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  مقدمه -1-1

امروزه به دلیل مسائل زیست محیطی صنایع مختلف به دنبال منابع انرژي پاك و تجدیدپذیر هستند. 

هاي فسیلی مورد استفاده در خودروها یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده طبیعت هستند. پیل سوخت

هاي فسیلی مورد کم، عملکرد بدون صدا و بازده باال در مقایسه با سوخت سوختی به دلیل آالیندگی بسیار

توجه صنایع خوردوسازي قرار دارد. در خودروهاي مجهز به پیل سوختی از موتورهاي الکتریکی به جاي 

یت شود. براي انتخاب موتور الکتریکی مورد استفاده معیارهایی مانند، قابلموتورهاي احتراق داخلی استفاده می

کنترل مناسب، هزینه کم، تعمیر و نگهداري کم، قابلیت اطمینان باال و سر و صداي کم مورد توجه قرار 

کنند. در بسیاري از موارد موتور القایی هاي معتبر دنیا از انواع موتورهاي الکتریکی استفاده میگیرد. شرکتمی

 نامهپایانگیرد. در این بل قبول مورد استفاده قرار میسه فاز به دلیل قابلیت اطمینان باال، هزینه کم و بازده قا

هاي مختلفی براي کنترل موتور القایی وجود دارد اما از آنجایی استفاده شده است. روش سه فاز از موتور القایی

 که هدف کنترل موتور القایی با دینامیک باال بوده و در بسیاري از موارد دسترسی به مقدار پارامترهاي موتور

کنند، بنابراین روش کنترل مستقیم وجود نداشته و همچنین این پارامترها در حین کار موتور تغییر می

در شکل زیر نشان  DTCانتخاب شده است. ساختار بلوك دیاگرامی روش  نامهپایانبراي انجام این  1گشتاور

شده  داده 

  است.

 

 

 

 

 

 

  

                  

  موتور القایی برای DTC: دیاگرام روش ١-١شکل 

دهی سریع سیستم هاي هیسترزیس براي شار و گشتاور باعث سادگی و پاسخاستفاده از کنترل کننده

                                                 
1- Direct Torque Control (DTC) 
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شود و در حالت هاي هیسترزیس باعث ایجاد ریپل شار و گشتاور میکنترلی شده است. اما کنترل کننده

ریپل زیاد باشد نویز صوتی ایجاد  ماندگار هم مقداري ریپل گشتاور وجود داشته و در صورتی که میزان این

کالسیک فرکانس کلیدزنی متغیر آن است که باعث ایجاد هارمونیک  DTCشود. از دیگر مشکالت روش می

در مقاالت مختلف ارائه شده است. اما بسیاري از  DTCهاي مختلفی براي بهبود عملکرد خواهد شد. روش

ن را از بین برده و دهی سریع آاي که پاسخکه گونه هشد DTCها باعث پیچیدگی بسیار زیاد سیستم آن

  دهند. وابستگی آن را به پارامترهاي ماشین افزایش می

هاي و انرژي سلولدر این پایان نامه سعی خواهد شد از انرژي ذخیره شده در باطري، انرژي پیل سوختی 

بنابراین هدف از این پایان نامه درایو  مین انرژي الکتریکی مورد نیاز خودرو استفاده شود.خورشیدي براي تأ

موتور الکتریکی (در این پایان نامه موتور القایی) با استفاده از انرژي چند منبع ذکر شده بوده که براي مدیریت 

باشد  يابه گونه دیبا يانرژ تیریو مد يمدلساز هاي هوشمند استفاده خواهد شد.مناسب این منابع از روش

از آنجایی که مدیریت منابع در این گونه از  .دیرا برآورده نما دیبریخودرو ه ویدرا يهاکه بتواند خواسته

توان از ابتدا یک روش هوشمند را براي انجام کار تعیین نمود و بیان اي بسیار جدید است نمیخودروها مسئله

ئل درایو موتور الکتریکی به کرد که این روش بهترین نتیجه را خواهد داد. تمرکز اصلی این پایان نامه به مسا

هاي هوشمند صرفاً براي گوي نیازهاي یک خودروي هیبریدي باشد و استفاده از روشنحوي که بتواند پاسخ

  بهتر شدن قابلیت استفاده از انرژي منابع است .
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 مقدمه -2-1

 1 حدود. است شده 21 قرن اوایل در R & D هاي بزرگترین پروژه از یکیی کاهش کربن نقل و حمل

