونيزاسيون را فراهم مي آورد. 

با كنترل كليدزني اينورتر متصل به شبكه به روش كنترل برداري، توان 

اكتيو و راكتيو تزريق شده به شبكه به صورت مستقل از هم كنترل شده 

 MATLAB/SIMULINKاست. سامانه پيشنهادي توسط نرم افزار 

مورد مدلسازي و شبيه سازي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده موثر 

بودن سيستم كنترلي به كار رفته را جهت رسيدن به مزاياي برشمرده براي 

 منابع توليد پراكنده نشان مي دهد.

 

كتيو؛سلول سوختي —ه هاي كليدي واژ كتيو؛ توان ا  توليد ؛ توان را
كنده   كنترل برداري؛پرا

                                                           
1 Proton Exchange Membrane 

 مقدمه  .1

در سالهاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه استفاده از منابع توليد 
صورت پذيرفته است. مزايايي از جمله كاهش  توزيع پراكنده متصل به شبكه

تلفات خطوط توزيع نيرو، اصالح پروفيل ولتاژ به صورت محلي ( تقويت 
 پيك بار توسط واحدهاي توليد كوچك بجاي مطمئنشبكه) و تامين 

نيروگاه هاي بزرگ، موجب شده است تا مطالعات گسترده اي در زمينه انواع 
DGمنابع توليد پراكنده P1F

�
P) ] از ميان تمام 1) و كنترل آن ها صورت پذيرد .[

گزينه هاي موجود براي استفاده به عنوان منبع توليد پراكنده، وجود مزاياي 
چشمگيري چون امكان توليد همزمان الكتريسيته و گرما، بازده باال (به دليل 

تبديل مستقيم انرژي شيميمايي به الكتريكي)، انتشار ناچيز آالينده هاي 
 برابر باتري هاي رايج) 10زيست محيطي و چگالي انرژي بسيار باال (حدود 

]، موجب شده است تا سلول هاي سوختي به عنوان مهمترين منبع توليد 2[
پراكنده در آينده صنعت انرژي جهان به شمار  آيند. چگالي انرژي باال به 

معناي امكان تامين بلند مدت بار است كه با توجه به چگالي انرژي پايين 
باتري ها اين كار توسط مجموعه باتري عملي نيست. از طرف ديگر تا زماني 

كه يك سلول سوختي توسط هيدروژن ورودي تغذيه شود، امكان توليد 
مداوم توان الكتريكي همانند يك ديزل ژنراتور وجود خواهد داشت، با اين 
تفاوت كه بر خالف يك موتور احتراق داخلي، تبديل انرژي با بازده باال و 

توان گفت يك سلول سوختي انتشار ناچيز آالينده ها صورت مي گيرد. لذا مي
داراي ويژگيهاي مثبت باتري و ديزل ژنراتور به صورت همزمان مي باشد. 

تفاوت اصلي انواع سلول هاي سوختي در نوع الكتروليت به كار رفته در 
 براي PEMساختمان آن ها مي باشد. در اين مقاله از سلول سوختي نوع 

 ]. 3استفاده در سامانه پيشنهادي استفاده شده است [

                                                           
2 Distributed Generation 
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به منظور بررسي عملكرد سامانه سلول سوختي و طراحي مبدل توان 
سازي عملكرد آن واسطه براي كنترل و اتصال آن به شبكه، نياز به شبيه

 مورد PEMباشد كه در اين مقاله مدل ديناميكي سلول سوختي نوع مي
مدلسازي و شبيه سازي قرار گرفته است. با توجه به اينكه توان توليدي سلول 

 است، لذا به يك واسط كنترل توان نياز خواهد بود DCسوختي به صورت 
تا ضمن برآورده ساختن شرايط الزم براي اتصال سامانه به شبكه، امكان 

كنترل توان اكتيو و راكتيو توليدي سامانه را نيز فراهم كند. بدين منظور در 
 افزاينده استفاده DC-DCخروجي مجموعه سلول سوختي از يك مبدل 

]. مبدل افزاينده ضمن افزايش سطح ولتاژ خروجي سلول 4شده است [
 را نيز بر DCسوختي تا مقدار مورد نياز اينورتر، وظيفه تثبيت ولتاژ لينك 

عهده خواهد داشت. در ادامه توان خروجي مبدل افزاينده از طريق يك 
) به يك اينورتر منبع ولتاژ با مدوالسيون پهناي DCخازن كوپالژ (لينك 

پالس سينوسي  داده مي شود. وظيفه اينورتر متصل به شبكه عالوه بر فراهم 
آوردن شرايط سنكرونيزم جهت اتصال به شبكه، كنترل توان اكتيو و راكتيو 
خروجي سلول سوختي و در نتيجه كنترل ضريب توان سامانه مي باشد. در 

اين مقاله روش كنترل برداري به منظور كنترل مبدل طرف شبكه جهت 
 كنترل سامانه سلول سوختي پيشنهاد شده است.

