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چكيده :يکي از مهمترين معيارهای خودروها پاسخدهي با ديناميک باال است ،بنابراين از روش کنترل مستقيم گشتاور ) (DTCبرای درايو موتور
القايي استفاده شده است .در اين مقاله ،از ترکيب باتری ،ابرخازن و پيل سوختي برای تامين انرژی موتور القايي خودرو هيبريد استفاده شده است.
استفاده از پيل سوختي ميتواند محدوديت مسافت کوتاه طي شده به ازای يک بار شارژ نمودن باتری را حل نمايد اما تغييرات زياد ولتاژ به ازای
تغييرات جريان از مشکالت پيل سوختي است که عملکرد روش  DTCرا مختل مينمايد .در اينجا يک مدل ديناميکي جامع برای پيل سوختي
ارائه شده و اثر پارامترهای مختلف مانند دما و فشار گازهای ورودی پيل سوختي ارزيابي شده است .برای خودرو هيبريد ساختاری پيشنهادشده که
قابليت راهاندازی سرد را داشته و الگوريتم کليدزني آن به گونه ای است که قابليت افزايش سرعت پاسخ ديناميکي گشتاور و کاهش ريپل گشتاور را
دارد .همچنين به منظور افزايش بازده و افزايش قابليت کنترلپذيری خودرو ،دو موتور القايي در خودرو استفاده شده که توسط يک اينورتر
مشترک تغذيه و کنترل ميشوند .در انتها عملکرد خودروی هيبريد در طي نمودن يک سيکل رانندگي استاندارد ارزيابي شده و نشان داده شده که
سيستم ارائهشده از دقت و سرعت پاسخدهي بااليي برخوردار است.

واژههای كليدی:

پيل سوختي ،خودروی هيبريد ،کنترل مستقيم گشتاور ،اينورتر  9کليدی ،ريپل گشتاور.

Two Output Zsource Inverter for Direct Torque Control of Two
IM in Fuel Cell Hybrid Vehicle
M.Valizadeh1, M.R. Feyzi2, E.Babaei3, M. Sabahi4
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract: In this paper combination of battery, ultra capacitor and fuel cell are used to feed induction motor
which used in hybrid vehicle. Fast dynamic response is one of the critical criteria in hybrid vehicles. So in this
paper Direct Torque Control (DTC) method has been used. Fuel cell can solve some of electrical vehicle
problems but large variation of fuel cell output voltage can derange DTC. In this paper an accurate fuel cell
dynamic model has been extract and effect of important parameters such as temperature and pressure have
been analyzed. The proposed structure for hybrid vehicle has cold start capability. Also in order to increase
efficiency and controllability, two induction motors are used in vehicle which a common inverter is used to drive
them.Finally hybrid vehicle has been tested in standard driving cycle which results show ability of proposed
structure and control method.
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 -1مقدمه
مسائل محيطزيست و امکان تمام شدن سوختهای فسيلي ،تمايل بهه
استفاده از انرژی الکتريکي در خودروها را افزايش داده است ] .[1پيهل
سوختي يکي از منابع توليد انرژی الکتريکي است که مسهتقيماً انهرژی
شيميايي را به الکتريکي تبديل مينمايهد ،بنهابراين نسهبت بهه چرخهه
توليد انرژی الکتريکي از سوختهای فسيلي دارای بازده باالتری است و
تمايل برای استفاده از آن افزايش يافته است ].[2
تحليل رفتار خودرو به نحوه مدلسازی پيل سوختي بستگي دارد.
بيشتر مدلها دارای معادالت ديفرانسيل زماني پيچيدهای هستند که
بيانکننده واکنشهای دروني پيل سوختي هستند .اين مدلها برای
شبيه سازی پاسخ گذرای پيل سوختي دقت بااليي دارند ] ،[3اما به
دليل حجم زياد محاسبات ،برای تحليلهای آنالين مناسب نيستند و
استفاده از آنها تاخير سيستم درايو را بيشتر خواهد نمود.
مدل مداری پيل سوختي که از دقت و سرعت پاسخدهي مناسبي
برخوردار باشد ،برای شبيه سازی خودرو هيبريد مناسب خواهد بود.
توان مورد نياز خودرو با توجه به سيکل رانندگي ممکن است تغييرات
ناگهاني زيادی داشته باشد اما پيل سوختي دارای ديناميک کندی
است و نمي تواند به تنهايي اين تغييرات توان را پاسخ دهد .برای اين
منظور ميتوان از ترکيب پيل سوختي با باتری و ابرخازن استفاده نمود
] . [4استفاده از ابرخازن با چگالي انرژی باال در شرايط پيک بار باعث
کاهش تنش روی باتری شده و بازده را افزايش ميدهد در نتيجه عمر
مفيد باتری افزايش يافته و ميتوان از باتری با ظرفيت و ابعاد
کوچکتری استفاده نمود و در هزينه صرفهجويي نمود ].[4
باتری مورد استفاده در خودرو بايد قابليتهايي مانند ذخيرهسازی
انرژی ،جريان تخليه باال ،قابليت شارژ سلولهای خالي در شرايط ترمز
و طول عمر زيادی داشته باشد .معموالً سه نوع باتری در خودروها
استفاده ميشوند ] -1:[6باتری اسيد سرب  -2باتری هيدرات فلز
نيکل ) -3 ،(NMHBباتری ليتيوم يوني )(Lithium Ion

مدل متداول برای باتری ،يک منبهع ولتهاژ اسهت کهه دارای ولتهاژ
داخلي و يک مقاومت داخلي است .مقدار ولتاژ داخلي ،مقاومت داخلهي
و ظرفيت باتری بهه  SOCو دمهای بهاتری بسهتگي دارد .مهيتهوان بها
استفاده از سيستم خنککاری مناسب ،دمای باتری را تقريباً ثابت نگهه
داشت و در نتيجه از بررسي اثر تغييرات دما صرفنظر نمود ].[2
مدلهای مختلف ارائهشده برای باتریها را ميتوان به  4دسته
تقسهيم نمود :الف -مدلهای الکتروشيميايي ،ب -مدلهای تحليلي،
ج -مدلهای تصادفي و آماری ،د -مدلهای مداری الکتريکي
ميزان رطوبت پيل سوختي ،فشار گازهای ورودی و نحوه تثبيت
مقدار آنها بر عملکرد پيل سوختي تاثير زيادی دارد ] .[8مناسب
نبودن دمای کاری پيل سوختي ميتواند باعث ميعان گاز شده و
عملکرد پيل سوختي را به شدت تحت تاثير قرار دهد ] .[9با توجه به
ثابت زماني حرارتي پيل سوختي ،بسياری از طرحها قابليت راهاندازی
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سرد خودرو را ندارند .در مقاله حاضر در شرايط راهاندازی ،موتور توان
مورد نياز خود را از باتری و ابرخازن دريافت ميکند و در نتيجه در
شرايطي که هنوز پيل سوختي به دمای مناسب نرسيده ،باز هم خودرو
قابليت کارکرد مناسب را خواهد داشت.
در مرجع ] ،[12از يک دستگاه جانبي برای تنظيم و حفظ ميزان
رطوبت اليه داخلي غشاء در مقدار مطلوب استفاده شده و مقدار
رطوبت تقريباً ثابت خواهد بود .در ] [3به دليل تاثير نهايي بسيار
کوچکي که تغييرات محيطي روی مقدار پارامتر ) Ψمعرف وضعيت
رطوبت اليه غشاء پيل سوختي( دارند ،برای  Ψيک مقدار ثابت در نظر
گرفته شده است .در مرجع ] [2که هدف تنها بررسي نحوه عملکرد و
مدلسازی يک پيل سوختي بوده است ،نشان داده شده که مقدار
پارامتر  Ψبه اندازه  2/26درصد افزايش داشته است که تغيير بسيار
کوچکي است .در مقاله حاضر ،ميزان رطوبت اليه غشاء در معادالت
مدلسازی پيل سوختي لحاظ شده است اما به دليل ايزولهبودن
گازهای ورودی از هوا ،از تغييرات لحظهای رطوبت هوای محيط
صرفنظر شده که باعث کاهش حجم محاسبات شده و تاثير بسيار
ناچيزی بر دقت مدل پيل سوختي دارد.
مرجع ] [2که ساختاری مانند مقاله حاضر دارد ،برای مدلسازی
پيل سوختي از يک مدار معادل تونن ساده استفاده کرده و از اثر خازني
صرفنظر کرده است .اين مدل فقط در ناحيه کار خطي پيل سوختي