روزانه  در زندگی تحرك بسیاري برآوردن نیازهاي دارد که براي  جهان وجود خودرو  در سراسر میلیارد

 سطح در اقتصادي بزرگترین نیروهاي از یکی خودرو بنابراین صنعت). Bruno et al, 2012( شودمی استفاده

تریلیون دالر 3 از بیش ارزش به ي تولیديکارگرفته و به زنجیره را به نفر میلیون 10 نزدیک نی است کهجها

مورد  اتومبیل زیادي باعث ایجاد تعداد عظیم، صنعت این یک نتیجه عنوان به .سال باعث میشود هر در

  :دشوما می جامعه در مسائل عمده سري یک ایجاد به همچنان که است شده استفاده

 اي  گلخانه گازهاي درصد 13,1 حدود باعث انتشار نقل و حمل : بخش اي گلخانه گاز هاي انتشار

اي  گلخانه انتشار گازهاي کاهش ترتیب این به). سال هر در CO2تن میلیارد 5( جهان میشود سراسر

 ).Ehsani & Emadi, 2010تبدیل شده است ( المللی بین و به یک اولویت ملی اتومبیل ها

 انتشار  ویژه تنفسی هست به کننده شرایط ناتوان چندین مسئول اگزوز هايآلودگی هوا : لودگیآ

 ).Wenzhong, 2005( دیزلی نقلیه ذرات وسایل

 سال 50- 40  تا تنها نفت ذخایر است شده بینی پیش فعلی استفاده و تکنولوژي با:  نفت  کاهش 

 می اروپا اتحادیه نفت استفاده از ٪70 تقریبا  مسئول  نقل و حمل حاضر حال در. است موجود آینده

 ).Ehsani & Emadi, 2010( است افزایش حال در سهم این و باشد

 منابع هاي فسیلی وادار به تأمین ازسوخت انرژي به فاده بیش از حد وابستگیتامنیت انرژي : اس 

 نقل و حمل براي سیلیف هاي به سوخت وابستگی در نواحی سیاسی ناپایدار میکند بنابراین خارجی

  ).Thunthong et al, 2009( دارد کاهش به نیاز

 میشود در مدت زمان  زده تخمین که دارد وجود جهان در جمعیت میلیارد 7جمعیت : حدود  رشد

 هوایی، و آب تغییرات در مهمی باید تاثیر این که است مسلم. میلیارد نفر خواهد رسید  9سال به  40

 ).Ehsani & Emadi, 2010( انرژي خواهد داشت تو امنی غذایی امنیت

 معنی بدان مایع هاي هیدروکربن به کامل تقریبا وابستگی  و شخصی اتوموبیل براي افزون روز تقاضاي

 و بنزین براي جایگزین هاي سوخت توسعه.  بود خواهد دشوار بخش این از ها آالینده انتشار کاهش که است

 در شهري هواي حد از بیش آلودگی از نگرانی و  نفتی هاي شوك به پاسخ رد ابتدا در 1970 سال از دیزل

  .است انجام حال
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 و هیدروژنی سوخت سلول الکتریکی، باتري دیزل، و بنزین ترکیبهاي با سرعت، به  کربن کم آوري فن

 نگرانی. استپیشرفت  حال است، در یافته توسعه عمده کننده تولید هر توسط که تقریبا دو این از ترکیبهایی

 این به زیستی هاي سوخت از  »صحیح« اجتماعی و محیطی زیست هاي هزینه و تولید ارتقاء مورد در

 گرفته نظر در درآینده پایدار نقل و حمل سوخت عنوان به اي گسترده طور به برق و هیدروژن که معناست

  ).Ehsani & Emadi, 2010( است شده

برقی هیبریدي و  باتري و سلول سوختی از نقطه نظر ساختار این بخش مرور کلی انواع خودروهاي 

  باشد.الکترومکانیکی و مدیریت انرژي آنها می

  کربنآوري خودروهاي کموضعیت فعلی فن -2-2

 را روي پژوهشی خود تالش هاي  با تغییر سیاستهاي خود حاضر حال در خودرو کنندگان تولید از بسیاري

معمولی  خودروهاي از ناشی مشکالت به توجه با  پذیر انرژي تجدید  و باال انرژي وري خودروهاي با بهره

هیبریدي،  این مشکالت همچون خودروهاي بردن بین از براي ايبالقوه متعدد هاي حل راه .اندمتمرکز کرده