 مورد MATLAB/SIMULINKسامانه پيشنهادي در نرم افزار 
شبيه سازي قرار گرفته است و تاثير گذاري روش كنترلي پيشنهادي با ارايه 

 نتايج شبيه سازي مورد مطالعه قرار گرفته است.

  مدلسازي سلول سوختي  .2
] براي شبيه سازي عملكرد 5در اين مقاله از مدل ديناميكي ارايه شده در [

 استفاده شده است. مدار معادل الكتريكي سلول PEMسلول سوختي 
 نشان داده شده است. 1 در شكل PEMسوختي نوع 

 
 : مدار معادل الكتريكي يك سلول سوختي1شكل 

 ولتاژ مدار باز سلول سوختي ميباشد. خازن موجود در E، 1در شكل 
مدار معادل براي مدل كردن اثر خازني دو اليه در سلول سوختي به كار رفته 

است. اين اثر خازني به دليل وجود دو الكترود مثبت و منفي (آند و كاتد) و 
 RوRRconcR ،RRactRR R همچنين  آيد.الكتروليت موجود در بين آن ها به وجود مي

RRRohmR به ترتيب براي مدل كردن تلفات اشباع الكترود، تلفات فعالسازي و 
تلفات اهمي سلول سوختي به كار مي رود. با توجه به مدار معادل الكتريكي 

) خواهد بود. در 1ارايه شده رابطه ولتاژ خروجي سلول سوختي به صورت (
ادامه قسمت هاي مختلف معادله مذكور و روابط اساسي الزم براي مدلسازي 
سلول سوختي ارايه شده است. مقادير تمام كميت هاي بكار رفته در معادالت 

] اخذ شده است. 5از [

 . ولتاژ مدار باز سلول1.2

مقدار ولتاژ مدار باز هر سلول از معادله نرنست به صورت زير قابل 
]: 5محاسبه مي باشد [

  به ترتيب فشار اكسيژن و هيدروژن در PRH2Rو PRO2R در معادله فوق 
 باشد. همچنين ثابت جهاني گازها مي Rشرايط دلخواه بر حسب اتمسفر و 

E P

0
P ،ولتاژ مدارباز برگشت پذير سلول در فشار استاندارد F ثابت فارادي و T 

باشد. در اين مدلسازي فرض شده است كه دبي دما بر حسب كلوين مي
اكسيژن و هيدرژن ورودي به سلول به نحوي كنترل مي شود كه با وجود 

   ثابت باقي مي ماند.PRH2Rو PRO2 Rتغيير توان خروجي سلول سوختي، مقدار 

 سازي. افت ولتاژ فعال2.2

تلفات فعال سازي مربوط به مقدار انرژي است كه كاتاليست براي 
سازي در ولتاژ سلول را كند. اثر تلفات فعالشروع واكنش مصرف مي

 .]3توان به صورت زير نشان داد [مي

مقادير ثابت به ترتيب برحسب ولت، ولت بر كلوين b  و η، aكه در آن
 و ولت بر كلوين آمپر مي باشد.

 . تلفات اشباع3.2
كند كه هيدروژن و اكسيژن در تلفات اشباع يا انتقال ماده زماني بروز مي

رسيدن به الكترودها با مشكل مواجه شوند. اين مشكل معموال در كاتد 

)1( out act ohm concV E V V V= − − −  

)2( 
2 2

0 0.5ln
2 H O
RTE E P P

F
 = + ⋅ ×   

)3( ( ) ( ). 298 . .lnactV a T T b Iη= + − +  
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شديدتر است، چرا كه به دليل گرمازا بودن واكنش معموال آب توليدي از 
واكنش به جوش آمده و بخارات توليد شده مانع از رسيدن اكسيژن كافي به 

شود. در عمل اين مشكل با در نظر گرفتن مكانيزم خنك كنندگي در كاتد مي
شود. به منظور مدل كردن اثر تلفات اشباع در ولتاژ كاتد كاهش داده مي
 جريان سلول I]. در اين رابطه، 6شود [) استفاده مي4خروجي سلول از (