دارای پاسخ قابل قبولي است و در نواحي کاهش غلظت و فعالسازی،
دارای خطای بسيار زيادی است .برای درايو موتور ،پيل سوختي بايد
بتواند در نواحي مختلف پاسخ مناسبي داشته باشد.
با توجه به هزينه ،قابليت اطمينان و وجود روشهای کنترلي
مناسب ،در اين مقاله از موتور القايي قفس سنجابي استفاده شده است.
روش کنترل برداری ميدان به دليل استفاده از تبديل دستگاههای
مختصات و استفاده از کنترلکنندههای  ،PIدارای ديناميک کندی
است و برای کنترل موتور به مقدار دقيق پارامترهای مختلف موتور نياز
دارد .روش  DTCبسيار سريع است و وابستگي کمي به پارامترهای
موتور دارد ،بنابراين برای خودرو هيبريد مناسب است ].[11
برای تغذيه موتور القايي در روش  DTCدر ] [14 ،13 ،12از
اينورتر  VSIاستفاده شده و برای جلوگيری از اتصال کوتاه شدن يک
پايه اينورتر بايد يک زمان مرده کليدزني در نظر گرفته شود که باعث
اعوجاج شکل موج خروجي اينورتر شده و از طرفي ولتاژ موثر خروجي
را هم کاهش ميدهد در نتيجه بايد تعداد بيشتری از سلولها با هم
سری شوند .لذا در مقاله حاضر از اينورتر امپدانسي استفاده شده که
ميتواند ولتاژ را افزايش دهد.
مشکل مذکور را نداشته و حتي 
مرجع ] [14از مبدل امپدانسي برای درايو خودرو پيل سوختي
استفاده کرده و صرفاً نشان داده که مبدل امپدانسي دارای عملکرد
افزايش ولتاژ بوده و قادر است پاسخ مناسبي داشته باشد .برای
شبيهسازی موتور از بار  RLاستفاده شده و در نتيجه رفتار ديناميکي
موتور ،تغييرات سرعت و روش کنترلي آن به هيچ وجه مورد توجه قرار

Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 3

اينورتر امپدانسي دو خروجي برای درايو دو موتور ...

/ 44مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،44شماره 3

نگرفته است و اين در حالي است که در مقاله حاضر پيل سوختي،
باتری ،ابرخازن و موتور القايي مدلسازی شده و رفتار درايو موتور
القايي به روش  DTCمورد بررسي قرار گرفته است.
برای افزايش کنترلپذيری خودرو و کاهش هزينه ناشي از
استفاده از يک موتور با توان بيشتر ،ميتوان از دو يا چند موتور القايي
با توانهای کمتر استفاده کرد .در ] [12 ،2برای تغذيه هر موتور از يک
اينورتر جداگانه استفاده شده که باعث افزايش تعداد کليدها شده است.
اما در اين مقاله  ،از يک اينورتر مشترک برای درايو دو موتور القايي سه
فاز استفاده شده و با اين کار تعداد کليدها از  12به  9عدد کاهش
يافته است .از طرفي يکي از معايب اينورتر  2خروجي کاهش سطح
و لتاژ خروجي است که اين مسئله با استفاده از ساختار امپدانسي و
کنترل  STجبران شده است .در ] [14تنها يک حرکت شتابگيری و
يک ترمز بررسي شده که برای ارزيابي عملکرد خودرو کافي نيست اما
در مقاله حاضر از سيکل رانندگي استاندارد استفاده شده است.

 -2مدلسازی منابع انرژی خودرو هيبريد
در اين قسمت مدلسازی پيل سوختي ،بهاتری و ابرخهازن بهه گونههای
انجام شده که با وجود داشتن پاسخ سريع ،دقت بااليي دارند.

 -1-2مدلسازی پيل سوختي
پيلهای سوختي انواع مختلفي دارند کهه از ميهان آنهها  PEMبهرای
وسايل نقليه کاربرد فراواني دارد .ولتاژ توليدی پيل سوختي توسط افت
ولتاژهای ناشي از کاهش غلظت مواد واکهنش دهنهده ،فعهالسهازی در
الکترودهای آند و کاتد و مقاومت اهمي کاهش مييابد .جريان کشهيده
شده از پيل سوختي باعث تغيير دمای پيل سوختي مهيشهود و چهون
مقدار افت ولتاژهای مختلف پيل سوختي خود به دمها بسهتگي دارنهد،
بنابراين در مدلسازی پيل سوختي بايهد بهرای جريهان ،يهک سيسهتم
حلقه بسته در نظر گرفت ،اما در مرجع ] [3جريان به عنوان يک متغير
مستقل در مدلسازی در نظر گرفته شده که باعث ايجاد خطها خواههد
شد .در اين مقاله جريان به عنوان يک پارامتر وابسهته در نظهر گرفتهه
خواهد شد و در نتيجه دقت مدلسازی افزايش خواهد يافت.
ولتاژ توليدی توسط يک پيل سوختي با رابطه زير بيان ميشود:
()1

V FC  E Nerst V act V con V ohm

که در آن ولتهاژ توليهدی پيهل سهوختي E Nerst ،ولتهاژ مهدار بهاز پيهل
سوختي در حالت بدون اتالف ،افت ولتاژ فعالسازی در الکترودهای آند
و کاتد ،افت ولتهاژ کهاهش غلظهت مهواد واکهنشدهنهده ( اکسهيژن و
هيدروژن) و افت ولتاژ مقاومت اهمي الکتروليت و اتصالها است .رابطه
به صورت زير است:
()2

G S
RT  PH 2 

(T T ref ) 
ln 

2F 2F
2F  PO2 0.5 

E Nerst 

در رابطههه ( ،)2انههرژی آزاد گي هبس F ،ثابههت فههارادی S ،تغيي هرات
آنتروپ هي T ،دمههای پي هل سههوختي T ref ،دمههای مرجههع ( 24درجههه
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سانتيگراد) R ،ثابت گازها ،فشار نسبي هيدروژن ،فشار نسبي اکسيژن
است .ولتاژ مدار باز پيل سوختي به دمها و فشهار اکسهيژن و هيهدروژن
بستگي دارد .افت ولتاژ فعالسازی در الکترودهای آند و کاتد را ميتوان
به صورت رابطه ( )3بيان کرد:
()3

]) V act  [ 1   2T   3T  ln (CO2 )   4T  ln (i FC

که در آنها ضرايبي هستند که به دما و فشار گازههای ورودی بسهتگي
دارند اما ميزان تغييرات آنها به حدی ناچيز است کهه متغيهر در نظهر
گرفتن آنها تاثير زيادی در جواب نههايي نخواههد داشهت و در مقابهل
حجم محاسبات را بسيار افزايش ميدهد و باعهث کنهدتر شهدن پاسهخ
ميشود .از آنجايي که سرعت پاسخدهي يکي از معيارهای
پيل سوختي 
مهم در درايو خودروهای برقي و هيبريد است ،در اين مقاله اين ضرايب
ثابت در نظر گرفته شدهاند .غلظت اکسيژن در سطح کاتاليزور اسهت و
جريان نقطهکار پيهل سهوختي اسهت.رابطه بهين نهر مهوالر گازههای
هيدروژن و اکسيژن با فشار آنها به صورت زير است:
()4

q Hout2
PH 2

KH2 

()4

qOout2
PO 2

KO 2 

مقدار فشار گاز با مقدار گاز درون سلول متناسب است .بنابراين
رابطه بين تغييرات جزئي فشار ،نر گازها و مقدار جريان پيل سوختي،
که معرف ميزان مصرف گاز است ،طبق روابط زير خواهد بود:
()6

RT in
) (qH 2  qHout2  2 K r I FC
Va



()2

RT in
) (qO 2  qOout2  K r I FC
VC



dPH 2
dt
dPO2
dt

در روابط ( )6و ( )2و به ترتيب نر ورودی هيدروژن و اکسيژن
هستند .و  K rضريبي است که رابطه بين ميزان واکنش گاز و جريان
پيل سوختي را نشان ميدهد .مقدار فشار گازهای هيدروژن و اکسيژن
از تبديل الپالس روابط ( )6و ( )2به صورت زير خواهد بود:
()8