 به یروشن پاسخ هیچ حاضر حال در .دارد وجود ها2FCEV و 1BEVمحیطی، -زیستی سوخت نقلیه وسایل

 طور به دانشمندان ولی ،ندارد وجود باشد غالب کربن کم يخودرو بازار بر درآینده تواندمی کدامیک اینکه

 و حمل سیستم یک آینده از قسمت یک  زیاد احتمال به فعلی عملی هاي آوري فن که دارند توافق گسترده

 ). Hori et al, 1998( زندمی رقم را پایدار نقل

 

                                                 
1-Battery electric vehicles 

2- Fuel cell electric vehicles 

 

 حتراقا خودروي )ز             Battery EVو)        خوروي هیبریديه)         د) هیبرید سري     ج) هیبرید موازي         موازي  -ب) هیبرید سري     آ) هیبرید پیچیده   

 داخلی                                              سلول سوختی                                                                                                          
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  خودرو نوع هفت کلی رحط: 1-2کلش                      

 دهد. پیکربندي انواع خودروها را نشان می 1- 2شکل

 وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی مرسوم -2-2-1

 150 طی طراحی این. است بشر تاریخ در دستاوردها بزرگترین از یکی)  )ز(1-2شکل ( موتور IC خودرو

 که است نای منديعالقه این دلیل .است شده تبدیل دروخو براي توان منبع ترینمحبوب به و شده کامل سال

 سوخت عنوان به دیزل/  بنزین از استفاده آن و داشت غالب هايویژگی از یکی موتور احتراق داخلی خودرو

برتر  باتري، خودروهاي مثال عنوان به دیگر، خودروهاي به نسبت مسافت محدوده لحاظ از مراتب به که است

 ادامه زیادي سالهاي براي خودرو آوري فن روي تسلطش و شده غالب احتراق داخلی تورمودر نتیجه  .است

 موتور احتراق داخلی هم هنوز هیبریدي خودروهاي ترین پیشرفته  هم اضرح الح در حتییافت.  خواهد

 از فاوتمت موتور احتراق داخلی هیبریدي خودرو  حال این با.  است اصلی انرژي منبع عنوان به انتخاب اولین

 در و  هستند کوچکتر معموال هیبریدي خودروي در هاموتور: است موتور احتراق داخلی معمولی خودروي

 بدست بهتر سوختی اقتصاد  رو این از ، کنند می کار زمان تر طوالنی  هاي دوره براي خود باالي بازده نقطه

 ادامه خودرو مهندسین کارهاي از یکی عنوان به موتور احتراق داخلی بازده بهبود به ادامه هم آید. هنوز می

 دو  راندمان گذشته سال 20 طول در که است موتور سازي کوچک راندمان بهبود  هاي روش جمله از. دارد

  یا توربو شارژرهاي جمله از  ها آوري فن ترین کارآمدبه   هنوز موتورهاي اکثر حال، این با. است  شده برابر

 ,Ehsani & Emadi( نیستند مجهز هایشان، هزینه افزایش دلیل به عمدتا ، وپاپس تغییر قابل بندي زمان

2010.(  

 )HEV(هیبرید الکتریکی خودروهاي  -2-2-2

 ترکیب. باشد قدرت منبع دو از ترکیبی هر تواند می برقی نقلی و حمل هیبرید خودرو یک کلی، طور به

 یا  خازن باتري، یک با بنزین/دیزل احتراق داخلی موتور)  شود نمی محدود اما( از عبارتند احتمالی هاي
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 براي دیگري و سازي ذخیره براي جزء یک معمول طور به. خازن یا  باتري یک با سوختی سلول یا و فالیویل،

 عملکرد یک موتور احتراق داخلی با متداول خودروهاي .باشد می استفاده قابل انرژي به سوخت یک تبدیل

 این با.  میدهند ارائه باال انرژي چگالی مزیت با مایع سوخت احتراق ي بوسیله طوالنی عملکرد برد  وبا خوب

 محیط آلودگی و  ضعیف اقتصادي سوخت مصرف معایب داراي متداول موتور احتراق داخلی خودروهاي حال،

  :عبارتنداز ضعیف اقتصادي سوخت مصرف براي اصلی دالیل. هستند زیست

 واقعی؛ دنیاي رانندگی شرایط با موتور وختس بازده مشخصات تطابق عدم  

 شهري؛ شرایط در رانندگی هنگام ویژه به ترمزي، حالت در خودرو جنبشی انرژي اتالف  

 کار؛ به آماده و موتور آرام دور حالت طول در انرژي اتالف 

 حرکت؛ و توقف رانندگی شرایط طی فعلی خودروهاي در) خودکار( هیدرولیک انتقال پایین بازده  