 باشد.مي  كمترين جريان مجاز آنIRlimitRسوختي و 

limit

1.ln 1
2conc
RTV

F I
 

= − − 
   

(4) 

 

 . افت ولتاژ اهمي4.2

افت ولتاژ اهمي، ناشي از مواردي چون مقاومت دروني الكتروليت در 
هاي انرژي و هم چنين مقاومت الكترودها و ساير اتصاالت برابر عبور حامل
، خود تابعي از دما و (RRohmR)باشد. مقدار مقاومت اهمي داخلي سلول مي
 RR0Rدر اين رابطه  ].2شود [) محاسبه مي5توسط ( باشد وجريان سلول مي

 ثابت هاي تجربي به ترتيب بر RTK وRIKمقدار ثابت بر حسب اهم، 
باشد. حسب اهم بر آمپر و اهم بر كلوين مي

0ohm RI RTR R K I K T= + −  (5) 
) Tبا توجه اينكه در معادالت فوق نياز به جاگذاري دماي سلول (

] براي محاسبه دماي 5مي باشد ، در اين مقاله از مدل حرارتي ارايه شده در [
داخلي سلول استفاده شده است. با توجه به ماهيت شيميايي روابط الزم براي 

مدلسازي حرارتي سلول سوختي، از ذكر جزييات مدل سازي آن خودداري 
 شده است.

  ساختار سامانه .3

 ساختار كلي مبدل توان پيشنهادي براي كنترل سامانه سلول سوختي 2شكل 
 افزاينده به منظور افزايش سطح ولتاژ DC-DCرا نشان مي دهد. مبدل 

خروجي سلول سوختي و همچنين تثبيت آن در يك مقدار مشخص به 
صورت حلقه بسته كنترل مي شود. مبدل طرف شبكه (اينورتر متصل به شبكه) 

وظيفه كنترل توان اكتيو و راكتيو توليدي توسط سامانه را بر عهده دارد. اين 
هدف با استفاده از اعمال روش كنترل برداري بر روي مبدل طرف شبكه 
تحقق يافته است كه مهتمرين ويژگي آن ديناميك سريع در پاسخگويي به 

]. همانطور كه در ساختار كلي سامانه مورد مطالعه نشان 7مي باشد [تغييرات 
داده است مبدل طرف شبكه يك اينورتر منبع ولتاژ است. يكي از وظايف 
اصلي مبدل طرف شبكه كنترل اندازه و فركانس ولتاژ خروجي سامانه، به 

منظور اتصال به شبكه است. به منظور تحقق كنترل توان اكتيو و راكتيو 
توليدي، در اين مقاله روش كنترل برداري بر مبناي چارچوب مرجع دوار 
سنكرون، براي كنترل مبدل طرف شبكه استفاده شده است. مزيت اصلي 

استفاده از اين روش، امكان كنترل توان اكتيو و راكتيو به صورت مستقل از 
هم است كه باعث افزايش سرعت پاسخ ديناميكي كنترل كننده مي شود. هم 

چنين به دليل استفاده از مرجع دوار سنكرون، تمام كميت هاي سيستم (ولتاژ و 
 هستند، كه اين موضوع امكان طراحي DCجريان اينورتر) همانند مقادير
 ثابت . به منظور منتقل كردن مقادير از فريم]7[كنترل كننده را تسهيل مي كند

abc، به فريم چرخانdq ] استفاده مي شود. معادله توان 9، از تبديل پارك [
 : را مي توان به صورت زير بيان نمود abcلحظه اي در فريم ساكن

 خروجي اينورتر است.  هايمربوط به جريانiRaR ,iRbR ,iRcR كه در آن 
 مربوط به ولتاژ خروجي اينورتر بعد از فيلتراست كه VRaR ,VRbR ,VRcRهمچنين 

 )با توجه به معادله تعادل ولتاژ بر روي القاگر فيلتر پسيو خروجي اينورتر 

LRfR):را مي توان به صورت زير محاسبه كرد ، 

 

، به ترتيب مقادير مربوط به مقاومت و سلف، LRfR و RRfRدررابطه فوق، 
، مقادير ولتاژ VRc1Rو VRa1R ،VRb1RR Rچنين فيلتر اندوكتيو استفاده شده مي باشند. هم

) 7) و (6مربوط به خروجي اينورتر پيش از فيلتر مي باشند. با استفاده از (
با اعمال تبديل   بدست مي آيد كه در ادامهabcمعادله توان لحضه اي در فريم 

dqمعادالت توان لحظه اي در فريم چرخان ،dq ] 9 خواهد بود:[ 

مي توان نشان داد كه با در نظر گرفتن ولتاژ سه فاز متعادل و اعمال تبديل 
 خواهد بود  برابر دامنه ولتاژ ورودي VRdRبرابر صفر و مقدار VRqR پارك، مقدار 

