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 چكيده

 از ي ناشي الكتريكيدريافت انرژ و عدم امكان ي به دليل ديناميك كند پيل سوختي برقي در خودروياستفاده از پيل سوخت 

 ثانويه با توجه به ياين منابع انرژ.  يا خازن سوپركاپاسيتور استي ثانويه مانند باطري مستلزم استفاده از منبع انرژيترمز مولد

ت كه نشان داده شده اس در اين مقاله .شود مي مزيت محسوب ها افزايش هزينه، ابعاد و وزن خودرو نامطلوب بوده و كاهش آن

 يبه منبع انرژكند،  مي نيز حفظ يبا استفاده از كنترل مستقيم گشتاور كه قابليت حداكثر گشتاور بر آمپر را در حالت ديناميك

ن ادعا را ينك صحت ايموليط سي در مح  هايساز هيشب. نياز خواهد بود كمتر % 40 تا ي انرژي توان و چگاليثانويه با چگال

  .كند يد مييتا

  منبع انرژي ثانويه، كنترل مستقيم گشتاور برقي، خودرويپيل سوختي، : ليديهاي ك واژه

  

  مقدمه .1

 زمين و تشديد قوانين حفظ محيط زيست سبب شده است ي، افزايش گرماي، امنيت انرژيكاهش ذخاير سوخت فسيل

سبب افزايش   فوقيها ينگرانرفع  عالوه بر  كه داشته باشندي پيل سوختي هيبريدي به خودروي تريسازندگان  خودرو نگاه جد

 نوعدر حال حاضر   دارد كهيانواع مختلفبسته به نوع الكتروليت آن  ي پيل سوخت.شود مي  نيزقابل توجه در راندمان سوخت

 كمتر در خودرو مورد استفاده قرار يبه دليل پاسخ سريع و توليد گرما PEM  (Proton Exchange Membrane)پليمري

هيدروژن . ]1[ نشان داده شده است1 در شكل ي بر پيل سوختي محركه مبتنيسيستم نيرو  ي برا dcولتاژ د نحوه تولي .گيرد مي

 مانند متانول يسوخت هيدروكربن. آيد مي بدست ي هيدروكربنيها  تحت فشار ذخيره شده و يا از سوختيمورد نياز يا در سيلندرها

 اكسيژن يا هوا نيز .شود مي تغذيه يشود و سپس به آند پيل سوخت مين تبديل ابتدا توسط پردازنده سوخت به گاز سرشار از هيدروژ

 يبرا مورد نياز ac توسط اينورتر به ولتاژ dcاين ولتاژ .  مورد نياز بدست آيدdcشود تا ولتاژ  مي تغذيه ي به كاتد پيل سوختمستقيما

  .شود مي منتقل ها خ و توسط جعبه دنده و محور به چرشود مي تبديل يموتور الكتريكچرخش 

                                                           
1

�د دا����ه� � ��  Arasteh@ee.iust.ac.ir ه��ت �
2
��� و��د��ر دا����� ��  د��ا، ا� � abrishamifar@iust.ac.ir     
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 ي كه مانع از شتاب گيريپيل سوختديناميك كند - 1:  ايراد آن برطرف شود2 بايد ي برقيدر خودرو يپيل سوختدر كاربرد  

، هر يا اولترا كاپاسيتور  ياستفاده از باطربا . ي از ترمز مولديناش ي الكتريكيعدم امكان دريافت انرژ -2 و شود ميسريع خودرو 

، ي را براساس زمان شتابگيرها آن مطرح و 2 از اين ي، اولتراكاپاسيتور يا تركيبياستفاده از باطر] 2[ در .خواهد شدعيب رفع 2

 به اندازه مورد نياز جهت حركت ي بهينه پيل سوختمقداربر اين اساس . استهزينه سوخت و قيمت خودرو با يكديگر مقايسه كرده 

شود و توان مورد نياز در حالت شتاب  مي در نظر گرفته ي برقيساير تجهيزات ضرور تغذيه تامين باال و يها سرعت ثابت در سرعت