 بازده مانند متداول، موتور احتراق داخلی خودروهاي  به نسبت مزایا برخی داراي  هاBEV دیگر سوي زا

 به را آنها شارژ طوالنی زمان مدت و محدود برد حال، این با. هستند صفر اگزوز آالیندگی انتشار  و باال انرژي

 تر پایین بسیار انرژي چگالی دلیل به کنند می رقابت قابل موتور احتراق داخلی خودروهاي با  کمتر مراتب

 خودروي دو هر یايمزا آوردن دست به براي ،الکتریکی هیبرید خودروهاي.  مایع سوخت  با مقایسه در باتري

 ترکیب را توان منبع دو هاي ویژگی بهترین آنها، تک تک معایب بر غلبه با و ،BEVs و موتور احتراق داخلی

 خودروهاي از تر گران نیاز مورد پیچیدگی و اضافی اجزاي دلیل بهتریکی الک هیبرید خودروهاي. کند می

  ).Hori et al, 1998( هستند هاBEV از ترارزان باتري باالي هايهزینه به توجه با اما معمولی،

  هیبریدي با موتور احتراق داخلی برقی معماري خودروهاي -2-2-3

 هیبرید خودروهاي هر در. پیچیده ترکیبی و موازي-ريس موازي، سري،: دارد وجود طراحی ي گزینه چهار

 جمع. الکتریکی انرژي و مکانیکی انرژي: یابد می ریانج خودرو در که دارد وجود انرژي شکل دو ،الکتریکی

 را انرژي از شکل یک  همیشه انرژي ترکیب نقطه در دو به انرژي یک  کردن جدا یا و هم با  انرژي دو کردن

 .)مکانیکی یا  الکتریکی مثال عنوان به(کند درگیرمی

 خودروي نوع ترین ساده که دهد، می نشان  را سري هیبرید پیکربندي) د(1- 2شکل :سري هیبرید

 قدرت ابتدا. شود می نامیده برد دهنده افزایش هیبرید عنوان به  همچنین باشد، میالکتریکی  هیبرید

 را باتري یا شده تبدیل برق ;شود می تبدیل الکترون به اتورژنر یک از استفاده با احتراق داخلی موتور مکانیکی
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احتراق  موتور ،نظري لحاظ از. کندمی تغذیه کشش براي را الکتریکی موتور مستقیم طور به یا و میکند شارژ

 اتصال هیچ که و از آنجایی باتري، جایگزینی با مداوم طور به کند، می بازيرا  شارژر یک نقش داخلی

 کند، بازده کار اوج نقطه در تواند می طورمداوم موتوربه ندارد، وجود خودرو هاي چرخ و موتور نبی مکانیکی

 خودروي  از نمونه یک. یابد می بهبود موتور حرارتی بازده بنابراین است، توقف در نقلیه وسیله که زمانی حتی

  ).Ehsani & Emadi, 2010( است Chevrolet Volt سري هیبریدي

 در سري، هیبرید مقابل در. دهد می نشان موازي را هیبرید پیکربندي)  ج(1- 1شکل. يمواز هیبرید

 درایو براي قدرت  رساندن براي الکتریکی موتور و احتراقی موتور دو هر موازي الکتریکی هیبرید خودروهاي

 از عموما تندهس الکتریکی موتور و احتراقی موتور دو هر که آنجا از. میکنند کار موازي صورت به ها چرخ

 موتور توسط تنهایی به است ممکن محرکه نیروي توان شوند،می کوپل ها چرخ درایو محور به کالچ دو طریق

 انتشار و به دستیابی منظور به. شود تأمین دو هر توسط یا و  الکتریکی موتور توسط تنهایی به ، احتراقی

 ترمز هنگام در باتري شارژ براي ژنراتور یک عنوان هب نیز الکتریکی موتور تر، پایین سوخت مصرف و  آالینده

 با مقایسه در. باشد ها چرخ درایو براي نیاز از بیشتراحتراق داخلی  موتور خروجی که وقتی یا و کند می عمل

 تواند و می دارد نیاز کوچکاحتراق داخلی  موتور و کمتر پیشران تجهیزات به موازي هیبرید سري، هیبرید