) (q Hin 2  2K r I FC

()9

) (qOin2  K r I FC

1 K H2
1   H 2S
1 K O2
1   O 2S

()12

Va
K H 2 RT

()11

VC
K O2 RT

PH 2 
PO2 

H 2
O 2
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با اين وجود ،در مراجع ] [16،3فشار گازهای ورودی مقاديری ثابت در
نظر گرفته شده که باعث کاهش دقت مدلسازی پيل سوختي خواههد
شد .افت ولتاژ ناشي از کاهش غلظت مواد واکهنشدهنهده (اکسهيژن و
هيدروژن) به صورت رابطه ( )12است:
()12


J 
V con  B  ln 1 

J
max 


در رابطه ( B ،)12ضريبي است که به ولتاژ نقطهه کهار بسهتگي دارد.
 Jچگالي جريان سلول ،چگالي جريهاني کهه در آن حهداکثر سهوخت
مصرف ميشود .افت ولتاژ مقاومهت اهمهي الکتروليهت و اتصهالهها بهه
صورت رابطه ( )13است:
()13

M  l

()14

A

Rm 

2

i
T  i FC 
181.6 1  0.03  FC  0.062  

 
A
A 
 303 

()14

i FC 
303  



  0.634  3  A   exp  4.18  T  T  





M

در دو رابطه اخير ،مقاومت ويژه اليه الکتروليت l ،طول مسير
عبور جريان از الکتروليت A ،سطح مقطع عبور جريان از الکتروليت،
جريان پيل سوختي T ،دمای پيل سوختي و  ضريبي است که به
عواملي مانند رطوبت و فشار گازهای ورودی به پيل سوختي بستگي
دارد .دما يکي از مهمترين پارامترها در تعيين عملکرد پيل سوختي
است ،اما در ] [3دما به عنوان يک ورودی مستقل ثابت و يا با تغييرات
پلهای ،در نظر گرفته شده است .اين در حالي است که در شرايطي که

ميزان رطوبت کافي باشد ،افزايش دما باعث بهبود عملکرد پيل سوختي
ميشود و در شرايطي که رطوبت محدود باشد ،به دليل افزايش جريان
کشيده شده از پيل سوختي ،افزايش دمای ايجادشده باعث بدتر شدن
عملکرد پيل سوختي ميشود .برای اينکه رفتار مدار معادل ارائهشده به
حالت واقعي نزديکتر شود ،دمای پيل سوختي در اين مقاله طبق
رابطه ( )16در نظر گرفته شده است ].[12
i FC
)t
T it

(

T  T ic i FC T rt e

در رابطه ( Tit , Trt )16و  Ticضرايب ثابت هسهتند .مهدار معهادل پيهل
سوختي به صورت مجموعهای از مقاومتها و خازن خواهد بود که ههر
يک تابعي چندمتغيره هستند .مقاومتها نشاندهنهده افهت ولتاژههای
Serial No. 69

iFC

Vd
)Ract = f(T, iFC ,Co2
+

)Rcon = f(iFC ,A

+
Load

Ra

Vcell

_
iC

V ohm  i FC  R m  Rc 

در رابطههه ( ،)13مقاومههت الکتريک هي الکترولي هت ،مقاومههت الکتريک هي
اتصاالت داخل پيل در برابر حرکت الکترون است .با توجه به روابط ()1
تا ( )13ميتوان دريافت که عملکرد پيل سوختي بهه دمها و فشهارهای
نسبي گازهای اکسيژن و هيدروژن و همچنين جريان آن بسهتگي دارد.
مقاومت الکتريکي اليه الکتروليت به صورت رابطه ( )14خواهد بود کهه
مقاومت ويژه آن به دما و چگالي جريان بستگي دارد.

()16

ناشي از فرآيند فعالسازی ،کاهش غلظت و افت ولتاژ اهمي هستند .به
دليل تجمع بارهای الکتريکي در نزديکي الکترودها ،يک رفتهار خهازني
برای پيل سوختي مشاهده ميشود کهه بيهانکننهده رفتهار دينهاميکي
عملکرد پيل سوختي است .مدار معادل الکتريکي پيشنهادی برای پيل
سوختي ،در شکل( )1نشان داده شده است.

_

C

شکل ( :)1مدار معادل پيشنهادی برای پيل سوختي

 -2-2مدلسازی باتری
معموالً برای مدلسازی مدت زمان تداوم شارژ باتری از قانون
 Peukertاستفاده ميشود .ميزان درصد خطای اين روش برای بارهای
متغير بازمان تا  %122نيز مشاهده شده است ] [18و اين در حالي
است که در درايو خودرو به دليل تغييرات شرايط سيکل رانندگي ،بار
باتری متغير با زمان است .بنابراين بايد از مدل بهبوديافتهای استفاده
شود .مدلهای مورد استفاده برای انواع باتریها را ميتوان به  3دسته
تقسيم نمود -1 :مدار معادل تونن  -2مدار معادل امپدانسي-3 ،
مدلسازی بر اساس مدت زمان کارکرد )(runtime
هر يک از اين مدلها دارای خطاهايي هستند که به طور خالصه
در جدول ( )1بيان شدهاند .پارامترهای مدار معادل باتری توابعي
غيرخطي و چندمتغيره هستند و در نتيجه تحليل مدل باتری بسيار
پيچيده شده و پاسخ ديناميکي مدار معادل باتری ممکن است با وجود
داشتن دقت مناسب ،بسيار کند باشد .در اينجا از پارامترهايي که تاثير
بسيار کمي دارند صرفنظر شده تا دقت و سرعت ،همزمان حاصل
شوند .بنابراين در مدل انتخاب شده از اثر دشارژ خودی به دليل تاثير
بسيار ناچيز در طي يک دوره کوتاهمدت ،صرفنظر شده و دمای باتری
نيز توسط سيستم خنککاری در مقداری مناسب ثابت شده است.
جدول ( :)1مقايسه عملکرد روشهای مختلف مدلسازی باتری
DC

AC

گذرا

runtime

مدل تونن

ندارد

محدود

دارد

ندارد

مدل امپدانسي

ندارد

دارد

محدود

ندارد

مدل runtime

دارد

ندارد

محدود

دارد

در اين مقاله از مدل نشان دادهشده در شکل ( )2استفاده شده که
مزايای هر سه روش را دارا است .در اين مدل  RSDمقاومت بيانکننده
دشارژ خودی C ،ظرفيت باتری RTS ،و  CTSپارامترهای ثابت زماني
پاسخ کوتاهمدت RTL ،و  CTLپارامترهای ثابت زماني پاسخ بلندمدت و
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 RSمقاومت اتصاالت سری باتری است .مقدار پارامترهای مدار معادل
باتری برحسب  SOCبا استفاده از روابط زير محاسبه ميشوند ]:[19
V OC (SOC )  1.031e 35SOC  3.685  0.2156SOC

()12

0.1178SOC 2  0.3201SOC 3

()18

RS (SOC )  0.1562e 24.37SOC  0.07446

()19

RTS (SOC )  0.3208e 29.14SOC  0.04669

()22

CTS (SOC )  752.9e 13.51SOC  703.6

()21

RTL (SOC )  6.603e 155.2SOC  0.04984

()22

CTL (SOC )  6056e 27.12SOC  4475
RTL

IBat

RTS
RS

VSOC

+
CTL

VBat

CTS

)VOC(SOC

+

IBat

 -1-3اصول کنترل مستقيم گشتاور
در اين روش از ولتاژها و جريان موتهور نمونههبهرداری شهده و بها
استفاده از آنها مقدار سرعت ،گشتاور و شار استاتور موتور تخمين زده
ميشود .مقادير تخمين زدهشده با مقادير مرجع مقايسه شده و ميهزان
خطای گشتاور و شار تعيين ميشود .با توجه به جهت مورد نيهاز بهرای
تغييرات گشتاور و شار و با توجه به محل قرارگيری شهار ،بهردار ولتهاژ
مناسب برای اعمال به موتور انتخاب ميشود .بهرای داشهتن سهاختاری
ساده و دقيق از جدول کليهدزني اسهتفاده مهيشهود .و خطهای شهار و
گشتاور به دو کنترلکننده هيسهترزيس اعمهال شهده و خروجهي ايهن
کنترلکنندههای هيسترزيس برای انتخاب بهردار ولتهاژ مناسهب مهورد
استفاده قرار ميگيرند.
معموالً اينورتر مورد استفاده از نوع منبع ولتاژی است و انتخاب
پهنای باند هيسترزيس روی فرکانس کليدزني آن تاثير زيادی دارد .به
طور كلي مقدار گشتاور بر حسب شارهای پيوندی استاتور و روتور به
صورت رابطه ( )23به دست ميآيد ].[9

