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του Ε. Μ. Πολυτεχνείου δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. 
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«Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω  

έχω φίλο τον ήλιο Θεό  

με του αγέρα το νέκταρ μεθάω  

αγκαλιάζω και γη κ'ουρανό  

 

Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι  

το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά  

Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι  

στο Αιγαίο να δίνω φιλιά  

 

Λευτεριά στους ανέμους ζητάω 

έχω πάψει να είμαι θνητός  

ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω  

δίχως σώμα χρυσός αετός» 
 

 

 

Στο  φίλο μου Γιάννη  

και στις αξίες  

που πίστευε και πρέσβευε.. 
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«Το νερό θα είναι μια μέρα 
καύσιμη ύλη. Το υδρογόνο 
και το οξυγόνο, από τα 
οποία συντίθεται, αν 
χρησιμοποιηθούν 

ξεχωριστά θα προσφέρουν 
μία ανεξάντλητη πηγή 
θερμότητας και φωτός» 

 
Ιούλιος Βερν, Το Νησί του Μυστηρίου (1874) 
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Πρόλογος 
Αν κάποιος με ρωτούσε: “Αλήθεια, ποιες είναι οι αγαπημένες σου λέξεις;”, αυτό που χωρίς 
δισταγμό θα απαντούσα είναι: “Δύο, η Ενέργεια και η Νοοτροπία”. Ένας από τους 
βασικότερους λόγους λοιπόν που από το  2003 -όντας τελειόφοιτος της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ- αποφάσισα να ασχοληθώ με κάποιο ενεργειακό θέμα ήταν και αυτός 
καθώς θεωρώ ότι οι δύο λέξεις που προανέφερα είναι αλληλένδετες σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ξεκινώντας από τις προσωπικές μας σχέσεις με Ανθρώπους και φτάνοντας σε αυτές με τη 
Φύση. Την ίδια σχεδόν περίοδο έτυχε να πέσουν στα χέρια μου δύο βιβλία τα οποία μου 
έδωσαν πολύ μεγάλη ώθηση να ασχοληθώ με το θέμα της διατριβής μου και γενικότερα με 
τεχνολογίες (και συνδυασμούς αυτών με άλλες) που βασίζονται στο Υδρογόνο. Τα βιβλία 
αυτά ήταν η «Ελεύθερη Ενέργεια» του Γιώργου Στάμκου και η «Οικονομία του Υδρογόνου» 
του Jeremy Rifkin. 

Το υδρογόνο αποτελεί τη συστατική ύλη των άστρων και του ήλιου μας και εφόσον 
αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να αποτελέσει το «αιώνιο καύσιμο». Το ζήτημα έγκειται στο 
ποιοι πραγματικά θέλουν ή δεν θέλουν να προχωρήσουμε σε μία κοινωνία που βασίζεται στο 
υδρογόνο το οποίο όντας τόσο άφθονο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία νέα αποκεντρωμένη 
μορφή ενεργειακής χρήσης. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στο πρώτο από τα δύο 
προαναφερθέντα βιβλία «Τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στο Σύμπαν είναι δύο: το Υδρογόνο και 
η Ηλιθιότητα».. 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί τον καρπό μίας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2005 στη 
Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Για 
τη συμβολή τους στην περάτωση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους 
ανθρώπους των οποίων η υποστήριξη με κάθε τρόπο ήταν καθοριστική.  

Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Kαθηγητή Νικόλαο-Χρήστο Μαρκάτο ο οποίος, αν και 
το θέμα δεν είχε κάποια «προϊστορία», δέχτηκε αμέσως και με ειλικρινή ενθουσιασμό να το 
αναλάβει υπό την επίβλεψή του και να το υποστηρίξει μέχρι τέλους με γόνιμες και πάνω από 
όλα γεμάτες κριτική σκέψη, συμβουλές δείχνοντάς μου παράλληλα εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις και τις ιδέες μου. Επίσης, οφείλω να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του σε 
καθοριστικές περιόδους κατά την πορεία ενασχόλησής μου με τη διατριβή τόσο σε 
επιστημονικά θέματα όσο και σε διαδικαστικά με ιδιαίτερα καταλυτική δράση στη 
διαμόρφωση και εξοπλισμό ενός νέου εργαστηριακού χώρου στη Σχολή ΧΜ που φιλοξενεί 
τεχνολογίες υδρογόνου. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή Χαράλαμπο Σαρίμβεη ο οποίος 
με το παιδαγωγικό του ύφος και ήθος και πάνω από όλα με την αγάπη του για την έρευνα, 
υποστήριξε αυτήν την προσπάθεια με μόνο δημιουργικές παρεμβάσεις και κριτική 
διαθέτοντας άπειρο χρόνο και ενέργεια. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην εξέλιξη και 
περάτωση της διατριβής επεμβαίνοντας καταλυτικά σε όποια και όσα προβλήματα 
παρουσιάστηκαν καθ’ όλη αυτή την πορεία επιδεικνύοντας εξαιρετική επιμονή, υπομονή και 
εμπιστοσύνη σε όλες μου τις προσπάθειες.  

Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Παλυβό για τη 
διαρκή υποστήριξή του πάνω σε διάφορα θέματα που προέκυψαν στην πορεία καθώς και στο 
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χρόνο που αφιέρωσε σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στα θέματα 
που άπτονται της περιοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου οι παρεμβάσεις του 
ήταν κάτι παραπάνω από κρίσιμες. 

Ένα άτομο που θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα είναι η ερευνήτρια στη Μονάδα 
Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Δρ. Θεοδώρα Ξενίδου, η οποία –πέραν της άριστης 
συνεργασίας που είχαμε- με υποστήριξε από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος αυτής της 
προσπάθειας τόσο με τη μετάδοση γνώσης πάνω σε διάφορα επιστημονικά θέματα όσο και 
εμπειρίας σχετικά με τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος που πραγματοποιεί 
τη διδακτορική του διατριβή. 

Ακόμα, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και φίλους υποψήφιους 
διδάκτορες Γιώργο Σταυρακάκη και Παναγιώτη Πατρινό για την άριστη σχέση που είχαμε 
όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που με βοήθησε ψυχολογικά και όχι μόνο σε πολλές, δύσκολες 
καταστάσεις. Επίσης, οι γόνιμες συζητήσεις πάνω σε θέματα περιοχών που άπτονται του 
επιστημονικού ενδιαφέροντος τους  (και όχι μόνο) κατέστη κρίσιμη σε πολλές φάσεις της 
διατριβής. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης οφείλω σε άτομα με τα οποία είχα την τύχη να συνεργαστώ σε 
επίπεδο συνεπίβλεψης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Τόσο με την Ευγενία 
Μέχλερη –με την οποία η άριστη συνεργασία και σχέση μας συνεχίζεται στο πλαίσιο της 
δικής της διδακτορικής διατριβής- όσο και με το Γιάννη Χάσικο συνεργαστήκαμε αρμονικά, 
καρπός της οποίας αποτέλεσε η περάτωση των διπλωματικών τους εργασιών. Ακόμα, σε 
επίπεδο μεταπτυχιακών εργασιών θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναστάσιο Τάτση και το 
Γιάννη Βατόπουλο οι οποίοι ασχολήθηκαν ενδελεχώς με διάφορα ζητήματα που αφορούν στα 
κελιά καυσίμου. Πολλά μέρη των ανωτέρω εργασιών αποτελούν ουσιαστικά ένα σημαντικό 
κομμάτι αυτής της διατριβής. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελένη 
Καραμάνου για τη συνεργασία που είχαμε και την ανταλλαγή χρήσιμων γνώσεων πάνω σε 
θέματα ηλιακής ακτινοβολίας και φωτοβολταϊκών διατάξεων. 

Ακόμα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το συνάδελφο και Φίλο Παναγιώτη 
Λεμονίδη για το χρόνο που αφιέρωσε μελετώντας την παρούσα διατριβή εντοπίζοντας σημεία 
που έχρηζαν διορθώσεων αλλά και για τη γενικότερη στήριξή του όταν και όποτε τον 
χρειάστηκα. 

Ένα ακόμα άτομο που με βοήθησε με ειλικρινή ενθουσιασμό και διάθεση -ιδιαίτερα στο 
«στήσιμο» του εργαστηρίου που φιλοξενεί τις τεχνολογίες υδρογόνου- είναι ο συνάδελφος 
Δρ. Κώστας Χατζηλυμπέρης, στον οποίο και είμαι ευγνώμων . 

Επιπλέον, ευχαριστίες οφείλω και σε όλους τους συναδέλφους και φίλους που στελεχώνουν 
(ή στελέχωναν) τη Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής καθώς και το Εργαστήριο 
Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής ΧΜ και συγκεκριμένα στους ερευνητές 
Μιχάλη Χριστόλη, Σταύρο Καράμπελα, Γιώργο Σιδερή, Χρήστο Αργυρόπουλο, Αργύρη 
Πολίτη, Αλέξη Αλεξανδρίδη, Ελένη Αγγελογιαννάκη, Φίλιππο Δογάνη, Κώστα Νίνο, Ανδρέα 
Τσουμάνη και Θανάση Νικολακόπουλο, οι οποίοι ο καθένας με τον έναν ή άλλον τρόπο με 
βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στο Θοδωρή Σιδερά ο 
οποίος με βοήθησε με προθυμία και όποτε τον χρειάστηκα σε πλήθος θεμάτων.  
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Επίσης, ειλικρινές ευχαριστίες οφείλω και στη Δρ. Μαρία Κούκου καθώς μαζί της ξεκίνησε 
όλη αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας και συγκεκριμένα με την 
ενασχόλησή μου με τα κελιά καυσίμου. 

Ευχαριστίες οφείλω ακόμα στη Δώρα Φυσελιά καθώς και στην Κάλια Μαραμαθά για την 
πολύτιμη βοήθειά τους σε διάφορα οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα που προέκυψαν όλα 
αυτά τα χρόνια. 

Οφείλω επίσης να σημειώσω ότι χωρίς την οικονομική υποστήριξη μέσω υποτροφίας από τα 
κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΕΜΠ, δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση 
αυτής της διατριβής και για αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με 
εμπιστεύτηκαν κατά την επιλογή μου ως υπότροφο.  