 است Honda Insight موازي HEVخوب براي  مثال یک. گیرد قرار استفاده مورد  کوچکتر کیالکتری موتور

)Ehsani & Emadi, 2010.(  

 شده داده نشان) ب(1- 2شکل در که همانطور( موازي،-سري هیبرید پیکربندي  موازي:-سري هیبرید

 در  اضافی مکانیکی ارتباط کی مستلزم اما باشد، می موازي و سري هیبرید دو هر هاي ویژگی داراي) است

 اختیار در وجود با. باشد می موازي هیبرید با مقایسه در اضافی ژنراتور یک همچنین و سري هیبرید با مقایسه

 و تر پیچیده نسبتا موازي-سري هیبریدهاي موازي، و سري  هیبرید دو هر سودمند هاي ویژگی داشتن

 مدرن هیبریدي خودروسازهاي برخی تولید، و کنترل هاي يآور فن پیشرفت با حال، این با. است پرهزینه

  .کنند اتخاذ را سیستم این  دهند می ترجیح

 پیکربندي شامل سیستم این است، شده منعکس آن نام در که : همانطور.پیچیده هیبرید هاي سیستم

 نشان) آ( 1-2 شکل در که همانطور. کرد بندي طبقه قبلی  پیکربندي سه در  توان نمی که است پیچیده

 با. هستند الکتریکی آالت ماشین دو هر الکتریکی موتور و ژنراتور ، موازي-سري هیبرید در ،. است شده داده

 یک توان جریان و پیچیده درهیبرید الکتریکی موتور توان جریان بودن طرفه دو در کلیدي تفاوت حال، این

 هیبرید موازي،-سري الکتریکی هیبرید خودروي ندمان. است نهفته موازي-سري پیکربندي در ژنراتور  سویه

 اتخاذ را هیبریدي خودروي نوع این تولید برخی وجود، این با. باشد می باالیی بهاي و پیچیدگی داراي پیچیده
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  ).prius   Toyota)Wenzhong, 2005مانند اندکرده

   (BEV) باتري الکتریکی خودروهاي -2-2-4

  تاریخچه -1- 4- 2- 2

 اولین از زودتر دهه چند یک حتی. بود شده ساخته 1834 سال در داونپورت توماس وسطت BEV اولین

  نام به باتري هیبرید خودروي یک رسید ساعت بر کیلومتر 100 سرعت حد به که خودرو اولین. ICE خودرو

Camille Jenatzy بود 1899 سال در .BEVو آرام راحت، ،احتراق داخلی موتور خودروهاي با مقایسه در ها 

 همان در و بود، محدود بسیار برد باتري، کم انرژي سازي ذخیره ظرفیت به توجه با حال، این با. بود تمیز

 خارج رده از 1930 در تقریبا BEV نتیجتا،. یافت می ارتقاء چشمگیري طور بهاحتراق داخلی  موتور زمان،

 دوباره  شروع فکر به گذاران سیاست و روسازانخود ،1970 در  نفت کمبود و انرژي بحران به توجه با اما،. شد

BEV آالیندگی انتشار  داشتن براي انرژي، منابع تنوع و شد معرفی باال انرژي بازده عنوان به آن و افتادند 

  ).Ehsani & Emadi, 2010( گرفت قرار کار در دستور شهري هواي کیفیت بهبود به کمک و صفر

  وضعیت فعلی -2- 4- 2- 2

BEVاز خود انرژي منبع براي و داخلی، احتراق موتور یک جاي به الکتریکی موتور یک از کشش براي ها 

. است شده داده نشان) ب( 9 شکل در که همانطور میکنند،، استفاده مایع هاي سوخت جاي به هایی باتري

BEV اگزوز ي یندهآال انتشار مانند دارند، متداولاحتراق داخلی  موتور خودروهاي به نسبت بسیاري مزایاي 

 هاي باتري هاي ویژگی .صاف و آرام عملکرد و فسیلی هاي سوخت از بودن و مستقل باال بازده صفر، حد در

BEV و HEV باتري. هستند متفاوت بسیار BEV باتري که حالی در باال خاص انرژي داراي HEV توان داراي 

 استفاده موتور از متناوب طور به کمکی- توان) شبکه از مستقل( HEV یک در که آنجا از. باشند می باال خاص

   آن باتري باشد و) شتاب حداکثر طی مثال عنوان به( کوتاه زمان براي باال توان تولید به قادر باید و شود می
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