RSD

C

()23
شکل ( :)2مدل باتری

 -3-2مدلسازی ابرخازن
در مرجع ] [22برای مدلسازی ابرخهازن از مهدل  RCسهاده اسهتفاده
شده است .اين مدل شهامل يهک خهازن ،يهک مقاومهت سهری و يهک
مقاومت موازی است .در اين مقاله برای افزايش دقت عملکرد ابرخازن،
مدل مهورد نظهر به صهورت شکل ( )3بهبهود يافته است .شهاخه  C1و
 RSبيانکننده رفتار اصلي ابرخازن هستند .شاخه  Rو  C2بيهانکننهده
رفتار کند ابرخازن در انتهای سيکل شارژ و دشارژ هستند .مقاومت RP
برای مدلسازی دشهارژ خهودی اسهت و سهلف  Lدارای مقهدار بسهيار
کوچکي است و محدودکننده تغييرات بسيار زياد جريان خروجي است.
در شبيهسازیها از ابرخهازن  432فهاراد 16 ،ولهت شهرکت Maxwell
استفاده شده است.
RS
+

i

)VUC(t

R

L
RP

C1

C2

_

شکل ( :)3مدل پيشنهادی ابرخازن

 -3کنترل مستقيم گشتاور
در اين قسمت ابتدا اصول روش کنترل مستقيم گشتاور برای
موتور القايي بيان خواهد شد ،سپس با توجه به رفتار گشتاور موتور
القايي ،راهکارهايي برای کاهش ريپل گشتاور پيشنهاد خواهد شد.

Serial No. 69

L
3
T e  P m  r  s sin 
2 LsL r

در رابطه ( )23اندوکتانس مغناطيسکننده هسته ،اندوکتانس
نشتي روتور ،اندوکتانس نشتي استاتور ،بردار فضايي شار پيوندی روتور،
و  زاويه بين بردار فضايي شار پيوندی استاتور و روتور ميباشد .از
آنجايي که بردار فضايي شار پيوندی روتور نسبت به بردار فضايي شار
پيوندی استاتور دارای تاخير است و حرکت آن به کندی انجام ميشود
در نتيجه برای افزايش گشتاور کافي است که بردار ولتاژی انتخاب شود
که زاويه بردار شار پيوندی استاتور را افزايش دهد و در اين صورت
طبق رابطه ( )23حتي با ثابت بودن اندازه بردارهای شار ميتوان
گشتاور را کنترل نمود .پس با اين روش کنترل مستقل گشتاور و شار
امکانپذير است.

 -2-3کاهش ريپل گشتاور در روش کنترل مستقيم گشتاور
يکي از مشکالت اساسي روش  DTCوجود ريپل گشتاور زياد آن
است .روشهای مختلفي برای کاهش ريپل شار و گشتاور وجود دارد
که هر يک دارای مزايا و معايب خاص خود هستند .برای رفع ايرادهای
روش  DTCبايد توجه نمود که روشهايي قابلقبول هستند که مزايای
روش  DTCرا کاهش ندهند .بنابراين روشهای ارائهشده بايد تا حد
امکان دارای ساختاری ساده باشند که حجم محاسبات سيستم کنترلي
را خيلي افزايش ندهند.
در سرعتهای کم ،ريپل گشتاور باعث ميشود که گشتاور باالتر
از مقدار مرجع قرار بگيرد و اين در حالي است که در سرعتهای باال،
ريپل گشتاور باعث ميشود که گشتاور پايينتر از گشتاور مرجع قرار
بگيرد .تغييرات گشتاور موتور القايي به صورت رابطه ( )24خواهد بود.
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n

T e 

در رابطه ( )24ميزان تغييهرات گشهتاور p ،تعهداد زوج قطهب موتهور،
مقدار شار نامي موتور است .مدت زمان الزم برای رسيدن گشهتاور بهه
حد باالی باند هيسترزيس به صورت رابطه ( )24است.
()24

 LS
T eU
3
) pn (V qi  e S
2

tU 

در رابطههه ( )24مههدت زمههان رس هيدن گشههتاور بههه حههد بههاالی بانههد
هيسترزيس ،حد باالی گشتاور ،اندوکتانس نشهتي کهل موتهور ،مولفهه
محور  qولتاژ موتور ،نيروی ضدمحرکه موتور که طبق رابطه ( )26بيان
ميشود.
()26

eS  S n

در رابطه ( S )26سرعت زاويهای شهار اسهتاتور اسهت .مهدت زمهان
اعمال بردار ولتاژ فعال برای افزايش گشتاور تا رسيدن به حد باالی باند
هيسترزيس به سرعت زاويهای شار استاتور و زاويه بهين بهردار ولتهاژ و
شار بستگي دارد .در رابطه ( )24اگر بهردار ولتهاژی انتخهاب شهود کهه
مولفه محور  qآن کوچکتر از نيروی ضد محرکه باشد ،در اين صهورت
بردار ولتاژ به جای افزايش گشهتاور باعهث کهاهش گشهتاور شهده و در
نتيجه ريپل گشتاور افزايش خواهههد يافهت .اگههر بهزر تهر از زمههان
نمونهبرداری باشد ،بردار ولتاژ انتخاب شده بايد برای تمام مهدت زمهان
نمونهبرداری DTCبه موتور اعمال شود و اگر کوچهکتهر باشهد ،بهرای
مدت زمان باقيمانده بردار ولتاژ صفر اعمال خواهد شد .مدت زماني که
طول ميکشد تا گشتاور به حد پايين باند هيسترزيس گشهتاور برسهد،
طبق رابطه ( )22است.
()22

 LS
T eL
3
pn e S
2

tL  

در رابطهه ( )22مههدت زمههان الزم بههرای رسهيدن بههه حههد پههايين بانههد
هيسترزيس ،حد پايين گشتاور است .اگر زمان بزر تهر از مهدتزمهان
نمونهبهرداری  DTCباشد ،بردار ولتهاژ صهفر بهرای تمههام مهدتزمهان
نمونهبرداری به موتور اعمال ميشود و در غيهر ايهن صهورت در مهدت
زمان باقيمانده بردارهای ولتاژ فعال به موتور اعمال ميشوند.
شبيهسازیها نشان ميدهد که هنگهامي کهه شهار از يهک مقطهع وارد
مقطع بعدی ميشود ،ريپل شار و گشتاور تا حدی افزايش مييابهد .در
واقع شرايط موتور تغيير کرده اما در لحظات اوليه هنوز بردارهای ولتاژ
قبلي به موتور اعمال ميشوند .از طرفي شرايط و ميزان تاثير بردارهای
ولتاژ در نقاط مختلف يک مقطع نيز متفاوت است .نواحي شهار در ايهن
مقاله  12قسمت در نظر گرفته شده است تا بردارههای ولتهاژ بها دقهت
بهتری انتخاب شوند.
شيب منحني تغييرات گشتاور تاثير بسيار زيادی بر مقدار ريپل
گشتاور دارد .برای کاهش ريپل گشتاور و کاهش فرکانس کليدزني ،در

Serial No. 69

هنگام کاهش گشتاور از بردارهای ولتاژ صفر به جای بردارهای فعال
ولتاژی که تاثير معکوس دارند ،استفاده ميشود .شيب کاهش گشتاور
طبق رابطه زير خواهد بود:
()28

R
R
3PLm m
S F  Te ( s  r ) 
) s r cos(s   r
 Ls  L r
4 Ls L r

طبق رابطه ( )28در گشتاورهای زياد و سرعتهای زياد ،شيب
کاهش گشتاور بيشتر از حالتي است که گشتاور موتور کوچک است و
يکند .شيب افزايش گشتاور
يا اينکه موتور در سرعتهای پايين کار م 
طبق رابطه ( )29به ولتاژ انتخابي برای اعمال به موتور بستگي دارد.
()26