   خواهد بود: dq]. لذا روابط توان لحظه اي در فريم چرخان9 [

  

)6( ( ) t
a b a bc cP t V V V i i i   =      

)7( 
1

2

3

a a a a

b f b f b b

c c c c

V i i V
dV R i L i V
dt

V i i V

       
       = + +       
                

)8( ( )3
2 d d q qP V i V i= +

 

)9( ( )3
2 d q q dQ V i V i= +
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 : ساختار كلي سامانه سلول سوخت متصل به شبكه و سيستم كنترلي آن2شكل

 

با توجه به معادالت فوق مشاهده مي شود كه با استفاده از جريان هاي 
 در فريم چرخان، امكان كنترل مستقل توان اكتيو و راكتيو q و dمحور 

)، با كنترل 10خروجي اينورتر وجود خواهد داشت. با توجه به رابطه (
 در دستگاه سنكرون امكان كنترل مستقيم توان اكتيو به وجود dجريان محور 

 خروجي اينورتر متصل به شبكه dخواهد آمد، لذا در اين مقاله جريان محور 
)، 11براي كنترل توان اكتيو اختصاص داده شده است. همچنين با توجه به (

 در دستگاه سنكرون، امكان كنترل مستقيم توان qبا كنترل جريان محور 
 خروجي qراكتيو به وجود خواهد آمد، لذا در اين مقاله جريان محور 

    اينورتر متصل به شبكه براي كنترل توان راكتيو اختصاص داده شده است.

  شبيه سازي و نتايج  .4

در اين بخش نتايج شبيه سازي صورت گرفته براي مدلسازي سلول 
 سوختي و همچنين كنترل سامانه توليد پراكنده پيشنهادي ارايه شده است.

  سازي  سلول سوختي. شبيه1.4

در اين قسمت نتايج شبيه سازي مربوط به سلول سوختي ارايه شده 
-SR با نام تجاري مدل  PEMاست. سلول سوختي شبيه سازي شده، از نوع 

 وات 500باشد كه داراي توان نامي  ميAvista Labs، توليد شركت 12
] اخذ شده 5است. تمام كميت هاي الزم براي مدلسازي سلول سوختي از [

سازي پيل سوختي مورد نظر در قالب دو منحني ولتاژ-است.  نتايج شبيه
 ارايه شده است. 4 و 3جريان و توان-جريان به ترتيب در شكل هاي 

ها نشان داده شده است با افزايش جريان، توان همانطور كه در اين شكل
كند اما ولتاژ توليدي سلول خروجي سلول سوختي نيز افزايش پيدا مي

اي به بعد با افزايش جريان به دليل غلبه تلفات يابد. از مرحلهكاهش مي
كند. داخلي، توان خروجي شروع به كاهش مي
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 : منحني ولتاژ-جريان يك پيل سوختي3شكل 

 

3
2 dP V i=

 
(10) 

3
2 qQ V i=  (11) 
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: منحني توان-جريان يك پيل سوختي 4شكل 

 

ولتاژ و جريان خروجي يك واحد سلول سوختي به تنهايي محدود 
سلول سوختي در واقع يك  است. الزم به ذكر است كه منظور از هر واحد 

 وات است كه مورد شبيه سازي قرار گرفت. 500سلول سوختي با توان نامي 
ها، در عمل با تركيب سري و موازي واحدها، ماژول و با تركيب ماژول

آرايه هايي با مشخصه ولتاژ-جريان دلخواه بدست مي آيد. در اين مقاله يك 
در نظر گرفته شده است. هر  KW336سامانه سلول سوختي با ظرفيت 

) تشكيل 8×12 و آرايش (KW48 پيل سوختي با توان نامي 96ماژول از 
 عدد از اين ماژول ها يك آرايه با ظرفيت 7شده است. با موازي كردن 

KW336 به دست مي آيد. الزم به ذكر است ساختار آرايه هاي متشكل از 
 به سادگي با  هاسلول هاي سوختي مدوالر بوده و امكان افزايش ظرفيت آن

 افزايش تعداد ماژول هاي موازي مقدور مي باشد.