 ثانويه مناسب ي خازن به عنوان منبع انرژ- ي يا تركيب باطري، استفاده از باطر]2[بر طبق . دشو مي يا خازن تامين ي از باطر،يگير

   .شود ميبوده و خازن به تنهايي توصيه ن

 ي برقي قابل استفاده در خودروهاي الكتريكيموتورها . كنترل دور موتور اشاره نشده استياستراتژور و نوع موت به ]2[در 

 مهم در انتخاب اين يپارامترها. ي دائم و موتور رلوكتانسي، موتور سنكرون آهنرباي، موتور القايي قفسه سنجابdcموتور: عبارتند از

در حال حاضر با توجه به پيشرفت . ي راندمان، قابليت اطمينان و تعمير و نگهدارحجم،:  عبارتند ازي برقي خودرويموتورها برا

 باال استفاده ي به علت حجم باال و نياز به تعمير نگهدارdc ي ديگر از موتورهاac يالكترونيك قدرت و كنترل آسان موتورها

، ريپل گشتاور و ي و الكترومغناطيسي توليد نويز صوت كه دارند به دليلي زيادي رغم مزاياي نيز علي رلوكتانسيموتورها. شود مين

 دائم به دليل توليد گشتاور باال در ي سنكرون آهنربايدر گذشته موتورها. گيرند مي خاص كمتر مورد استفاده فرار يها نياز به مبدل

 ي قادرند بدون نياز به ماده آهنربا القايي، اين موتورهاي ساخت موتورهايكانون توجه قرار داشتند اما امروزه با پيشرفت تكنولوژ

 مورد ي برقي دائم ايجاد كنند و به عنوان موتور غالب در خودروهاي سنكرون آهنربايدائم گشتاور باال قابل مقايسه با موتورها

توان  مي قايي موتور ال روش كنترل مستقيم گشتاوردر اين مقاله نشان داده شده است كه با استفاده از ].3[گيرند مياستفاده قرار 

  . خازن مورد نياز را كاهش داد-ي يا تركيب باطريسايز باطر

  

  

  با پردازنده سوختي پيل سوختي ساختار خودرو-1شكل

 
  كنترل مستقيم گشتاور  .2

  :]4[برابر است بادر موتور القايي معادلة ولتاژ استاتور 

)1(     
dt

d
iru

s

sss

ψ
+=  

  :ز استيناچ rsنكه مقدار مقاومت يبا توجه به ا
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    )2  (tu
dt

d
u

sss
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s
∆+=⇒=

0
ψψ

ψ
  

 ،2رابطهبر طبق 
s

ψ يا  گشتاوردر روش كنترل مستقيم. قابل كنترل خواهد بود مختلف ولتاژ، يبا اعمال بردارها در هر لحظه 

DTC (Direct Torque Control) شار   مختلف ولتاژ، ي از بردارها نشان داده شده است با استفاده2اگرام آن در شكليكه بلوك د

 به ر فرمان شار استاتور و فرمان گشتاوري مقاد.]4[شود ي حد باال و پايين  موسوم به باند هيسترزيس نگه داشته م2و گشتاور بين 

 مربوطه را ي خروج گشتاور و شار از باندها1طبق جدول  dm و dΨ ي پارامترها.باشند مي me و sψ ير واقعي مقادو mc  و scψترتيب

  . دهند مي اصالح شار و گشتاور را ينشان داده و در هر سكتور بردار مورد نياز برا

   

  
  ي  كنترل مستقيم گشتاور بر اساس جدول كليدزن-2شكل

  

به اين ترتيب .  اسكالر اين است كه در لحظات گذرا نيز شار قابل كنترل استيها  بر روشDTC  روشي از مزايايدر واقع يك

 از استاتور كشيده خواهد ي يك گشتاور مشخص، جريان كمتري بازا3ظات گذرا نيز شار در حداكثر مقدار بوده و طبق رابطه در لح

 ثابت است sψدر حالت گذرا نيز . شود مي در حداكثر مقدار تنظيم sψ در حالت پايدار همه پارامترها ثابت هستند و 3در رابطه . شد،