Επίσης, θα ήθελα να σταθώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διαδικτυακή (και όχι μόνο) 
παρέα της λίστας ερασιτεχνών μετεωρολόγων “HellasWeather” καθώς αποτέλεσε έναν χώρο 
έκφρασης συναισθημάτων αλλά και μάθησης πολλών πραγμάτων που με βοήθησαν στη 
βαθύτερη κατανόηση πολλών φαινομένων που σχετίζονται έμμεσα ή και άμεσα με τη 
διδακτορική μου διατριβή.  

Τελευταία (last but not least), θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη διαρκή 
στήριξη που μου παρείχε καθώς και τους ανθρώπους του στενού μου περιβάλλοντος οι οποίοι 
με την αγάπη τους μου έδωσαν δύναμη και κουράγιο σε όλες τις δύσκολες στιγμές.  

Θα ήθελα να κλείσω με μία φράση του Alan Kay (πρωτοπόρου των υπολογιστών): «Ο 
καλύτερος τρόπος για να προβλέψει κανείς το μέλλον είναι.. να το εφεύρει». Έτσι απλά, 
ευελπιστώντας πάντα σε μία καλύτερη για την ανθρωπότητα και βαθειά οικολογικά 
συνειδητοποιημένη -αλλά και ώριμη πνευματικά-, ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.. 

 

Πάνος Ζέρβας, 
Δεκέμβριος 2008 
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Ορολογία (Nomenclature) 

A Ενεργή επιφάνεια [m2] 

Ai Δεικτης ανισοτροπίας 

An Τριγωνικό ασαφές σύνολο 

an Παράμετρος κλίσης της σιγμοειδούς συνάρτησης σε 
ένα MLP νευρωνικό δίκτυο 

ATafel Σταθερά Tafel [Volts]

Aτ,m Άνοιγμα της βαλβίδας στραγγαλισμού [m2] 

c Αριθμός τριγωνικών ασαφών συνόλων 

CB Συγκέντρωση παρεχόμενου αντιδρώντος  [mol/l]

CD Συντελεστής αποφόρτισης ακροφυσίου 

CPWG  Συντελεστής ισχύος της ανεμογεννήτριας 

Cost Μοναδιαίο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
το δίκτυο 

[€/kWh]

CostCool Κόστος ανά μονάδα όγκου H2 για την απαγωγή 
θερμότητας από τις φιάλες μεταλλικών υδριδίων 

[€/Nm3]

CostHeat Κόστος ανά μονάδα όγκου H2 για την προσθήκη 
θερμότητας από τις φιάλες μεταλλικών υδριδίων 

[€/Nm3]

CS Συγκέντρωση  αντιδρώντος στην επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου 

[mol/l] 

CS Κατανομή φορτίου καταναλωτή  [kW]

d Μεταβλητή διαταραχής 

dc Διάμετρος συμπιεστή [m]

Di,m
 Μολαρική διαχυτότητα μίγματος  [m2/s]

DW Σταθερά διάχυσης [cm2/s] 

E Αντιστρεπτό δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος ή 
δυναμικό “Nernst” 

[Volts] 

e Ρυθμιστική απόκλιση 

Eearth Εξίσωση χρόνου 

eff Απόδοση μετατροπέα DC/AC  [%]

ElIn Ισχύς εισόδου ηλεκτρολυτικής διάταξης  [kW]

ElOut  Ρυθμός παραγωγής υδρογόνου από την [Nm3/h]
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ηλεκτρολυτική διάταξη  

Eo Πρότυπο ηλεκτροδιακό δυναμικό στους 25oC  [Volts] 

Eo
t Πρότυπο ηλεκτροδιακό δυναμικό σε κάποια 

θερμοκρασία t 
[Volts] 

EFG  Ηλεκτρική ισχύς από το δίκτυο [kW]

ETG  Ηλεκτρική ισχύς προς το δίκτυο [kW]

F Σταθερά Faraday [A·s/mol] 

f  Παράγοντας που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
της φωτεινότητας του ορίζοντα  

FCIn Κατανάλωση καυσίμου στα κελιά καυσίμου [Nm3/h]

FCOut Παραγόμενη ισχύς από τα κελιά καυσίμου  [kW]

fG Συνάρτηση Gauss 

fRBF Συνάρτηση ακτινικής βάσης 

F-stat Στατιστικός δείκτης “F-statistic” 

FTPS Συνάρτηση Thin Plate Spline 

g Συντελεστής δυναμικού μοντέλου μοναδιαίας 
βηματικής επιβολής 

GMT  Η τοπική ωρολογιακή ζώνη αριστερά του GMΤ [h]

GSI Ολική ηλιακή ακτινοβολία [kW/m2]

GSIT Ολική ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο [kW/m2]

Gon Ακτινοβολία εκτός της ατμόσφαιρας σε οριζόντια 
επιφάνεια 

[KJ/m2]

GSC  Ηλιακή σταθερά    [kW/m2]

H  Πίνακας συντελεστών δυναμικού μοντέλου παλμικής 
επιβολής όταν το σύστημα είναι πολυμεταβλητό 

HWG Ύψος από το έδαφος της ατράκτου της 
ανεμογεννήτριας 

[m]

HWG,ref Ύψος αναφοράς  [m]

h Συντελεστής δυναμικού μοντέλου παλμικής επιβολής 

I Ένταση ρεύματος [A] 

i Πυκνότητα ρεύματος [A/m2] 

Ib Άμεση ακτινοβολία  [kW/m2]

Id  Διάχυτη ακτινοβολία [kW/m2]
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iL Πυκνότητα ρεύματος που αντιστοιχεί για 0SC =  [A/m2]

Inv  Ποσότητα αποθηκευμένου υδρογόνου προς φιάλες 
μεταλλικών υδριδίων 

[Nm3]

INVIn Ισχύς εισόδου μετατροπέα DC/AC [kW]

INVOut Ισχύς εξόδου μετατροπέα DC/AC [kW]

io Πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής [A/m2]

Ioh   Eκτός ατμόσφαιρας ωριαία ακτινοβολία σε οριζόντια 
επιφάνεια 

[kW/m2]

J Αδράνεια συμπιεστή [kg·m2] 

J(x) Συνάρτηση τύπου Gauss για την εκτίμηση της ολικής 
ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 

[W/m3]

kk Αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών 

kT Δείκτης αιθριότητας 

Kn Αριθμός δεδομένων εισόδου σε ένα RBF νευρωνικό 
δίκτυο 

Kd Λόγος διάχυτης ακτινοβολίας 

L  Το ήμισυ του αριθμού των δεκαλέπτων ημέρας 

Lloc
  Το γεωγραφικό μήκος προς θέσης του παρατηρητή   [o]

Ln Αριθμός νευρώνων κρυφής στοιβάδας σε ένα RBF 
νευρωνικό δίκτυο 

Lpin Πλήθος πειραματικών δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των FIR 
μοντέλων 

m Μοριακή μάζα [kg/mol] 

Mco Ορίζοντας ρύθμισης 

mconc Σταθερά εμπειρικής σχέσης 
exp( )conc conc concV m p iΔ = ⋅  

[Volts] 

MGSI Μέγιστη τιμή προς ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε 
οριζόντιο επίπεδο 

[W/m2]

MH Συντελεστής Helmann 

N Αριθμός κελιών καυσίμου 

nd Σταθερά ηλεκτροόσμωσης 

Nd Διάρκεια προς ημέρας [h]
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nin Πλήθος μεταβλητών εισόδου  

nn Πλήθος δεδομένων 

Nout Πλήθος μεταβλητών εξόδου 

nper Απόδοση  [%]

Npr Ορίζοντας πρόβλεψης 

NΑ Αριθμός Avogadro 

p Πίεση  [Pa] 

Pc Ισχύς κελιού καυσίμου [W] 

Pconc Σταθερά εμπειρικής σχέσης 
exp( )conc conc concV m p iΔ = ⋅  

[m2/A] 

PD Απαίτηση σε ισχύ [W-kW]

PD Πυκνότητα ισχύος [W/m2] 

PDir Απευθείας μεταφερόμενη ισχύς  [kW]

Pec
 Αριθμός Peclet 

Price Profit per unit of selling electricity to the grid  [€/kWh]

PVOut Ισχύς εξόδου Φωτοβολταϊκής Συστοιχίας [kW]

PVsurface Καθαρή επιφάνεια φωτοβολταικού στοιχείου [m2]

Qf Ογκομετρική παροχή εισόδου καυσίμου αερίου σε 
STP 

[l/h]

Qox Ογκομετρική παροχή εισόδου οξειδωτικού αερίου σε 
STP 

[l/h]

R Παγκόσμια σταθερά αερίων [J/(mol·K) 

RMSE Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

R2 Συντελεστής προσδιορισμού [%]

R2
CV Συντελεστής προσδιορισμού βασισμένος στη μέθοδο 

διασταύρωσης (cross-validation) 
[%]

Rb 

 

Λόγος άμεσης ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο 
προς την άμεση ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο 

Rd Ευκλείδεια σχετική απόσταση 

Rfc Ωμική αντίσταση του ρεύματος σε ένα κελί καυσίμου [Ω] 

rfc Ωμική αντίσταση πολλαπλασιασμένη με την ενεργή 
επιφάνεια 

[Ω·m2] 
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ri Συντελεστής βάρους μεταβλητών εξόδου MPC-DMC  
ρυθμιστή 

S Κατάσταση καιρού 

Sφ Όρος πηγής [kg/s]

SF Κλάσμα ηλιοφάνειας 

SPRESS Τετραγωνική ρίζα του στατιστικού συντελεστή 
PRESS προς τον αριθμό των δεδομένων 

T Θερμοκρασία [K] 

T Χρόνος  [s]

Tamb Ambient Temperature  [oC]
 tc

  Τοπικός χρόνος [h]

tm Πάχος μεμβράνης [m]

ts
 Ηλιακός χρόνος     [h]

t-stat Στατιστικός δείκτης “t-stat” 

u Μεταβλητή εκ χειρισμού MPC ρυθμιστή 

uc                    Κέντρο του κρυφού νευρώνα c 

Uf Λόγος του καταναλισκόμενου καυσίμου προς το 
εισερχόμενο 

[%]

Uox Λόγος του καταναλισκόμενου αέρα προς τον 
εισερχόμενο 

[%]

uq Είσοδος της ακτινικής συνάρτησης (.)f του νευρώνα  

q 

u  Διάνυσμα ταχύτητας [m/s]

V Όγκος  [m3]

Vc Δυναμικού κελιού καυσίμου [Volts]

Vcm Δυναμικό συμπιεστή στη συστοιχία κελιών καυσίμου [Volts]

W Ρυθμός ροής μάζας [kg/s] 

wc    Συναπτικό βάρος του νευρώνα c. 