3PL m
) u s r sin(v  r
4 Ls L r

SR  SF 

 -4انتخاب ساختار مبدل
ولتاژ ابرخازن معموالً دارای تغييرات زيادی است و در نتيجه برای
عدم تاثير منفي اين تغييرات بر عملکرد اينورتر تغذيهکننده موتور
الکتريکي ،از يک مبدل  dc/dcبرای تثبيت نمودن ولتاژ ابرخازن از ديد
لينک  dcاقدام مينمايند .برای پيادهسازی DTCمعموالً از اينورترهای
منبع ولتاژی) (VSIاستفاده ميشود اما اين اينورترها کاهنده ولتاژ
هستند و از آنجايي که ولتاژ هر سلول پيل سوختي مقداری کمتر از 1
ولت است ،در صورت استفاده از  VSIبايد تعداد زيادی از سلولها را
با هم سری نمود .در اين شرايط حداکثر توان هر سلول توسط
ضعيفترين سلول محدود ميشود بنابراين بايد طرحي ارائه شود که به
تعداد سلول سری کمتری نياز داشته باشد .همچنين به ازای ولتاژهای
بيشتر از  3ولت ،الکتروليت آلي مورد استفاده در ابرخازن تجزيه
ميشود بنابراين حداکثر ولتاژ يک سلول ابرخازن مقداری محدود است
و برای توليد يک ولتاژ زياد الزم است که تعداد زيادی از سلولهای
ابرخازن نيز با هم سری شوند .به دليل توزيع آماری احتمال متفاوت
بودن مقادير پارامترهای سلولهای ابرخازن مانند ظرفيت ،مقاومت
داخلي ،نر دشارژ خودی و ولتاژ هر سلول وجود دارد .اين مسائل بر
عملکرد ابرخازن و طول عمر مفيد آن تاثير زيادی خواهد داشت.
ابرخازنها ميتوانند چند صد هزار بار شارژ و دشارژ شوند زيرا در
الکترودهای آنها واکنشهای شيميايي اتفاق نميافتد اما طول عمر
ابرخازنها در اثر افزايش دما و افزايش ولتاژ به شدت کاهش مييابد .به
ازای ولتاژهايي که برای ابرخازن قابلتحمل محسوب نميشوند،
واکنشهای فرسايش و تجزيه بيشتر خواهد شد .اگر ظرفيت ابرخازن
به حدی کاهش يابد که کمتر از  %82ظرفيت اوليه خود شود و يا اينکه
مقدار مقاومت داخلي و يا نر دشارژ خودی  2برابر شوند ،در اين
صورت ابرخازن بايد تعويض شود ].[21
در اين مقاله برای رفع مشکالت اينورتر  VSIاز اينورتر امپدانسي
استفاده شده که قابليت افزايش ولتاژ  dcرا داشته و مشکالت مربوط
به روشن شدن همزمان کليدهای يک پايه را ندارد .اينورتر منبع
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امپدانسي ميتواند به صورت يک مبدل کاهنده -افزاينده کار کند.
مبدلهای  VSIدارای  8حالت کاری هستند که  6حالت مربوط به
انتقال توان بوده و دو حالت صفر دارند .اما در مبدل امپدانسي بهغيراز
 8حالت بيان شده برای  VSIحالت ديگری وجود دارد که کليدهای
اينورتر به صورت همزمان روشن شده که به آن (ST) Shoot
 Throughگفته ميشود .اين حالت بايد در مدت حالت صفر ر دهد
تا اثر نامطلوبي بر عملکرد مبدل نداشته باشد .در مبدل امپدانسي
مقداری از زمان حالت صفر به حالت  STاختصاص داده ميشود .مقدار
ولتاژ پيک فاز خروجي اينورتر عبارت است از:
V
vˆac  M  B  0
2

()32

در رابطه ( M )32شاخص مدوالسيون V 0 ،مقدار ولتاژ پيل سوختي
و  Bضريب تقويت ولتاژ مبدل امپدانسي است.
1

1

()31

T0
T

B 

1 2

در رابطه ( T ،)31مدتزمان يک دوره تناوب کليدزني و  T 0مدتزمان
 STاست .مقدار متوسط ولتاژ سلف در يهک دوره کليهدزني در حالهت
دائمي بايد صفر باشد حداکثر مقدار توسط شاخص مدوالسيون محدود
ميشود.

در هنگام راهاندازی ،بايد دمای پيل سوختي به مقدار مناسبي
برسد و اين فرآيند تاحدی زمانبر است .برای راهاندازی سريع خودرو
ابتدا از انرژی ابرخازن و باتری با هم استفاده ميشود .پس از مدتي که
پيل سوختي به دمای مناسب رسيد ،بار توسط پيل سوختي تامين
ميشود .نحوه مشارکت منابع در تامين توان مورد نياز بار در شکل()4
نشان داده شده است.
مدل خودرو ميتواند از ديد پيشرو يا پسرو بررسي شهود .در مهدل
پسرو سيکل رانندگي بهه عنهوان ورودی اسهت و در ههر لحظهه مقهدار
سرعت خودرو مشخص است و مدل پسرو مقدار نيرو و گشهتاور مهورد
نياز خودرو را تعيين ميکند .مدل پسرو به نوعي مدل حالهت مانهدگار
است و زمان شبيهسازی آن به دليل عدم نياز به اسهتفاده از گهامههای
بسيار کوچک ،تا حدی سريع اسهت .مهدل پيشهرو خهودرو بهه سهيکل
رانندگي واقعي نزديکتر است .در اينجا يک مدل راننده (محرک) برای
توليد دستورات شتابگيری و ترمهز گهرفتن اسهتفاده مهيشهود .مهدل
پيشرو شامل جزئيات بيشتری نسبت بهه مهدل پسهرو اسهت بنهابراين
اندازه گامهای شبيهسازی بايد کوچکتهر باشهد و در نتيجهه زمهان بهر
هستند.

 -4مديريت انرژی منابع و ساختار مبدل پيشنهادی
خودرو مورد نظر دارای پيل سوختي است و به نوعي يک خهودرو
هيبريد سری محسوب ميشود .بهه دليهل بهازده بهاالی پيهل سهوختي
نسبت به موتور احتراق داخلي ،بازده خودرو ارائهشده بيشتر از خودرو
هيبريد سری متداول خواهد بود .همان طور که قبالً بيهان شهد ،بهرای
کاهش تنش ولتاژ دو سر ابرخازن از يهک مبهدل  dc/dcو يهک مبهدل
امپدانسي استفاده شده است .در نتيجه نيازی به مدارهای متعادلسهاز
برای ابرخازن وجود نداشته و باز هم بازده افزايش خواهد يافت.
خودرو مورد نظر دارای پيل سوختي ،ابرخازن و باتری داخلي
است .باتری داخلي توسط انرژی مازاد پيل سوختي و يا انرژی حاصله
از فرآيند ترمز خودرو شارژ ميشود .ساختار اتصال منابع خودرو
پيشنهادی در شکل ( )4نشان داده شده است.
IM

LV DC Bus

IM

T ≥ Tmin

PFC = P1

Yes

No
PL>P1

)PUC=HF(PL-P1
)PBat =LF(PL-P1

H2
Internal
Battery

Ultra
Capacitor

شکل ( :)4ساختار منابع خودرو هيبريد پيشنهادی

Serial No. 69

Yes

No

شکل ( :)4بلوک دياگرام کنترلي منابع
FC

Zsource
Inverter

+

در اين مقاله برای بررسي عملکرد خودرو در طي نمودن سيکل
رانندگي استاندارد از مدل پسرو استفاده شده است .و برای ارزيابي
عملکرد سيستم درايو از ترکيب هر دو روش استفاده شده است .نحوه
وارد شدن بردارهای نيرو به خودرو در هنگام حرکت در شکل ()6
نشان داده شده است.
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 STبا استفاده از توان توليدی پيل سوختي ،ابرخازن را شارژ نمايد و
توان خروجي پيل سوختي را تثبيت نمايد.