  .شود مي و جريان استاتور تنظيم δه گشتاور و گشتاور جديد با تغيير زاوي

  

)3     (δψ sin
sSe

Im ∝  

 يشبيه ساز .3

 SVM ثابت با تكنيك مدوالسيون بردار فضا V/Fرا با روش  DTCاستراتژي براي نشان دادن قابليت كنترل مستقيم گشتاور، 

(Space Vector Modulation) ر القايي با مشخصات زير استفاده شده استسازي از يك موتو  شبيه در.كنيم مقايسه مي.  
V=400V, P=50 kW, P=2, Rs=0.06Ω, Rr=0.03592Ω, Ls=0.635mH, Lr=0.635mH,   M=22 mH, J=0.8kg-m2. 
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 كنترل يبلوك دياگرام استراتژو  3 كنترل دور اسكالر توسط اينورتر با مدوالسيون بردار فضا در شكليبلوك دياگرام استراتژ

 تامين 625Vdc با ولتاژ تغذيه 50kW توسط پيل سوختي پليمري DCتغذيه . نشان داده شده است 4در شكل  نيز اورمستقيم گشت

 در .كند را در جريان نامي تغذيه مي 625Vdc ژسلول سري است كه ولتا900كار رفته پشته متشكل از  پيل سوختي به. مي شود

 .گيرد شتاب مي 1400RPM كار كرده و سپس به سمت سرعت درخواستي  شروع به1000RPMسازي سيستم ابتدا با سرعت  شبيه

  . نشان داده شده است6 و 5هاي  سازي در شكل نتايج شبيه

  
  خودروي پيل سوختي بروش مدوالسيون بردار فضا  كنترل بلوك دياگرام   - 3شكل

  

  خودروي پيل سوختي بروش كنترل مستقيم گشتاور  كنترل بلوك دياگرام   -4شكل
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سرعت گيري از   در بازه شتابهاي جريان استاتور، سرعت روتور، گشتاور الكترومغناطيسي وشار استاتور ل موجشك

1000RPM 1400 به سمتRPMهمانگونه كه مشخص است در روش . نشان داده شده است8 و 7هاي   در شكل SVM 240 به 

 هر دو روش به جريان 1400RPM پس از رسيدن به سرعت در حالت پايدار. كشد  آمپر جريان مي200 تنها DTCآمپر و در روش 

. شود و مابقي توسط منبع انرژي ثانويه  آمپر نياز دارند كه اين جريان در هر دو روش توسط پيل سوختي تامين مي140پيك 

كاهش در %  40 تغذيه كند كه اين به معني DTC آمپر در روش 60 و SVM آمپر در روش 100بايد  بنابراين منبع انرژي ثانويه

  .منبع انرژي ثانويه استجريان دهي 

        
 

  SVM در روش ها   شكل موج-6         شكل                                           DTC در روش ها  شكل موج-5شكل 
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  ي در هنگام شتاب گيرSVM در روش ها   شكل موج- 8        شكلي در هنگام شتاب گيرDTC روش  يها  شكل موج- 7شكل 

  

  ينتيجه گير .4

 در در نتيجه و بوده يينسبت گشتاور بر آمپر باالداراي   SVM اسكالر نظيريها روش كنترل مستقيم گشتاور در مقايسه با روش

 جريان كمتر % 40  در حالت گذرا به DTC  ارائه شده در اين مقاله روش50kWدر نمونه  . نياز دارديحالت گذرا به جريان كمتر

 جريان كمتري از % 40شود در واقع  با توجه به اينكه انرژي حالت گذرا از منبع ثانويه تامين مي. هاي اسكالر نياز دارد نسبت به روش

ش  اين امر باعث كاهيابد، كه قيمت و ابعاد باطري با افزايش چگالي جريان افزايش مي با توجه به اين. منبع ثانويه كشيده خواهد شد

  .دهد مي افزايش ي معموليبا خودروهاآن را  رقابت يت خواهد شد و قابلي پيل سوختيابعاد، وزن و قيمت خودرو
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