Wi Συντελεστής βάρους μεταβλητών εισόδου MPC-DMC  
ρυθμιστή 

Wq Συναπτικό βάρος του νευρώνα q 

WS  Ταχύτητα ανέμου [m/s]
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WSρεφ  Ταχύτητα ανέμου στο ύψος αναφοράς [m/s]

WGOut Ισχύς εξόδου Ανεμογεννήτριας [kW]

x Δεδομένα εισόδου νευρώνα 

y Μεταβλητή εξόδου MPC ρυθμιστή 

yq Έξοδος νευρώνα 

ysp Επιθυμητή τιμή 

z Ανταλλασσόμενο φορτίο 

zi                     Απόκριση του νευρώνα i 

zο                     Τραχύτητα εδάφους 

 

Ελληνικά σύμβολα 

Γφ Συντελεστής εναλλαγής της μεταβλητής φ 

( )f mG i°Δ  Μεταβολή πρότυπης μολαρικής συνάρτησης Gibbs 
λόγω σχηματισμού της χημικής ουσίας i 

[kJ/mol]

r mG°Δ  Μεταβολή πρότυπης μολαρικής συνάρτησης Gibbs 
λόγω χημικής αντίδρασης  

[kJ/mol]

( )f mH i°Δ  Μεταβολή πρότυπης μολαρικής ενθαλπίας λόγω 
σχηματισμού της χημικής ουσίας i 

[kJ/mol]

actVΔ  Απώλειες δυναμικού λόγω ενεργοποίησης [Volts]

concVΔ  Απώλειες δυναμικού λόγω συγκέντρωσης [Volts]

ohmVΔ  Ωμικές απώλειες [Volts]

α Ενεργότητα  

αGSI   Αδιάστατη μεταβλητή βαθμονόμησης της 
συνάρτησης Gaussian 

αtrn Συντελεστής μεταφοράς ηλεκτροδιακής δράσης 

β  Κλίση της Φωτοβολταϊκής Συστοιχίας  [º]

γ Η γωνία που σχηματίζεται από την προβολή της 
καθέτου στην επιφάνειά του και την κατεύθυνση προς 
νότο (ονομάζεται αζιμούθια γωνία του συλλέκτη) 

[º]

γcp,air Λόγος ειδικής θερμοχωρητικότητας αέρα 

δ Ηλιακή απόκλιση [º]

δορ Πάχος  οριακού στρώματος [m] 
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θ   

 

Η γωνία πρόσπτωσης της ακτινικής (ή άμεσης) 
ακτινοβολίας του ήλιου, δηλαδή η γωνία των ηλιακών 
ακτίνων με την κάθετο στην επιφάνεια του συλλέκτη 

[º]

θΖ  Ζενιθιακή γωνία   [o]

λΟ2 Λόγος εισερχόμενου οξυγόνου προς το 
καταναλισκόμενο  

μ  Δυναμικό ιξώδες [Pa.s]

μΑ Συνάρτηση συμμετοχής 

ν Αριθμός μετακινούμενων ηλεκτρονίων λόγω 
ηλεκτροχημικής αντίστασης  

ρ  Πυκνότητα μίγματος  [kg/m3]

ρg  Συντελεστής ανάκλασης εδάφους 

ρα Πυκνότητα αέρα [kg/m3]

σ Εύρος της συνάρτησης Gauss 

φ Εξαρτημένη μεταβλητή, δηλ. U, V, W, C και 1 για 
την εξίσωση συνέχειας 

φloc Το γεωγραφικό πλάτος της θέσης (-90º<φ<90º) 

ψ Στοιχειομετρική αναλογία 

Ω Λόγος υγρασίας 

ω Γωνιακή ταχύτητα [rad/s]

ω1  Ωριαία γωνία του ήλιου στην αρχή της ώρας [o]

ω2 Ωριαία γωνία του ήλιου στο τέλος της ώρας [o]

ωh  Ωριαία γωνία του ήλιου [o]

 

Δείκτες/Εκθέτες 

an Άνοδος 

atm Ατμοσφαιρικές συνθήκες 

ca Κάθοδος 

cm Κινητήρας συμπιεστή 

CO2 Διοξείδιο του άνθρακα 

cp Συμπιεστής 

elec Ηλεκτρόδιο  

fc Κελί καυσίμου 
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in Εισερχόμενο 

l Υγρό 

mbr Μεμβράνη 

net Καθαρό 

out Εξερχόμενο 

purge Στιγμιαία εκτόνωση 

rct Αντιδρών 

rm Σωληνώσεις εξόδου 

s Ανατολή – Δύση ηλίου (sunrise – sunset) 

sm Σωληνώσεις εφοδιασμού 

st Συστοιχία 

U Ατμός 

w Νερό 

Η2 Υδρογόνο 

Η2Ο Νερό  

Ν2 Άζωτο 

Ο2 Οξυγόνο 

* Βέλτιστη τιμή 

 

Συντομεύσεις (Abbreviations) 

AC Alternative Current Εναλλασσόμενο ρεύμα

AFC Alkaline Fuel Cell Κελί Καυσίμου Αλκαλικού Ηλεκτρολύτη

AGGSI Adjusted Gaussian Global Solar 
Irradiance 

ANN Artificial Neural Network Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο

CFD Computational Fluid Dynamics Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

DC Direct Current Συνεχές ρεύμα

DMC Dynamic Matrix Control Ρύθμιση Δυναμικού Μητρώου

DMFC Direct Methanol Fuel Cell Κελί Καυσίμου Μεθανόλης

FC  Fuel Cells 

FIR Finite Impulsive Response Απόκριση Παλμικής Επιβολής
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FVM Finite Volume Method Μέθοδος Πεπερασμένων Όγκων Ελέγχου

GSI Global Solar Irradiance Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία σε οριζόντιο 
επίπεδο

GSIT Global Solar Irradiance on Tilted 
surface 

Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία σε κεκλιμένο 
επίπεδο

HHV Higher Heating Value Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη

HV Heating Value Θερμογόνος Δύναμη

LHV Lower Heating Value Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη

LQR Linear Quadratic Regulator Γραμμικός–Τετραγωνικός Ρυθμιστής

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell Κελί Καυσίμου Τηγμένου Άνθρακος

MINLP  Mixed Integer Non Linear 
Programming 

Μικτός Ακέραιος Μη-Γραμμικός 
Προγραμματισμός

MLP Multi Layer Perceptron Πρόσθια Τροφοδότηση Πολλών Στοιβάδων

MPC Model Predictive Control Ρύθμιση Προβλεπτικού Μοντέλου

NLP Non Linear Programming (Πρόβλημα) Μη-γραμμικού 
Προγραμματισμού 

OCV Open Circuit Voltage Δυναμικό Ανοικτού Κυκλώματος

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell Κελί Καυσίμου Φωσφορικού Οξέος

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel 
Cell 

Κελί Καυσίμου Μεμβράνης Ανταλλαγής 
Πρωτονίων

PID Proportional-Integral-Differential Αναλογικός-Ολοκληρωτικός-Διαφορικός

PRESS PRediction Error Sum of Squares  Πρόβλεψη σφάλματος αθροίσματος 
τετραγώνων

PV Photovoltaic Φωτοβολταϊκό

RBF Radial Basis Function Ακτινική συνάρτηση βάσης

RES  Renewable Energy Sources Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

RESHS  Renewable Energy System with 
Hydrogen Storage 

Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
με Αποθήκευση Υδρογόνου

RMSE Root Mean Square Error Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος

SGGSI  Simple Gaussian Global Solar 
Irradiance 

SOFC Solid Oxide Fuel Cell Κελί Καυσίμου Στερεού Οξειδίου
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STP Standard Temperature & Pressure Πρότυπες συνθήκες Θερμοκρασίας & 
Πίεσης

SSE Sum of Square Errors Άθροισμα τετραγωνικών σφαλμάτων

SSY Sum of Square Άθροισμα τετραγωνικών αποκλίσεων

WG Wind Generator Ανεμογεννήτρια

 

Ελληνικές Συντομεύσεις   

ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

ΜΔΕ Μερική Διαφορική Εξίσωση  
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Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής 

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Υβριδικής Μονάδας Ισχύος Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας – Τεχνολογιών Υδρογόνου» 

 

Περίληψη 

Τα περιορισμένα αποθέματα σε συμβατικά καύσιμα -όπως το πετρέλαιο και ο λιθάνθρακας- 
καθώς και η ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
έχουν στρέψει ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας, που σχετίζεται με την 
παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, στην αξιοποίηση εναλλακτικών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ). Δυο τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που 
συμπεριλαμβάνονται στις ΑΠΕ αποτελούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και οι 
ανεμογεννήτριες, που μετατρέπουν την ηλιακή και αιολική ενέργεια αντίστοιχα, σε 
ηλεκτρική ενέργεια.  Οι τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζονται από μηδενική εκπομπή 
καυσαερίων. Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως που σχετίζεται με τη χρησιμοποίηση των δύο 
τεχνολογιών ΑΠΕ είναι το γεγονός ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια δεν είναι πάντα 
διαθέσιμες, ενώ επίσης δεν είναι εφικτή η ακριβής πρόβλεψη της διαθεσιμότητάς τους σε ένα 
μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή κελιών 
καυσίμου (fuel cells), τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο της βιομηχανίας. 
Τα κελιά καυσίμου είναι διατάξεις που μετατρέπουν το χημικό δυναμικό σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα των κελιών καυσίμου έναντι των 
συμβατικών μεθοδολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η υψηλότερη απόδοση και 
η ελαχιστοποίηση των καυσαερίων που αποβάλλονται προς το περιβάλλον, αφού δεν 
περιλαμβάνουν καύση και η παραγωγή ενέργειας δε βασίζεται σε θερμοκρασιακές διαφορές. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει διαφανεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των κελιών 
υδρογόνου είναι η εξασφάλιση του ίδιου του καυσίμου, αφού το υδρογόνο δεν υπάρχει 
ελεύθερο στη φύση, και ουσιαστικά απαιτείται η δόμηση από την αρχή ενός δικτύου 
αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου, με απώτερο στόχο το πέρασμα σε μία οικονομία που 
θα βασίζεται σε αυτού του είδους τις τεχνολογίες και καύσιμα. 