Faero

Mg sin 

Mg

Frol



شکل ( :)6نيروهای وارده بر خودرو

نيروهای مقاوم در برابر حرکت ،نيروی ناشي از مقاومت هوا و
اصطکاک است و با توجه به شرايط شيب مسير ،نيروی گرانش ميتواند
باعث افزايش سرعت حرکت شود و يا اينکه به عنوان يک نيروی مقاوم
در برابر حرکت قرار گيرد .مقادير پارامترهای مهم در مدلسازی
نيروهای وارده به خودرو در جدول ( )2بيان شدهاند .در سرعتهای
باال ،نيروی مقاومت هوا يکي از مهمترين اجزای گشتاور بار است اما در
سرعتهای بسيار کم ،اصطکاک تاثير زيادی خواهد داشت.
FL  Faero  Frol  Fg

()32

1
C d AV 2  C rr Mg cos   Mg sin 
2

()33

FL 

جدول ( :)2پارامترهای خودرو
جرم خودرو

M

750 kg

ضريب کشش

Cd

0.44

سطح جلويي خودرو

A

2.66 m2

شعاع چر خودرو

r

0.25 m

ضريب مقاومت چرخش

Crr

شتاب گرانش

g

چگالي هوا

ρ

()34

2

9.81 m/s

1.17 kg/m3

کاهش خواهد يافت .برای درايو موتور  IM1که در خروجهي بهاال قهرار
گرفته 6 ،بردار ولتاژ فعال وجود دارد .اين بردارها به ترتيهب  V1تها V6

1  2D 0
V Bat
1  D0

V FC 

در رابطه ( )34نسبت مدتزمان  STبه يک دوره کليدزني است .رابطه
بين ولتاژ ورودی اينورتر و ولتاژ خروجي پيل سوختي و رابطه بين ولتاژ
ورودی اينورتر و ولتاژ باتری به صورت زير هستند:
()34

1
V FC  BV FC
1  2D 0

()36

1
V Bat
1  D0

0.0075

ساختار مبدل پيشنهادی اين مقاله در شکل ( )2نشان داده شده
است .در اين ساختار از يک مبدل  dc/dcافزاينده/کاهنده برای اتصال
ابرخازن به لينک  dcاستفاده شده است .کليد  S1هنگامي وصل
مي شود که دمای پيل سوختي به مقدار مطلوب رسيده باشد .ديود D1
وظيفه انتقال انرژی ابرخازن به موتور را در شرايط راهاندازی سرد و
همچنين شرايطي که توان مورد نياز بار بيشتر از توان توليدی پيل
سوختي است را فراهم ميکند .اين ديود در هنگام شرايط  STبه دليل
بيشتر بودن ولتاژ کاتد از آند قطع است .کليد  S2وظيفه انتقال انرژی
برگشتي در حالت ترمز را برای شارژ ابرخازن به عهده دارد .سلف قرار
دادهشده در خروجي پيل سوختي برای پيوسته نمودن و کاهش ريپل
جريان خروجي پيل سوختي است .طرح مذکور قادر است در مدتزمان

Serial No. 69

با تغييرات شرايط مسير حرکت خودرو ،ميزان توان مورد نياز
موتورها و در نتيجه توان کشيده شده از لينک  dcتغيير خواهد نمود و
با تغييرات توان کشيده شده از پيل سوختي ،ولتاژ آن نيز به شدت
تغيير ميکند در اين شرايط بازده موتورهای القايي کاهش مييابد و از
آنجايي که گشتاور موتور القايي با توان دوم ولتاژ متناسب است،
گشتاور توليدی خودرو به شدت کاهش مييابد از طرفي تغييرات
شهديد ولتهاژ لينک  dcباعهث ايجاد تنش ولتاژ دو سهر کليدهای
نيمههادی ميشود .برای رفع اين مشکالت در ساختار پيشنهادی سعي
شده که با وجود تغييرات توان مورد نياز بار ،توان و جريان کشيده شده
از پيل سوختي ثابت باشد .اگر ولتاژ خروجي پيل سوختي ثابت باشد،
توان و جريان آن نيز ثابت خواهند بود .ولتاژ باتری در يک مدت زمان
کوتاه دارای تغييرات بسيار کمي است و ميتوان آن را ثابت در نظر
گرفت .در ساختار ارائهشده ،به جای يکي از خازنهای شبکه امپدانسي،
يک باتری قرار داده شده است .با انتخاب يک مقداری برای درصد ،ST
ولتاژ خروجي پيل سوختي هم ثابت خواهد ماند.

Vi 
Vi 

استفاده از دو موتور القايي کوچکتر به جای يک موتهور القهايي بهزر
باعث افزايش کنترلپذيری و بازده خودرو مهيشهود .موتورههای مهورد
استفاده در هنگام طي نمودن مسيرهای مستقيم بايد سهرعت يکسهاني
داشته باشند و فقط در هنگام طهي نمهودن پهيچههای مسهير حرکهت،
سرعت متفاوتي دارند و نسبت سهرعت چهرخش موتورهها متناسهب بها
فاصله هر چر از مرکز دايره پيچ است .بنهابراين شهرايط کهاری آنهها
بسيار شبيه هم بوده و ميتوان با استفاده از يک اينورتر  9کليهدی کهه
دارای  2خروجي سهفاز است ،آنها را کنترل نمهود .در ههر پايهه ايهن
اينورتر که در شکل ( )2نشان داده شده 3 ،کليد وجود دارد که بايد در
هر لحظه حداقل  2تا از اين کليهدها وصهل باشهند تها وضهعيت ولتهاژ
موتورها مشخص باشد در غير اين صورت ،ترمينال موتور شناور شده و
پيشبيني وضعيت و رفتار موتور مشکل شده و کيفيت عملکرد آن نيهز
نامگذاری شدهاند و برای درايو موتور  IM2نيز  6بردار ولتاژ فعال وجود
دارد .اين بردارها به ترتيب  V7تا  V12نامگذاری شدهاند.
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L1

SUc

SUb

D1

SUa

S1

S2

IM1
Battery
SMc

SMb

SMa

SLc

SLb

SLa

C1

IM2
DC/DC
Buck/Boost

Fuel Cell

UC

L2

شکل ( :)2ساختار مبدل پيشنهادی برای خودرو هيبريد پيل سوختي

برای کنترل موتورها به روش  DTCبردار ولتاژ اعمالي به موتور با
توجه به ميزان خطای شار ،گشتاور و ناحيهای که شار در آن قرار دارد،
انتخاب ميشود .معموالً به دليل وجود  6بردار ولتاژ فعال برای هر
موتور ناحيه قرارگيری شار به  6قسمت  62درجهای تقسيم ميشود
که ناحيه اول از  -32درجه تا  32درجه است .در اين حالت ،رفتار
بردار  V1در نيمه باال و پايين ناحيه اول کامالً متفاوت است و ممکن
است باعث افزايش خطا شود .بنابراين در اين مقاله از  12ناحيه 32
درجهای استفاده شده که کيفيت روش  DTCرا بهبود ميدهد.
وضعيت کليدهای 9گانه در هنگام انتخاب بردارهای فعال 12گانه در
جدول ( )3نشان داده شده است .وضعيت " "1برای وصل کليد"0" ،
برای قطع کليد و حالت "*" شرايطي است که کليد مورد نظر ميتواند
هر يک از وضعيتهای قطع يا وصل را داشته باشد .با انتخاب يکي از
بردارهای ولتاژ فعال برای اعمال به موتور  IM1تعداد بردارهای قابل
انتخاب برای اعمال به موتور IM2بسيار محدود ميشود .بنابراين
ميشود که نزديکترين رفتار را به ولتاژ بهينه داشته
برداری انتخاب 
باشد .بردارهايي که قابليت انتخاب شدن را دارند ،در جدول ( )4بيان
شدهاند.