 . نتايج كنترل توان خروجي سامانه2.4

به منظور بررسي عملكرد سامانه سلول سوختي متصل به شبكه از روش 
تعقيب مقدار مرجع استفاده شده است. در اين روش با توجه به نياز شبكه 

، مقدار توان اكتيو و راكتيو مرجع درخواستي معين شده و اين DGمتصل به 
 5 اعمال مي شود. شكل DGمقدار به عنوان كميت هاي كنترل به كنترل كننده 

مقادير مرجع توان اكتيو و راكتيو در نظر گرفته شده براي سامانه در طول 
 7 و 6دهد. منحني هاي ارايه شده در شكل هاي زمان شبيه سازي را نشان مي

به ترتيب توان توليدي اكتيو و راكتيو سامانه سلول سوختي را در طول مدت 
سازي نشان مي دهد. رديابي مقدار توان اكتيو مرجع اعمال شده از سوي شبيه

شبكه، توسط سامانه پيشنهادي امكان تامين بار محلي با قابليت اطمينان باال و 
همچنين تامين بار درخواستي در ساعات اوج مصرف را ممكن خواهد نمود. 

از طرف ديگر رديابي مقدار توان راكتيو مرجع اعمال شده از طرف شبكه، 

ضمن اصالح سطح ولتاژ فيدر متصل به سامانه، ظرفيت پذيرش فيدر را نيز 
]. در هر دو مورد نتايج بدست آمده نشان مي دهد 11و10افزايش خواهد داد[

كه كنترل اعمال شده ضمن تعقيب كردن مقدار مرجع، از نظر پاسخ ديناميكي 
به تغييرات بار نيز رفتار مناسبي از خود نشان مي دهد. 

 نشان داده شده 8ولتاژ و جريان خروجي سامانه سلول سوختي در شكل 
است. الزم به ذكر است به منظور ايجاد سهولت در مقايسه مقدار دو منحني، 

جريان خروجي بر چهار تقسيم و سپس رسم شده است. با توجه به اين 
 با افزايش مقدار مرجع توان اكتيو مقدار شكل در ثانيه ششم شبيه سازي

با افت ولتاژ خروجي سامانه تغيير جريان سامانه افزايش يافته است كه اين 
 را بيش از پيش DCهمراه بوده است. اين نتيجه لزوم كنترل ولتاژ لينك 

 نمايان مي كند.
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: مقادير مرجع توان اكتيو و راكتيو سامانه 5 شكل
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 : توان اكتيو توليد شده توسط سامانه6 شكل
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: جريان و ولتاژ خروجي سامانه سلول سوختي 8 شكل

 
همانطور كه ذكر گرديد، مبدل افزاينده به منظور افزايش سطح ولتاژ 

 ولت) به كار 480خروجي سامانه و همچنين تثبيت آن در مقدار معين (
 ضمن فراهم نمودن يك منبع ولتاژ ثابت براي DCمي رود. تنظيم ولتاژ لينك 

 و استفاده DGعملكرد پايدار اينورتر، امكان اتصال موازي چندين نوع منبع 
 DC]. ولتاژ لينك 12از اينورتر متصل به شبكه مركزي را فراهم مي كند [

 نشان داده شده است. نتايج حاصله نشان 9سامانه شبيه سازي شده در شكل 
 درصد) در 1.5 ولت (7 با ريپلي كمتر از DCمي دهد كه مقدار ولتاژ لينك 

  مقدار تعيين شده تثبيت شده است.
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  سامانه در طول مدت شبيه سازيDC: ولتاژ لينك 9 شكل

  نتيجه گيري .5

با توجه به مزاياي ياد شده براي اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه 
 به PEMتوزيع، در اين مقاله استفاده از آرايه ايي از سلول سوختي نوع 

 متصل به شبكه پيشنهاد شده است. در اين راستا با استفاده DGعنوان منبع 
 ، آرايه سوختي مورد شبيه ساري قرار PEMاز مدل ديناميكي سلول سوختي 

گرفت. كنترل توان اكتيو و راكتيو خروجي سامانه سلول سوختي به صورت 
جداگانه، پاسخگوي تمام نيازهاي شبكه متصل به آن خواهد بود (پيك 

سايي، تعقيب توان اكتيو و راكتيو مرجع، اصالح دامنه ولتاژ)، لذا مبدل طرف 
شبكه جهت رسيدن به اهداف مذكور توسط كنترل برداري مورد كنترل قرار 

 توسط كنترل حلقه بسته مبدل افزاينده در DCگرفت. همچنين ولتاژ لينك 
 ولت تثبيت شد. نتايج شبيه سازي هاي صورت گرفته، حاكي از 480مقدار 

 كنترل موفق سامانه سوختي با روش پيشنهاد شده مي باشد.
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