Ως υβριδικό σύστημα ισχύος, ορίζεται οποιαδήποτε σύστημα που αξιοποιεί πολλαπλές 
τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Τα υβριδικά συστήματα συνδυάζουν τα 
πλεονεκτήματα των επιμέρους τεχνολογιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δίνουν λύσεις σε 
προβλήματα που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση κάθε τεχνολογίας ξεχωριστά. Στόχος της 
παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση 
μιας υβριδικής μονάδας ισχύος που συνδυάζει τις τεχνολογίες ΑΠΕ που προαναφέρθηκαν 
(φωτοβολταϊκά στοιχεία, ανεμογεννήτριες) με τις τεχνολογίες υδρογόνου. Το υβριδικό 
σύστημα δίνει λύση στο πρόβλημα  της διαθεσιμότητας των ΑΠΕ -αφού δίνει τη δυνατότητα 
μετατροπής της ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε χημική ενέργεια (με τη μορφή καυσίμου 
υδρογόνου), η οποία πλέον αποθηκεύεται και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο χωρίς περιορισμούς. 



xxxviii 

Tο υβριδικό σύστημα εξετάζεται τόσο στο σύνολό του, όσο και σε επίπεδο κάθε μίας από τις 
επιμέρους διατάξεις χωριστά. Και στα δύο επίπεδα οι ερευνητικές προκλήσεις είναι ποικίλες. 
Η μοντελοποίηση της ηλιακής και της αιολικής ηλεκτρικής παραγωγής παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Για τη συστοιχία κελιών 
καυσίμου αναπτύσσονται μοντέλο προσομοίωσης και σύστημα βέλτιστης λειτουργίας και 
ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς τους. Τέλος, για τη συνολική υβριδική διάταξη, 
αναπτύσσεται ένα σύστημα βέλτιστης λήψης αποφάσεων με βάση αρχές από τη ρύθμιση 
προβλεπτικού μοντέλου (Model Predictive Control, MPC) θεωρώντας δεδομένη την 
κατανομή της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και τη μετεωρολογική πρόγνωση που 
σχετίζεται με τις ΑΠΕ σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Μεταβλητές απόφασης του 
συστήματος αποτελούν η ενέργεια που διατίθεται προς ηλεκτρόλυση, προς πώληση και  προς 
αγορά από το δίκτυο, καθώς και η ποσότητα του υδρογόνου που καταναλώνεται στη 
συστοιχία κελιών καυσίμου.  

Για την ανάπτυξη των μοντέλων και το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του υβριδικού 
συστήματος αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν προηγμένες μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα για 
την ανάπτυξη των λεπτομερών μοντέλων των συστοιχιών κελιών καυσίμου 
χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και θεμελιώδεις εξισώσεις 
ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Για τη μεταμοντελοποίηση αυτών των συστημάτων όπως 
επίσης και για τη μοντελοποίηση της διαθεσιμότητας της ηλιακής ενέργειας, 
χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία τεχνητών νευρωνικών δικτύων και ειδικότερα η αρχιτεκτονική 
των νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης. Για τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των συστημάτων κελιών καυσίμου διαμορφώθηκαν και επιλύθηκαν προβλήματα 
μονοκριτηριακού και πολυκριτηριακού μη γραμμικού προγραμματισμού. Τέλος για το 
σχεδιασμό του συστήματος ελέγχου της συστοιχίας κελιών καυσίμου και τη βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας του συνολικού υβριδικού συστήματος, αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες, που 
όπως αναφέρεται πιο πάνω, βασίζονται στις αρχές του προβλεπτικού ελέγχου, δηλαδή τη 
λύση σε πραγματικό χρόνο προβλημάτων βελτιστοποίησης που αναφέρονται σε  κυλιόμενο 
μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Τα πρωτότυπα στοιχεία της διατριβής αναφέρονται στη λίστα 
δημοσιευμένων εργασιών στο τέλος αυτής.  

Συμπεραίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το υβριδικό σύστημα που προτείνεται είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε περιοχές με έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή/και αιολικό δυναμικό, καθώς αξιοποιεί 
τις ήπιες αυτές μορφές ενέργειας ακόμη και σε χρονικές περιόδους που αυτές δεν είναι 
διαθέσιμες. Έτσι ελαχιστοποιείται ή χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας, μειώνεται η 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος ενώ, με κατάλληλη διαστασιολόγηση του συστήματος, 
μπορεί αυτό να γίνει εντελώς αυτόνομο ενεργειακά και να εφαρμοστεί για την πλήρη κάλυψη 
σε ενέργεια καταναλωτών που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο (για παράδειγμα 
ορεινά καταφύγια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, απομακρυσμένα νησιά, κλπ). 

 
 



xxxix 

PhD Thesis Title 

“Design, Development and Optimization of a Hybrid Power Generating System consisting 
of Renewable Energy Sources – Hydrogen Technologies” 

 

Summary 

The limited reserves of conventional fuels like oil and the increasing interest of the public in 
the protection of the environment, has led the research community to seek alternative 
Renewable Energy Sources (RES). Two mature technologies -categorized into the RES class- 
are the photovoltaic cells and the wind generators which convert the solar and wind energy to 
electrical energy respectively.  These technologies are characterized by zero emissions of 
pollutant products. The main disadvantage of these technologies is that solar and wind energy 
are not always available, whereas the accurate prediction of solar energy distribution is not feasible 
over a long future time period.  

Over the last few years special emphasis has been given on the development and 
implementation of fuel-cell systems, for both academic purposes and industrial applications. 
Fuel cells may be considered as chemical reactors of continuous work, which convert fuel and 
oxidant chemical potential into electrical energy. The two key advantages of fuel cells, 
compared to the conventional electrical power generation technologies, are the higher 
efficiency and the almost zero levels of pollutant gases. That is because power generation is 
not based on combustion techniques and temperature gradients. The most important drawback 
concerning fuel-cell technology is supplying the fuel itself, as hydrogen does not exist free in 
nature and it is thus necessary to built from the beginning a hydrogen storage and distribution 
grid, where the ultimate goal would be an economy based on such kind of technologies and 
fuels. 

The term “hybrid power generation system” refers to all those systems that combine various 
production and management of energy technologies. Hybrid systems combine the particular 
advantages of each technology whereas in several cases they give solutions in problems 
concerning the management of each technology. The purpose of the present dissertation is the 
design, development and optimization of a hybrid system which combines the aforementioned 
RES (photovoltaic cells, wind generators and hydrogen technologies). The  hybrid system 
solves the RES-availability problem –as it offers the capability of converting solar and wind 
energy into chemical energy (hydrogen)- which is stored and consequently can be used at any 
time without limitations. 

The hybrid system is studied both from a detailed point of view and overall. At both levels 
there are various research challenges. Prediction of solar and wind power generation is of 
particular interest, as it invlolves high levels of uncertainities. As regards to the the fuel-cell 
stack system, a simulation and optimal performance and control model is developed. Finally, 
concerning the hybrid system, the fundamental principles of Model Predictive Control, 
(MPC) are used for developing an optimal decision strategy, given the load and RES profiles 
over a short-term future period. The decision variables are: the energy which is consumed by 
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the electrolyser, the purchased or sold energy from/to the grid during each time period, the 
amount of hydrogen consumed by the fuel cells, and the amount of stored hydrogen at the end 
of each time period. 

In order to develop the several models used in the design and optimization of the hybrid 
system, advanced methodologies were applied. In particular, for the development of the 
detailed fuel cells performance models, Computational Fluid Dynamics methods as well as 
fundamental mass and energy conservation equations were applied. For the meta-modeling of 
these systems as well as for the prediction of the availability of solar energy, Artificial Neural 
Networks and in particular the Radial Basis Function neural network architecture was used. 
For the fuel cell systems performance optimization single- and multi-objective optimization 
problems were formulated and solved. Finally, for the design of the fuel cell control system as 
well as for the performance optimization of the hybrid system, advanced methodologies  were 
developed which –as it has already been mentioned above- are based on the fundamental 
principles of MPC, i.e. then are based on the solution of real-time optimization problems 
which refer to a rolling future horizon concept. The original data and results of this 
dissertation can be found in the published works list at the end of it. 

Conclusively, the proposed hybrid system can be useful in regions where there is high solar 
intensity or/and wind potential as it exploits these alternative energy sources, even in time 
periods where these are not available. So, the use of conventional energy sources is 
minimized, the aggravation of the environment is avoided whereas, by sizing the hybrid 
system in an optimal way, this can operate in an autonomous way, covering the energy 
demands of consumers that are not grid connected (for example alpine resorts, mobile 
telephony antennas, remote islands etc.) 
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1.1.   Αντικείμενο και στόχοι της διατριβής 
Τα περιορισμένα αποθέματα σε συμβατικά καύσιμα και η ολοένα αυξανόμενη 
ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν στρέψει ένα μεγάλο μέρος 
της ερευνητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας 
στην αξιοποίηση εναλλακτικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικά τα τελευταία 
χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή κελιών καυσίμου (fuel 
cells), τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο της βιομηχανίας (Rifkin, 2003). 
Τα κελιά καυσίμου είναι χημικές μηχανές που μετατρέπουν το χημικό δυναμικό σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα των κελιών καυσίμου έναντι των 
συμβατικών μεθοδολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υψηλότερη απόδοση και 
η ελαχιστοποίηση των καυσαερίων που αποβάλλονται προς το περιβάλλον, αφού δεν 
περιλαμβάνουν καύση και η παραγωγή ενέργειας δε βασίζεται σε θερμοκρασιακές διαφορές. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει διαφανεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των κελιών 
υδρογόνου είναι η εξασφάλιση του ίδιου του καυσίμου, αφού το υδρογόνο δεν υπάρχει 
ελεύθερο στη φύση (Larminie & Dicks, 2003). 

Δυο ακόμη τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που συμπεριλαμβάνονται στις ΑΠΕ 
είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και οι ανεμογεννήτριες. Οι δύο τεχνολογίες χαρακτηρίζονται 
από μηδενική εκπομπή καυσαερίων, αλλά επίσης από χαμηλές αποδόσεις. Το τελευταίο όμως 
δεν αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα καθώς τόσο η ηλιακή όσο και η αιολική ενέργεια δεν 
εμπεριέχουν κόστος παραγωγής. Το βασικό πρόβλημα  στις δύο τεχνολογίες σχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητά τους, αφού η ηλιακή και η αιολική ενέργεια δεν είναι πάντα διαθέσιμες, ενώ 
επίσης δεν είναι εφικτή η ακριβής πρόβλεψη της διαθεσιμότητάς τους σε ένα μελλοντικό 
χρονικό ορίζοντα. 