Serial No. 69

جدول ( :)3وضعيت کليدها برای انتخاب بردارهای فعال

V6

V5

V4

V3

V2

V1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

*

1

1

1

*

*

1

1

*

*

*

1

*

*

*

1

1

1

*

1

1

1

*

*

1

1

*

*

*

1

*

*

*

1

1

1

V12

V11

V10

V9

V8

V7

1

*

*

*

1

1

*

*

1

1

1

*

1

1

1

*

*

*

1

*

*

*

1

1

*

*

1

1

1

*

1

1

1

*

*

*

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0
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جدول ( :)4بردارهای ولتاژ قابل انتخاب
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√
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√
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√
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√
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√

√
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√
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-
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√

√

√
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-
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√
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√
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)Vehicle Speed (mile/h

V7

can select
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30

-5
0

5

)time (sec

شکل ( :)8منحني سرعت خودرو به همراه سيکل NYCCDS

Flux Circle Curve for NYCC Driving Cycle
1
0.8

 -6نتايج و بحث

0.2
0

Fq

Serial No. 69

0.4

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1
-1

Fd

شکل ( :)9منحني دايرهای شار برای سيکل رانندگي استاندارد NYCCDS

16
14
12
10
8
6
280

300
320
)Temprature (K

Membrane Resistivity

به منظور ارزيابي کيفيت عملکرد خودرو هيبريد ،سيکل رانندگي
استاندارد )NYCCDS(NewYork City Cycle Driving Schedule
مورد بررسي قرار گرفته است .در صورتي که خودرو بتواند با يک
ديناميک مناسب منحني حرکتي سيکل استاندارد را دنبال نمايد،
نشاندهنده قابليت مناسب سيستم کنترل و درايو آن است .اين سيکل
رانندگي که معروف به سيکل رانندگي شهری نيويورک است ،دارای
مسافت  1/18مايل است .سرعت متوسط اين آزمايش  2/1مايل بر
ساعت بوده و حداکثر سرعت آن  22/2مايل بر ساعت است .مدت زمان
انجام آزمايش  498ثانيه است .برای خودرو شبيهسازی شده قطر
چر ها  42سانتيمتر در نظر گرفته شده است .برای نشان دادن قابليت
پاسخ ديناميکي سريع سيستم درايو ،سيکل تغييرات سرعت
 NYCCDSدر مدت  32ثانيه انجام شده که نشان ميدهد روش درايو
اعمالشده حتي برای تغييراتي با  22برابر سرعت تغييرات سيکل
 NYCCDSهم به خوبي عمل خواهد نمود .نتيجه شبيهسازی
تغييرات سرعت خودرو در طي نمودن سيکل  NYCCDSدر شکل
( )8نشان داده شده است.
منحني دايرهای شار موتور القايي که نشاندهنده رفتهار حالهت گهذرا و
حالت دائمي موتور در شرايط کاری مختلف است ،در شهکل ( )9رسهم
شده است .مشاهده ميشود که سيستم درايو پاسخ دينهاميکي سهريعي
داشته و ريپل حالت دائمي آن نيز بسيار کم است .برای بررسهي رفتهار
پيل سوختي ،منحني تغييرات مقاومت ويژه اليه الکتروليت بهر حسهب
دما و چگالي جريان در شکل ( )12نشان داده شده است .چنان که اين
شکل نشان ميدهد ،با افزايش دما مقاومت کاهش مييابد اما با افزايش
چگالي جريان ،مقاومت نيز افزايش مييابد .از طرفي بايد توجه نمود که
افزايش جريان خود باعث افزايش دما خواهد شد بنابراين ديده ميشود
که رفتار پيل سوختي غيرخطي است.

0.6

4
1
340

360

0

0.5
)Current Density (A/cm2

شکل ( :)12منحني تغييرات مقاومت ويژه اليه الکتروليت

منحني تغييرات ولتاژ يک سلول پيل سوختي بر حسب جريان آن کهه
به منحني پالريزاسيون معروف است ،برای پيل سهوختي شهبيهسهازی
شده و در شکل ( )11نشان داده شده است .افزايش دما باعث افهزايش
ولتههاژ خروجههي پيههل سههوختي شههده و حتههي مقههدار تههوان مههاکزيمم
قابلدسترس توسط پيل سوختي را هم افزايش داده اسهت .البتهه بايهد
دقت نمود که در عمل برای ايجاد ايهن شهرايط الزم اسهت کهه ميهزان
رطوبت اليه غشاء با تغييرات دما ثابت نگه داشته شود.
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ولتاژی به موتور اعمال شده که شيب تغييرات گشتاور کوچک باشد .در
نتيجه ريپل پاسخ گشتاور طبق شکل ()14کاهش يافته است.

1

Temperature
Increment
Temperature
Increment

15

0.8

)Power (w

5

0.4

)Voltage (V

10

0.6

450
Turn Left

400
Turn Right

350
300

)Speed (rpm

250

0
50

45

40

35

25
30
)Current (A

20

15

10

5

0

0.2
200

1.16
1.17
1.18
)time (sec

180
2

12

Serial No. 69

10

6
)time (sec

0

2

1

0.8

1.08
1.06
1.04
1.02
1

0.6

0.4

0.98
0.96
1.0154

2

به منظور ارزيابي ميزان ريپل گشتاور و سرعت پاسخ ديناميکي
گشتاور موتور القايي مورد استفاده در خودرو ،منحني پاسخ پله گشتاور
در حالت استفاده از  DTCکالسيک برای کنترل خودرو در شکل ()13
نشان داده شده است .در اين حالت ريپل گشتاور حدود  %2بوده که
مقدار قابل توجهي است .برای کاهش ريپل گشتاور با استفاده از تعريف
نواحي  12گانه برای شار و با توجه به روابط ( )28و ( )29بردارهای

8

1.5
)time (sec

4

1

0

شکل ( :)12منحني تغييرات سرعت موتورهای خودرو در هنگام پيچ

V 1 R1

V 2 R2

برای امنيت بهتر خودرو سرعت هر دو چر کاهش يافته به نحوی
که سرعت چر سمت چپ خودرو به ( 212دور در دقيقه) 22 km/h
کاهش يافته و طبق رابطه ( )32سرعت چر سمت راست بايد km/h
 16/84يا ( 129دور در دقيقه) باشد .پس از اتمام طي نمودن پيچ،
سرعت خودرو دوباره به  32km/hرسيده و در ادامه خودرو تا
 42km/hسرعت گرفته است .سپس خودرو به سمت چپ گردش کرده
و در اين حالت نيز شعاع پيچ  8متر در نظر گرفته شده است .بنابراين
سرعت موتور سمت چپ بايد  129دور در دقيقه و موتور سمت راست
 212دور در دقيقه باشد .سپس سرعت خودرو دوباره به 32km/h
رسيده است .شکل ( )12نحوه تغييرات سرعت دو موتور سمت چپ و
راست خودرو را نشان ميدهد .موتور سمت راست به خروجي شماره
يک اينورتر و موتور سمت چپ به خروجي دوم اينورتر وصل شدهاند.
در واقع علت بيشتر بودن ريپل سرعت موتور سمت چپ نسبت به
موتور سمت راست ،محدوديت انتخاب بردارهای ولتاژ برای درايو موتور
وصل شده به خروجي دوم است.

190

50

)Torque (p.u.

()32

200

100

)Torque (p.u.

در اين قسمت قابليت عملکرد اينورتر در اعمال پالس مناسب به
موتورها برای گردش خودرو به چپ و راست بررسي ميشود .همان
طور که بيان شد قطر چر های خودرو  42سانتيمتر در نظر گرفته
شده است .منحني سرعتي که خودرو بايد آن را طي نمايد به اين شرح
است که ابتدا خودرو راهاندازی ميشود و تا سرعت  32کيلومتر در
ساعت که معادل  322دور در دقيقه است سرعت ميگيرد سپس
خودرو ميخواهد به سمت راست گردش کند .شعاع پيچ  8متر است و
فاصله بين دو چر خودرو  1/4متر است .طبق رابطه ( )32نسبت
سرعتها محاسبه ميشود.

176
1.15

210

)Speed (rpm

شکل ( :)11تاثير تغييرات دما بر منحني پالريزاسيون پيل سوختي

178

)Speed (rpm

180

220

150

1.8

1.0148
1.015
)t (sec

1.0152

1.6

1.4

1.0146

1.2

0.94
1.0144

1
)t (sec

0.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

شکل ( :)13پاسخ پله گشتاور با استفاده از  DTCکالسيک

برای ارزيابي سرعت پاسخ پله گشتاور ،شکل( )14بها تاکيهد بهر لحظهه
تغيير گشتاور مجدداً در شکل( )14رسم شهده اسهت .مهدتزمهان الزم
برای رسيدن گشتاور به مقدار نامي خود  4ميليثانيه اسهت .بهه دليهل
انتخاب بردارهای ولتاژ با مقدار کوچکتر ،ريپل گشتاور کاهش يافته اما
در مقابل سرعت پاسخ ههم کهاهش داشهته اسهت .بهرای بهبهود ريپهل
گشتاور و افزايش سرعت پاسخ گشهتاور ،سيسهتم کنترلهي DTCبهرای
انتخاب بردار ولتاژ مناسب بهبود يافته است به اين صورت که در حالت
گذرا اولويت اصلي داشتن پاسخ سريع بوده و در حالت ماندگار اولويهت
اصلي کاهش ريپل خواهد بود .نتيجه حاصل از طرح بهبوديافتهه بهرای
گشتاور در شکل ( )16رسم شده است که نتيجه آن کاهش زمهان بهاال
آمدن گشتاور به اندازه  1ميليثانيه بوده و در حالت ماندگار نيهز ريپهل
گشتاور حدود  %2/4باقيمانده است .ديهاگرام روش  DTCبهبوديافتهه
برای تفکيک شرايط کاری گذرا و حالت مانهدگار در شهکل ( )12رسهم
شده است.
برای ارزيابي بهتر عملکرد روش پيشنهادی ،پاسخ پله گشتاور
حاصله با نتايج چند مرجع در جدول ( )4مقايسه شده و مشاهده
مي شود که طرح پيشنهادی با استفاده از ساختاری با حجم محاسبات

کم ،توانسته ريپل گشتاور را کاهش داده و سرعت پاسخ مناسبي داشته
باشد.
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 پاسخ پله گشتاور با استفاده از روش کاهش ريپل:)14( شکل

0.2

0
0.698

0.7

0.702

0.704
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 تکميليDTC  پاسخ پله گشتاور با استفاده از روش:)16( شکل

0.9
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 پيشنهادی با مراجعDTC  مقايسه پاسخ گشتاور طرح:)4( جدول
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Torque (p.u.)