Ως υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται οποιαδήποτε σύστημα το 
οποίο συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες. Εν προκειμένω, μελετάται μία μονάδα ισχύος που 
συμπεριλαμβάνει τις δύο από τις προαναφερθείσες τεχνολογίες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά στοιχεία 
ή ανεμογεννήτριες), με τεχνολογίες υδρογόνου. Το υβριδικό σύστημα δίνει λύση στο σύνολο 
των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν, με την ενδιάμεση παραγωγή και αποθήκευση 
υδρογόνου (χημικής ενέργειας). Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα σύστημα βέλτιστης λήψης 
αποφάσεων με βάση αρχές από τη ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου θεωρώντας δεδομένη την 
κατανομή της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τη μετεωρολογική πρόγνωση που 
σχετίζεται με τις ΑΠΕ, σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Μεταβλητές απόφασης του 
συστήματος αποτελούν η ενέργεια που διατίθεται προς ηλεκτρόλυση, προς πώληση και 
αγορά από το δίκτυο, καθώς και η ποσότητα του υδρογόνου που καταναλώνεται στη 
συστοιχία κελιών καυσίμου.  
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται αναλυτικά το υβριδικό σύστημα που 
μελετήθηκε:

 

 

Σχήμα 1.1  Υπό μελέτη υβριδικό σύστημα 

 

1.2.   Σημερινό επίπεδο γνώσεων - Συμβολή της διατριβής  
Από όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, είναι εμφανές ότι το υβριδικό 
σύστημα χρήζει μελέτης τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κάθε μίας των 
επιμέρους διατάξεων χωριστά. Και στα δύο επίπεδα, οι ερευνητικές προκλήσεις είναι 
ποικίλες. Η μοντελοποίηση της ηλιακής της και αιολικής ηλεκτρικής παραγωγής 
περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Ακόμα, τα κελιά καυσίμου που αποτελούν μία 
από τις σημαντικότερες επιμέρους διατάξεις, αντιμετωπίζονται χωριστά αναπτύσσοντας 
μοντέλο προσομοίωσης, βέλτιστης λειτουργίας και ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς 
τους.  

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται αναλυτικά το σημερινό επίπεδο γνώσεων, καθώς και η 
συμβολή της διατριβής, όσον αφορά τόσο στη συνολική υβριδική μονάδα όσο και στις 
επιμέρους κύριες διατάξεις, που συνθέτουν το υβριδικό σύστημα. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο 
βάρος δόθηκε στη μοντελοποίηση, βέλτιστη λειτουργία αλλά και στον έλεγχο της δυναμικής 
συμπεριφοράς της συστοιχίας κελιών καυσίμου, καθώς επίσης και στη μοντελοποίηση των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέσω αντίστοιχης μοντελοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Οι παραπάνω τεχνολογίες βρίσκονται ακόμα και σήμερα στο στάδιο της ανάπτυξης και 
χρήζουν περιατέρω έρευνας και μελέτης για την αριστοποίησή τους και κυρίως την 
ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας . Έτσι, οι ενότητες που 
ακολουθούν διαμορφώνονται ως εξής: 

1) Υβριδικά συστήματα 

2) Ηλιακή ακτινοβολία/Φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

ΚΚααττααννααλλωωττήήςς  

ΦΦιιάάλλεεςς  
ΥΥδδρροογγόόννοουυ  

ΗΗλλεεκκττρροολλυυττιικκήή  
ΔΔιιάάττααξξηη  

ΠΠώώλληησσηη  
ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  
ΕΕννέέρργγεειιααςς  

ΑΑΠΠΕΕ  

ΑΑγγοορράά  
ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  
ΕΕννέέρργγεειιααςς  

ΚΚεελλιιάά  
ΚΚααυυσσίίμμοουυ 
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3) Αιολική ενέργεια/Ανεμογεννήτριες 

4) Κελιά καυσίμου 

 

1.2.1. Υβριδικά συστήματα 
Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 1.1, το βασικό πρόβλημα στις τεχνολογίες αξιοποίησης 
της ηλιακής και αιολικής ενέργειας σχετίζεται με τη διαθεσιμότητά τους, αφού οι δύο αυτές 
μορφές ενέργειας δεν είναι πάντα διαθέσιμες, ενώ επίσης δεν είναι εφικτή η ακριβής 
πρόβλεψη της διαθεσιμότητάς τους σε ένα μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Έχοντας λοιπόν ως 
σκοπό να υπερκεράσουμε αυτούς τους περιορισμούς, η ιδέα του συνδυασμού ΑΠΕ με 
τεχνολογίες υδρογόνου πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (Lund, 1991). 

Πολλοί ερευνητές εστίασαν την έρευνά τους σε υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ακολουθώντας κυρίως τρεις κατευθύνσεις: α) Πειραματική μελέτη σε 
εγκατεστημένα συστήματα, β) Προσομοίωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και γ) 
Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. Ένας αριθμός μελετών (Gazey et al, 2006; Chaparro et al, 
2005; Ghosh et al, 2003; Vanhanen et al, 1997) παρουσιάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα 
που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας υβριδικών μονάδων (ηλιακά/αιολικά 
συστήματα + τεχνολογίες υδρογόνου), σε πιλοτική κλίμακα. Αντιπροσωπευτική εργασία της 
δεύτερης κατεύθυνσης αποτελεί η προαναφερθείσα εργασία του Lund, 1991, ενώ στις πιο 
σύγχρονες προσπάθειες συγκαταλέγεται η εργασία των Santarelli & Macagno, 2004 οι οποίοι 
μελέτησαν ένα υβριδικό σύστημα φωτοβολταϊκών στοιχείων – τεχνολογιών υδρογόνου για 
ένα κτίριο στις Άλπεις. Στόχος του συστήματος ήταν η πλήρης κάλυψη των ηλεκτρικών 
αναγκών και μέρος του θερμικού φορτίου. Οι Kelouwani et al, 2005 ανέπτυξαν ένα δυναμικό 
μοντέλο για ένα αυτόνομο σύστημα που συνδυάζει ηλιακή και αιολική ενέργεια με 
τεχνολογίες υδρογόνου ενώ οι M. Korpaas et al, 2003 πρότειναν μία μέθοδο για τον 
προγραμματισμό και τη λειτουργία συστημάτων ανεμογεννητριών με διατάξεις αποθήκευσης 
της παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, στη βιβλιογραφία μπορούν να βρεθούν ενδεικτικές 
μελέτες που αφορούν στην προσομοίωση αλλά και στη βελτιστοποίηση (σε όρους επιλογής 
των βέλτιστων επιμέρους διατάξεων για τη σύνθεση του συστήματος) υβριδικών συστημάτων 
με αποθήκευση υδρογόνου. Αναφερόμενοι στην πρώτη κατηγορία ο M.T. Iqbal, 2003 
ανέπτυξε ένα μοντέλο προσομοίωσης ενός υβριδικού συστήματος ανεμογεννητριών με 
αποθήκευση υδρογόνου ενώ οι M. Santarelli et al, 2004 μελέτησαν ένα υβριδικό σύστημα 
φωτοβολταϊκών – μικρής υδροηλεκτρικής γεννήτριας – αποθήκευσης υδρογόνου. 

Οι Kasseris et al, 2007 ανέλυσαν την οικονομική βιωσιμότητα ενός υβριδικού συστήματος 
ΑΠΕ – τεχνολογιών υδρογόνου ενώ οι Khan & Iqbal, 2005; Ntziachristos et al, 2005; Jun-Hai 
Shi et al, 2007 και Santarelli & Pellegrino, 2005 ασχολήθηκαν με τη διαστατοποίηση των 
επιμέρων κύριων διατάξεων παρόμοιων υβριδικών συστημάτων. Τέλος, οι εργασίες των 
Bilodeau & Agbossou, 2006; De Battista et al, 2006; A.Al-Alawia et al, 2007 καθώς και ο 
Ulleberg, 2004, παρουσιάζουν διάφορες μεθοδολογίες για τον έλεγχο της δυναμικής 
συμπεριφοράς τέτοιων συστημάτων για δεδομένο φορτίο και μετεωρολογικές συνθήκες. 
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Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκε ένα συστήματος λήψης βέλτιστων αποφάσεων για μία 
υβριδική μονάδα ισχύος που συνδυάζει ΑΠΕ και τεχνολογίες υδρογόνου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει έως τώρα προς αυτή την 
κατεύθυνση και μάλιστα καμία δεν έχει ενσωματώσει τη μετεωρολογική πρόβλεψη. 

 

1.2.2. Ηλιακή ακτινοβολία – Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί μία βασική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία 
ουσιαστικά αποδίδει τον ανά μονάδα επιφανείας ρυθμό πρόσπτωσης της ολικής ηλιακής 
ενέργειας στην επιφάνεια της Γης. Η πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας είναι πολύ 
σημαντική για τον κατάλληλο σχεδιασμό κτιρίων και ηλιακών συστημάτων. Συγκεκριμένα, 
μία αξιόπιστη εκτίμησή της καθώς και των συνιστωσών αυτής είναι απαραίτητη για τη 
διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων (Markvart et al, 2006; Labed & Lorenzo, 
2004).  

Η ηλιακή ακτινοβολία παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των 
χαρακτηριστικών της. Αυτό γίνεται διότι επηρεάζεται από πλήθος μικροκλιματικών 
παραγόντων οι οποίοι μπορεί να διαφοροποιούνται ακόμα και σε μικρές αποστάσεις (Oke, 
1978). 

Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί διάφορα αριθμητικά μοντέλα για την πρόβλεψη της 
ολικής ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: α) 
εμπειρικά μοντέλα και β) φυσικά μοντέλα. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 
μοντέλα τα οποία εξήχθησαν μέσω στατιστικών μεθοδολογιών από καταγεγραμμένες τιμές 
ακτινοβολίας ενώ τα φυσικά μοντέλα βασίζονται σε θεμελιώδεις εξισώσεις. Μία άλλη 
διάκριση μπορεί να γίνει με βάση τα μοντέλα τα οποία προβλέπουν τη χρονική κατανομή της 
ολικής ηλιακής ακτινοβολίας υπό συνθήκες αιθρίας ως και τα μοντέλα τα οποία λαμβάνουν 
υπόψη την ύπαρξη νεφών (τύπος νεφών και συνολικό ποσοστό νεφοκάλυψης). Τέλος, 
υπάρχουν πολλά μοντέλα που προσδιορίζουν τις συνιστώσες της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας, δηλαδή την άμεση ακτινοβολία, τη διάχυτη ακτινοβολία και την ακτινοβολία 
εξ ανακλάσεως (Η τελευταία αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη μορφολογία του εδάφους). Αυτά τα 
μοντέλα είναι ευρέως γνωστά με τον όρο  «μοντέλα αποσύνθεσης» (“decomposition 
models”). Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 1.2: 
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Σχήμα 1.2  Κατάταξη μοντέλων ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 

Η αξιοπιστία όπως και η σύγκριση μεταξύ διαφόρων μοντέλων έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ 
άλλων, από τους Gueymard, 1993 και 2003, Wong & Chow, 2001 και Davies & McKay, 
1989. Aντιπροσωπευτικά μοντέλα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να βρεθούν 
στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα από τις πλέον «κλασικές» εργασίες αποτελούν αυτές των 
Jain, 1984; Jain et al, 1988; Baig et al, 1991 και Gordon & Reddy, 1988, ενώ πιο πρόσφατες 
προσπάθειες μπορεί να βρει κανείς στις εργασίες των Muneer & Gul, 2000; Lingamgunta & 
Veziroglu, 2004; Kaplanis, 2006 και Τarhan & Sari, 2005. Επίσης, οι Festa et al, 1992 
ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο πρόβλεψης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε 
οριζόντιο επίπεδο, ενώ εμπειρικά μοντέλα με τοπική κατά κύριο λόγο ισχύ ανέπτυξαν οι 
Albizzati et al, 1997 και Nijegorodov et al, 1997. Τέλος, ο Lorenzo, 2003 ανέπτυξε 
συσχετίσεις οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα αξιόπιστες, κυρίως όσον αφορά στις μεσογειακές 
χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω μοντέλα απαιτούν έναν 
εκτεταμένο αριθμό ατμοσφαιρικών παραμέτρων ως δεδομένα εισόδου.  

Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται στην παρούσα 
διατριβή για την πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μία φωτοβολταϊκή 
συστοιχία, ξεκινώντας από την πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο (Global Solar Irradiance, GSI). Όπως θα φανεί στη συνέχεια, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος 
στην απλοποίηση της όλης διαδικασίας και ειδικότερα στην εκτίμηση της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας με τη χρήση των ελάχιστων δυνατών παραμέτρων, καθώς αυτή αποτελεί και 
την πιο θεμελιώδη μεταβλητή για την εκτίμηση της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής παραγωγής. 
Το μειονέκτημα στον περιορισμό των μεταβλητών εισόδου, είναι κατά κύριο λόγο η 
εξάρτηση των εξαγόμενων μοντέλων από δεδομένα του εκάστοτε τόπου. Η μεθοδολογία είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η λήψη βέλτιστων αποφάσεων 
που αφορούν στη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων «καθαρών τεχνολογιών»,  καθώς 
τα προτεινόμενα μοντέλα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο πρόγνωσης.   
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1.2.3. Αιολική ενέργεια - Ανεμογεννήτριες 
Η αιολική ενέργεια αποτελεί ουσιαστικά μία έμμεση μορφή ηλιακής ενέργειας, καθώς 
δημιουργείται λόγω της διαφορετικής έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στις διάφορες 
περιοχές του πλανήτη. Βασικό σύστημα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας αποτελούν οι 
ανεμογεννήτριες (wind generators ή wind turbines), οι διάφορες τεχνολογίες των οποίων 
δίνονται στην επισκόπηση των Herbert et al, 2007.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πλήθος εργασιών που αφορούν στη 
μοντελοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής από μία ανεμογγενήτρια. Οι Hu et al, 2007 
μελέτησαν τη βέλτιστη γεωμετρία της ανεμογεννήτριας στηριζόμενοι σε τεχνικές 
Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics, CFD) ενώ οι Sanchez et 
al, 2007 ανέτπυξαν ένα δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης μίας ανεμογεννήτριας μαζι με τα 
διάφορα βοηθητικά της συστήματα για σύνδεση στο δίκτυο ισχύος, βασιζόμενοι σε βασικές 
αρχές και απλοποιημένες εξισώσεις. Τέλος, διάφορες εργασίες αφορούν και σε πάρκα 
ανεμογεννητριών, τόσο από την οπτική γωνία της προσομοίωσης αυτών (Garcia-Gracia et al, 
2007) όσο και στη βέλτιστη τοποθέτησή τους στο χώρο (Marmidis et al, 2007). 

Στην παρούσα διατριβή το πρόβλημα μοντελοποίησης της αιολικής ενέργειας 
αντιμετωπίστηκε μέσω απλών και γνωστών σχέσεων που βασίζονται στην αδιάστατη 
καμπύλη ισχύος εξόδου μίας ανεμογεννήτριας –την οποία δίνει ο κατασκευαστής- και στην 
εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου στο ύψος της ατράκτου αυτής, με δεδομένη τη 
μετεωρολογική πρόβλεψη για την ταχύτητα του ανέμου στα 10m από το έδαφος, καθώς και 
της μορφολογίας αυτού. 

  

1.2.4. Κελιά καυσίμου 
Τα κελιά καυσίμου αποτελούν μία από τις βασικότερες διατάξεις του υβριδικού συστήματος 
καθώς εκεί γίνεται η μετατροπή της χημικής ενέργειας του αποθηκευμένου υδρογόνου σε 
ηλεκτρική, προς χρήση από τον καταναλωτή. Ο συνδυασμός πλήθους φυσικών και 
ηλεκτροχημικών διεργασιών στα κελιά καυσίμου καθιστούν αυτή την τεχνολογία ως μία από 
τις πολυπλοκότερες και πιο δύσκολες στην κατανόηση, βέλτιστη λειτουργία και έλεγχο της 
δυναμικής συμπεριφοράς. Έτσι, τα παραπάνω αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς 
στόχους αυτής της τεχνολογίας με άμεσο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των 
οφελών σε βιομηχανικές, αυτοκινητικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.  

 Η παρούσα διατριβή αντιμετώπισε τα παραπάνω προβλήματα μελετώντας διεξοδικά δύο 
τύπους κελιών καυσίμου: Κελιά Καυσίμου Φωσφορικού Οξέος (PAFC) και Κελιά Καυσίμου 
Μεμβράνης Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEMFC). Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία πρωτότυπη 
μεθοδολογία για την εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας μίας συστοιχίας κελιών 
καυσίμου (και για τα δύο είδη), η οποία στην περίπτωση της συστοιχίας PEMFC επεκτάθηκε 
και στο βέλτιστο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
βασίζεται κατά πρώτον στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων μέσω ενός μοντέλου 
προσομοίωσης. Στη συνέχεια αναπτύσσονται συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών 
εισόδου – εξόδου του συστήματος (μεταμοντελοποίηση) και κατόπιν διαμορφώνεται ένα 
πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο περιέχει τους λειτουργικούς περιορισμούς που αφορούν 
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στη συστοιχία. Τέλος, οι βέλτιστες τιμές που προκύπτουν από την επίλυση του προβλήματος 
βελτιστοποίησης τίθενται ως επιθυμητές τιμές (set-points) σε έναν ρυθμιστή προβλεπτικού 
μοντέλου (MPC) με στόχο το βέλτιστο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς της συστοιχίας. 
Οι ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται ξεχωριστά στα δύο είδη συστοιχιών κελιών 
καυσίμου.  

 

1.2.4.1.  Συστοιχία κελιών καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC)  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, τα κελιά καυσίμου αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη 
«καθαρή τεχνολογία» η οποία όμως χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα. Έτσι, 
για την περίπτωση των PAFC ανάμεσα σε διάφορες τεχνικές επιλέχθηκε η Υπολογιστική 
Ρευστοδυναμική για την προσομοίωση μίας συστοιχίας τέτοιου τύπου. Αρκετοί ερευνητές 
έχουν αναπτύξει μοντέλα -που βασίζονται σε τεχνικές CFD- για την προσομοίωση της 
λειτουργίας κελιών καυσίμου (Guvelioglu & Stenger, 2005, Sousa & Gonzalez, 2005, Cheng 
& Fei 2007 και Zervas  et al, 2007). 

Όμως, οι περισσότερες τεχνικές μοντελοποίησης χαρακτηρίζονται από μεγάλους χρόνους για 
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μαθηματικά μεταμοντέλα που βασίζονται σε 
αποτελέσματα CFD μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ταχύτητα προσομοίωσης (Wu et al, 
2006). Επίσης, μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Artificial Neural Networks, ANN) 
έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την ανάπτυξη συχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 
εισόδου – εξόδου (Ou & Achenie, 2005). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η προσέγγιση με 
χρήση ANN μπορεί να παράγει αποτελέσματα μεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας, τη στιγμή 
που ο υπολογιστικός χρόνος μειώνεται σημαντικά (Ogaji et al, 2006 και Nitsche et al, 2005). 
Επιπλέον, οι εφαρμογές ANN θεωρούνται ως μία πρακτική – εναλλακτική μεθοδολογία σε 
σχέση με τα διάφορα αναλυτικά και εμπειρικά μοντέλα προσομοίωσης κελιών καυσίμου (Lee 
et al, 2004).  

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται και αναπτύσσεται –όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούμενη ενότητα- ένα πρωτότυπο υπολογιστικό εργαλείο βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας κελιών καυσίμου με εφαρμογή σε κελιά καυσίμου φωσφορικού οξέος. Η 
αναλυτική παρουσίασή του γίνεται στο Κεφάλαιο 4. 

 

1.2.4.2.  Συστοιχία κελιών καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC) 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μία επισκόπηση σχετικά με το βέλτιστο έλεγχο της 
δυναμικής συμπεριφοράς μίας συστοιχίας κελιών καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής 
πρωτονίων (PEMFC).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον έλεγχο της δυναμικής 
συμπεριφοράς συστημάτων κελιών καυσίμου οι οποίες ποικίλουν από εφαρμογές με απλούς 
αναλογικούς-ολοκληρωτικούς-διαφορικούς (proportional–integral–derivative,  PID) 
ρυθμιστές έως προχωρημένες μεθοδολογίες ρύθμισης που βασίζονται πάνω στην ασαφή 
λογική ή τη ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου. 



Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 

- 10 - 

Οι Methekar et al., 2007 θεώρησαν ένα “multi-input-multi-output” (MIMO) σύστημα, όπου 
οι είσοδοι είναι το υδρογόνο και το ψυκτικό μέσο ενώ τις εξόδους αποτελούν η πυκνότητα 
ισχύος και η θερμοκρασία, πάνω στο οποίο πρότειναν δύο PID ρυθμιστές. Οι Woo & 
Benziger, 2007 έδειξαν ότι η παραγόμενη ισχύς από ένα PEMFC μπορεί να ρυθμιστεί 
απευθείας περιορίζοντας την τροφοδοσία υδρογόνου στο κελί. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε 
μεταβάλλοντας την εσωτερική αντίσταση της διάταξης μεμβράνης-ηλεκτροδίου σε ένα αυτό-
αρδευόμενο κελί καυσίμου όπου οι απορροές είναι συνδεδεμένες με δεξαμενές νερού. 

Οι Pukrushpan et al., 2004 πρότειναν έναν ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση καθώς και έναν 
Γραμμικό-Τετραγωνικό ρυθμιστή (Linear Quadratic Regulator, LQR) με ανατροφοδότηση 
των μεταβλητών κατάστασης, για τη ρύθμιση ενός συστήματος PEMFC σε πραγματικό 
χρόνο. Οι Guidong et al., 2006 παρουσίασαν ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας που 
αποτελείται από μία μονάδα DC-DC, ένα συσσωρευτή, ένα ρυθμιστή καθώς και από διάφορα 
άλλα συμπληρωματικά κυκλώματα, όπως επίσης και από έναν LQR αλγόριθμο ο οποίος 
παρέχει το φορτίο υπό σχεδόν σταθερό δυναμικό αλλά επίσης σταθεροποιεί το ρεύμα της 
συστοιχίας, αποφορτίζοντας ή φορτίζοντας το συσσωρευτή σύμφωνα με τη διακύμανση του 
φορτίου. Οι Rodatz et al., 2003 σχεδίασαν έναν LQR ρυθμιστή για να αποσυζεύξουν το σήμα 
της πίεσης από το αντίστοιχο της ροής μάζας. Οι Di Domenico et al., 2006 επέκτειναν την 
παραπάνω ιδέα αναπτύσσοντας έναν πολυμεταβλητό LQR ρυθμιστή ο οποίος μπορεί να 
ρυθμίζει την περίσσεια του ρεύματος αέρα ενώ παράλληλα θέτει στο σύστημα τη βέλτιστη 
πίεση για την οποία μεγιστοποιείται η απόδοσή του για μεταβλητές τιμές φορτίου. 

Οι Danzer et al., 2008 πρότειναν μία τεχνική πολυμεταβλητού ελέγχου για τη ρύθμιση της 
πίεσης καθόδου, καθώς και του λόγου του εισερχόμενου οξυγόνου προς το καταναλισκόμενο, 
χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή παροχής μάζας και τη βαλβίδα τροφοδοσίας ως στοιχεία 
τελικής ρύθμισης. Οι Zenith & Skogestad, 2007 παρουσίασαν μία μέθοδο για τη ρύθμιση 
ενός μετατροπέα συνδεδεμένου στα κελιά καυσίμου χρησιμοποιώντας μία σειρά λογικών 
κανόνων. Ο προκύπτων βρόχος ελέγχου εισάγεται σε μια δομή πολλαπλών βρόχων ελέγχου, 
σε σειρά για τη ρύθμιση του ρεύματος επαγωγής σε έναν DC κινητήρα, ελέγχοντας το 
δυναμικό εισόδου. 

Οι Wang et al., 2008 εφάρμοσαν πολυμεταβλητές, εύρωστες στρατηγικές ρύθμισης σε ένα 
σύστημα PEMFC. Αρχικά, μοντελοποίησαν το σύστημα ως ένα σύστημα δύο εισόδων-δύο 
εξόδων όπου οι είσοδοι είναι ρυθμοί ροής μάζας του υδρογόνου και του αέρα ενώ τις εξόδους 
αποτελούν το δυναμικό και η ένταση του ρεύματος. Προκαθορίζοντας την εξωτερική 
αντίσταση, στόχευσαν στη ρύθμιση του δυναμικού ελέγχοντας τις παροχές του καυσίμου και 
του οξειδωτικού αερίου αντίστοιχα. Τελικά, σχεδιάστηκε ένας πολυμεταβλητός εύρωστος 
ρυθμιστής H∞, ο οποίος εξασφαλίζει στο σύστημα εύρωστη λειτουργία ελαχιστοποιώντας την 
κατανάλωση υδρογόνου σε αυτό.  

Οι Mo Zhijun et al., 2005 εφάρμοσαν σε σύστημα PEMFC μία τεχνική ρύθμισης βασισμένη 
στην ασαφή λογική, με σκοπό τη διατήρηση του δυναμικού εξόδου μέσω της ρύθμισης της 
πίεσης των αερίων για οποιοδήποτε φορτίο. Οι Zhan Yuedong et al., 2007 σχεδίασαν ένα 
ασαφή-αναλογικό-ολοκληρωτικό (fuzzy-PI) ρυθμιστή για τον έλεγχο των ροών του καυσίμου 
και του οξειδωτικού αερίου καθώς επίσης, και βοηθητικών μεταβλητών όπως είναι η 
θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία των μεμβρανών καθώς και η στοιχειομετρία εισόδου. Οι 
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Sakhare et al., 2004 σχεδίασαν μία συστοιχία κελιών καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid 
Oxide Fuel Cells, SOFC), ενσωματώνοντας μία στρατηγική ασαφούς ελέγχου, η οποία είναι 
επίσης κατάλληλη για οποιοδήποτε τύπο κελιών καυσίμου με μικρες τροποποιήσεις, ενώ οι 
Schumacher et al., 2004 πρότειναν ένα σχήμα για τη ρύθμιση συστοιχίας κελιών καυσίμου σε 
πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση ασαφούς λογικής τύπου Takagi Sugeno 
Kang (TSK). 

Οι Arce et al., 2008 ανέπτυξαν μία στρατηγική προβλεπτικού ελέγχου για ένα αυτόνομο 
σύστημα PEMFC. Οι Golber & Lewin, 2004 παρουσίασαν έναν εναλλακτικό ρυθμιστή για 
τον έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς ενός PEMFC. Το μοντέλο συμπεριλαμβάνει χωρικές 
εξαρτήσεις του δυναμικού, του ρεύματος, των διαφόρων ροών και των θερμοκρασιών σε ένα 
κανάλι ροής ενός κελιού καυσίμου. Η ανάλυση του μοντέλου της διεργασίας έδειξε ότι η 
ενεργή ενίσχυση υφίσταται αλλαγή στο εύρος λειτουργίας του κελιού καυσίμου, το οποίο 
καθιστά τη χρήση ενός γραμμικού ρυθμιστή με ολοκληρωτική δράση αδύνατη. Έτσι, 
ανέπτυξαν ένα μη-γραμμικό ρυθμιστή προβλεπτικού ελέγχου. Οι Xiaouri Wang et al., 2006 
εφάρμοσαν μία προσέγγιση προβλεπτικού ελέγχου με σκοπό να επιλύσουν το πρόβλημα 
ρύθμισης ενός συστήματος SOFC καθώς είχε δειχθεί προηγουμένως ότι η ρύθμιση τέτοιων 
συστημάτων αποτελεί κάτι δύσκολο λόγω της αργής απόκρισης των μεταβλητών εξόδου και 
των λειτουργικών περιορισμών. Μία στρατηγική MPC αναπτύχθηκε από τους Vahidi et al., 
2006 για ένα υβριδικό σύστημα PEMFC με υπερπυκνωτές (supercpacitors) ως βοηθητική 
πηγή ισχύος ενώ ο Jurado, 2008 ανέπτυξε μία μέθοδο MPC ενσωματώνοντας ασαφή μοντέλα 
σε αυτή. Η λογική του MPC χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους Vahidi et al., 2004 με σκοπό 
την αποφυγή έλλειψης οξυγόνου από το κελί καυσίμου, την προστασία του συμπιεστή ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την παραγωγή της ισχύος που απαιτείται 
από τον καταναλωτή. Το προτεινόμενο σχήμα ρύθμισης σχεδιάστηκε για ένα υβριδικό 
σύστημα όπου μία σειρά υπερπυκνωτών καλύπτουν και συμπληρώνουν το σύστημα PEMFC 
υπό συνθήκες απότομων μεταβολών ρεύματος  

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου, ολοκληρωμένου 
εργαλείου βέλτιστης λειτουργίας και ελέγχου με εφαρμογή σε μία συστοιχία PEMFC στο 
οποίο η εύρεση των επιθυμητών τιμών (set-points) που τίθενται στον MPC ρυθμιστή που 
αναπτύχθηκε, προκύπτουν από την επίλυση ενός προβλήματος μη-γραμμικού 
προγραμματισμού. 

 
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η συμβολή της διατριβής έγκειται στα παρακάτω: 

• Ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος λήψης βέλτιστων αποφάσεων για υβριδικά 
συστήματα που συνδυάζουν ΑΠΕ και τεχνολογίες υδρογόνου με ενσωμάτωση 
μετεωρολογικής πρόγνωσης. Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να ακολουθηθεί και σε 
πλήθος άλλων υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν αντίστοιχες τεχνολογίες, 
συμβατικές ή μη 

• Ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων υπολογιστικών εργαλείων για τη βέλτιστη 
λειτουργία και έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς κελιών καυσίμου. Αυτά 
συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα νομογραφήματα τα οποία αποτελούν ένα πολύ 
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χρήσιμο εργαλείο για τον επιστήμονα ή τον απλό χρήστη που ασχολείται με τη 
συγκεκριμένη τεχνολογία 

• Ανάπτυξη νέων μοντέλων πρόβλεψης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και 
των συνιστωσών αυτής και μετέπειτα εκτίμηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε 
κεκλιμένο επίπεδο καθώς επίσης και της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής παραγωγής 

 

1.3.   Διάρθρωση της διατριβής 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα περιεχόμενα του κάθε κεφαλαίου που 
απαρτίζουν την παρούσα διατριβή. Συγκεκριμένα: 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι ΑΠΕ που μελετήθηκαν (ηλιακή και αιολική) καθώς και οι 
μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για τη  μοντελοποίησή τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 
ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα), καθώς αυτή είναι πιο αβέβαιη στην πρόβλεψή 
της σε σχέση με την αιολική ενέργεια. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται κατ’ αρχάς μία παρουσίαση των βασικών αρχών και γενικότερα της 
τεχνολογίας των κελιών καυσίμου και στη συνέχεια  παρουσιάζονται δύο λεπτομερή, 
μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης τέτοιων συστημάτων. Το πρώτο βασίζεται σε τεχνικές 
CFD και προσομοιώνει τη λειτουργία PAFC, ενώ το δεύτερο προσομοιώνει μια συστοιχία 
PEMFC.  