مدتزمان پاسخ
گشتاور

ريپل گشتاور

منبع انرژی ورودی

مرجع

0.1 sec
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 ايدهآلdc
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0.0055 sec
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 ايدهآلdc

[14]

0.0035 sec
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طرح مقاله
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بهبوديافته

0.6
0.5
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0.3
0.2
0.1
0.695

0.7
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 سرعت پاسخ پله گشتاور با استفاده از روش کاهش ريپل:)14( شکل
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comparator
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 بهبوديافته پيشنهادیDTC  دياگرام روش:)12( شکل
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SUc

SUb

SUa

SMc

SMb

SMa

SLc

SLb

SLa

Snew

شکل ( :)18کليدهای اينورتر به همراه کليد جديد

در اينورتر  9کليدی در هر لحظه ،در هر پايه حداقل  2کليد روشن
هستند و تنها با تغيير حالت يک کليد در هر پايه ،امکان ايجاد  STوجود
دارد .بنابراين اگر  STتنها توسط يک پايه انجام شود ،تلفات  STشامل
تلفات کليدزني يک کليد و هدايت  3کليد خواهد بود.
مقدار تلفات هدايت کليدها در حالت  STبا يک پايه ،با توجه به
مدل مقاومتي کليدها در هنگام هدايت که در شکل ( )19نشان داده
شده ،مساوی  12RI 02خواهد بود .در اين شرايط عالوه بر وجود تلفات
هدايت بسيار زياد ،مقدار ولتاژ قابلتحمل هر کليد نيز بايد به اندازه ولتاژ
 dcورودی باشد و جريان قابلتحمل هر کليد نيز حداقل مساوی باشد.
جريان سلفها در هنگام  STمقدار قبلي خود را حفظ ميکنند بنابراين
مانند يک منبع جريان با مقداری برابر با جريان سلف در لحظه قبل از
بروز  STرفتار ميکنند .در حالتي که  STتوسط هر سه پايه انجام شود،
مقدار تلفات هدايت کليدهای اينورتر امپدانسي  9کليدی به صورت رابطه
زير خواهد بود:
()38

1
PLoss   3R  (2I 0 )2  4RI 02
3

تحليلها نشان ميدهد که انجام  STبا استفاده از سه پايه اينورتر

باعث ميشود که تلفات حالت هدايت يک سوم شود .اما بديهي است که
در اين حالت سه کليد تغيير حالت دادهاند يعني تلفات کليدزني بايد به
ازای  3کليد محاسبه شود .برای محاسبه تلفات کليدزني ،مدتزمان وصل
شدن کليدها در شرايط مختلف تقريباً يکسان است و جريان هر کليد در
لحظه وصل شدن کامل ،مقداری فراجهش دارد و چون اين شرايط
همواره وجود دارد و هدف از اين قسمت مقايسه عملکرد حالتهای
مختلف است ،اثر فراجهشها لحاظ نشده است .در حالت انجام  STبا يک
پايه ،تلفات کليدزني تقريباً مساوی است .از طرفي برای انجام  STبا سه
کليد نيز چون جريان هر کليد يک سوم شده است بنابراين در مجموع،
در اين حالت نيز مقدار تلفات کليدزني همان  2I 0V iخواهد بود .اگر طبق
شکل ( ) 18يک کليد در ورودی اينورتر قرار داده شود ،تلفات حالت
هدايت کليدها در هنگام  STطبق رابطه ( )39خواهد بود:
()39

 1


PLoss New    3R  R   (2I 0 ) 2  2RI 02

 3


در اين شرايط ،تلفات نسبت به حالت قبل  %42کاهش خواهد يافت.
از آنجايي که در اينورتر  9کليدی در هر لحظه بايد حداقل  2کليد از 3
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کليد هر پايه روشن باشند ،بنابراين ولتاژ قابلتحمل کليد جديد نيز مانند
کليدهای مورد استفاده در ساختار اينورتر است اما جريان هر کليد
اينورتر در حالت قبلي يک سوم جريان ماکزيمم در حالت  STبوده و در
ساختار جديد ،کليد اضافهشده بايد قابليت تحمل  %42جريان ماکزيمم را
داشته باشد .با اين وجود حد جريان قابلتحمل برای هر يک از  9کليد
اينورتر نيز نصف شده است .بنابراين استفاده از يک کليد در ورودی
اينورتر برای استفاده در حالت  STميتواند تلفات را کاهش دهد.
به منظور جمعبندی شرايط حالتهای مختلف  ،STمقادير تلفات
هدايت ،تلفات کليدزني ،ولتاژی که هر کليد بايد تحمل کند و حداکثر
جريان هر کليد برای حالتهای مختلف  STدر جدول ( )6بيان شدهاند.
نتايج نشان ميدهد که با اضافه نمودن يک کليد در ورودی اينورتر،
تلفات حالت هدايت کاهش چشمگيری دارد و اين در شرايطي است که
تلفات کليدزني تقريباً مشابه حالتهای ديگر است .حداکثر جريان عبوری
از  9کليد اينورتر نيز نسبت به حالت  STايجادشده توسط سه پايه نصف
شده است .بنابراين هزينه کليدهای اينورتر کاهش يافته است در مقابل
يک کليد به ساختار اضافه شده است .برای ارزيابي دقيق اقتصادی طرح
الزم است که در حالت عملي طول عمر مفيد مبدل در نظر گرفته شود و
بررسي شود که هزينه مقدار انرژی صرفهجويي شده به دليل کاهش
تلفات و کاهش هزينه هر يک از  9کليد اينورتر به دليل کاهش مقدار
جرياني که بايد تحمل کنند ،در مقابل هزينه اضافهشده ناشي از کليد
جديد چه ميزان صرفهجويي اقتصادی خواهد داشت.
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. قابليت راهاندازی سرد خودرو نيز فراهم شهد،نياز موتور الکتريکي خودرو
برای کاهش اثرات نامطلوب ناشي از روشن و خاموش شهدنههای مکهرر
 توان پيل سوختي در يک مقدار مناسب در تمام طول مدت،پيل سوختي
کار خودرو تثبيت شد و تغييرات فرکانس باالی بار توسط ابرخازن پاسهخ
 با دقت مناسبي منحني سيکل راننهدگيDTC سيستم کنترلي.داده شد
 همچنين برای کاهش اثر نهامطلوب. را دنبال نمودNYCCDS استاندارد
 از اينورتر امپدانسي،افت ولتاژ ابرخازن و پيل سوختي در صورت تغيير بار
 کليدی با داشهتن دو خروجهي سهه فهاز9  اينورتر امپدانسي.استفاده شد
توانست دو موتور القايي را در طي نمودن مسيرهای مسهتقيم بها سهرعت
 تغييهر،يکساني کنترل نمايد و در طي نمهودن پهيچههای مسهير حرکهت
 سهاختار کنترلهي پيشهنهادی.سرعت مناسب را بين آنهها ايجهاد نمايهد
توانست ريپل گشتاور را کاهش داده و سرعت پاسهخدههي را نيهز بهبهود
ST  همچنين شرايط کليدها و ميزان تلفات برای حالتهای مختلف.دهد
بررسي شد و ساختار پيشنهادی باعث کاهش تلفهات ههدايت کليهدها در
. شدST مدت
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