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των 
βέλτιστων λειτουργικών παραμέτρων σε συστήματα κελιών καυσίμου. Θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας στα δύο αναλυτικά μοντέλα που 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η στρατηγική ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου (MPC) που 
αναπτύχθηκε για τον έλεγχο της συστοιχίας PEMFC που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η τεχνική λήψης αποφάσεων που αναπτύχθηκε για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υβριδικής μονάδας που αποτελείται από ΑΠΕ και 
τεχνολογίες υδρογόνου. Τις ΑΠΕ αποτελούν η ηλιακή και η αιολική ενέργεια και η 
μοντελοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 7 όπου συνοψίζονται τα σημαντικότερα 
συμπεράσματα που προέκυψαν για κάθε εξεταζόμενη περιοχή, εστιάζοντας στην πρωτοτυπία 
των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσο 
της διατριβής. Τέλος, προτείνονται διάφορες κατευθύνσεις για τη συνέχιση της έρευνας στο 
χώρο όπου κινείται η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή. 

Τέλος, ακολουθεί το Παράρτημα το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Στο Παράρτημα Ι 
παρουσιάζονται βασικά στοιχεία θεωρίας της ηλιακής ακτινοβολίας και των διάφορων 
παραμέτρων που την επηρεάζουν, των οποίων γίνεται χρήση στα μοντέλα που περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο 2. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη σύγκριση 
διαφόρων μοντέλων της βιβλιογραφίας με το μοντέλο νευρωνικών δικτύων που αναπτύχθηκε 
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στο πλαίσιο της διατριβής για την πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο 
επίπεδο. 

Στο Παράρτημα ΙI παρουσιάζεται η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων ελέγχου η οποία 
χρησιμοποιείται για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που χαρακτηρίζουν τα διάφορα 
φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κελί καυσίμου όταν αυτό προσεγγίζεται 
με τεχνικές CFD. 

Στο Παράρτημα ΙIΙ παρουσιάζονται κάποια αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την εφαρμογή του μοντέλου CFD. 

Στο Παράρτημα IV τέλος, παρουσιάζονται όλες οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του μοντέλου της συστοιχίας PEMFC που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, καθώς 
και τα μοντέλα απόκρισης παλμικής επιβολής (Finite Impulse Response, FIR) που 
απαιτούνται για τον σχεδιασμό του MPC-DMC ρυθμιστή. 
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2.1.   Εισαγωγή 
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα από τα βασικότερα στοιχεία μίας 
υβριδικής μονάδας είναι η διάταξη που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ΑΠΕ. Στο 
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για τη  μοντελοποίησή 
της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, των ΑΠΕ δηλαδή που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της 
διατριβής . 
 

2.1.1. Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
Η πρόβλεψη της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής παραγωγής από μία εγκατεστημένη συστοιχία 
ουσιαστικά αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, καθώς πλήθος παραμέτρων 
καθορίζουν την τελική συμπεριφορά. Η πορεία που ακολουθείται ουσιαστικά αποτελείται 
από τα διαδοχικά βήματα: 

• Πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 

• Υπολογισμός των συνιστωσών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο 

• Εκτίμηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο 

• Πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία 

 
Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται σχηματικά παρακάτω: 
 
 

 
Σχήμα 2.1  Διαδικασία προσδιορισμού των χαρακτηριστικών λειτουργίας μίας φωτοβολταϊκής 

συστοιχίας 

 

PPVVOOuutt==ff((GGSSIITT,,TTaammbb)) 

ΟΟλλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  αακκττιιννοοββοολλίίαα  σσεε  
κκεεκκλλιιμμέέννοο  εεππίίππεεδδοο  ((GGSSIITT))  

ΔΔεεδδοομμέένναα  ττόόπποουυ,,  αασσττρροοννοομμιικκάά  
δδεεδδοομμέένναα,,  κκλλίίσσηη  φφωωττοοββοολλττααϊϊκκήήςς  

σσυυσσττοοιιχχίίααςς  

ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίαα  
ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ((TTaammbb))  

V 

I 

ΟΟλλιικκήή  ηηλλιιαακκήή  αακκττιιννοοββοολλίίαα  
σσεε  οορριιζζόόννττιιοο  εεππίίππεεδδοο  ((GGSSII))  

ΜΜοοννττέέλλοο  ΝΝεευυρρωωννιικκώώνν  ΔΔιικκττύύωωνν  
––  ΜΜοοννττέέλλοο  ““ααπποοσσύύννθθεεσσηηςς””    

Ήλιος 

ΦΦωωττοοββοολλττααϊϊκκήή  σσυυσσττοοιιχχίίαα  
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2.1.1.1. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε 
οριζόντιο επίπεδο - Εισαγωγή 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται μία μεθοδολογία πρόβλεψης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο, η οποία βασίζεται σε τεχνικές τεχνητών νευρωνικών 
δικτύων (Artificial Neural Networks, ANN) και, συγκεκριμένα, νευρωνικών δικτύων 
ακτινικής συνάρτησης βάσης (Radial Basis Function, RBF). Επειδή τα ΑΝΝ ακτινικής 
συνάρτησης βάσης χρησιμοποιούνται και σε άλλα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, 
κρίνεται σκόπιμο, πριν την ανάπτυξη του μοντέλου για την πρόβλεψη της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο, να γίνει πρώτα μία παρουσίαση αυτών. 

 

2.1.1.1.1. Θεωρία τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

Τα ΑΝΝ αποτελούν μια σχετικά νέα επιστημονική περιοχή που έχει τύχει όμως μεγάλης 
ανάπτυξης και προσοχής από την επιστημονική κοινότητα. Σε αυτό συνετέλεσαν τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε πλήθος προβλημάτων, αλλά και η 
ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων τόσο σε υπολογιστική ισχύ όσο και στην ανάπτυξη 
αλγόριθμων εκπαίδευσης μοντέλων νευρωνικών δικτύων. Η τεχνική των νευρωνικών 
δικτύων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως 
η μηχανική, η φυσική, η νευρολογία, η ψυχολογία, η ιατρική, τα μαθηματικά, η 
πληροφορική, η χημεία και τα οικονομικά. Μερικές από τις σημαντικές εφαρμογές των 
νευρωνικών δικτύων είναι η πρόβλεψη χρονοσειρών, η προσέγγιση συναρτήσεων, η 
συμπίεση δεδομένων, η αναγνώριση και η σύνθεση ομιλίας, η προτυποποίηση και η ρύθμιση 
μη-γραμμικών συστημάτων, η κατηγοριοποίηση προτύπου, η επιλογή μεταβλητών, η 
συνδυαστική βελτιστοποίηση, ο εντοπισμός δυσλειτουργιών διεργασίας και η επίλυση 
διαφορικών εξισώσεων.  

Το κύριο χαρακτηριστικό των τεχνητών νευρωνικών δικτύων είναι ότι οι βασικές αρχές και 
λειτουργίες τους βασίζονται στο νευρολογικό σύστημα των ζώντων οργανισμών (και φυσικά 
του ανθρώπου). Έτσι, στα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούμε έννοιες όπως, π.χ. ένα δίκτυο 
μαθαίνει και εκπαιδεύεται, θυμάται ή ξεχνά μια αριθμητική τιμή, κλπ., που αποδίδουμε 
επίσης στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ένας γενικός ορισμός των νευρωνικών 
δικτύων είναι ο εξής: 

Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένας παράλληλα διανεμημένος επεξεργαστής αποτελούμενος  
από απλές μονάδες επεξεργασίας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει εμπειρική 
γνώση και να τη χρησιμοποιεί. Μοιάζει στον ανθρώπινο εγκέφαλο σε δύο σημεία: 

1. Το δίκτυο αποκτά γνώση από το περιβάλλον του με βάση μια διαδικασία 
εκπαίδευσης. 

2. Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, δηλαδή των μονάδων επεξεργασίας του 
νευρωνικού δικτύου, ονομάζονται συναπτικά βάρη και χρησιμοποιούνται για την 
αποθήκευση της επίκτητης γνώσης. 
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Πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να προσομοιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου 
εγκεφάλου προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματά του έναντι των συμβατικών 
υπολογιστών. Οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να αναλύσουν τις αρχές που διέπουν τους 
νευρώνες του εγκεφάλου, ήταν οι McCulloch & Pitts, 1943. Αυτή η εργασία έθεσε τα θεμέλια 
για την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων.  

Τα πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων συνοψίζονται ως εξής: 

• Προσέγγιση μη-γραμμικών συναρτήσεων: Ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να 
προσεγγίσει συναρτήσεις (τόσο στατικές όσο και δυναμικές) σε οποιοδήποτε βαθμό 
ακρίβειας, με τη χρησιμοποίηση επαρκούς μεγέθους δικτύου. Αυτή η ικανότητα των 
νευρωνικών δικτύων λέγεται «ιδιότητα της βέλτιστης προσέγγισης» και έχει 
αποδειχτεί από τους Girosi & Poggio, 1989, τόσο για τα νευρωνικά δίκτυα τύπου 
feedforward όσο και για τα νευρωνικά δίκτυα RBF. 

• Προσαρμοστικότητα:  Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται 
στο περιβάλλον λειτουργίας τροποποιώντας κατάλληλα τα συναπτικά τους βάρη. 

• Ευρωστία: Τα νευρωνικά δίκτυα επιδεικνύουν πολύ καλή συμπεριφορά σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει θόρυβος στα δεδομένα 

 

Κατηγορίες νευρωνικών δικτύων 

Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των νευρωνικών δικτύων: ανάλογα με τη δομή τους, 
των τρόπο εκπαίδευσής τους, τις εφαρμογές τους, κλπ. Σημειώνεται ότι, η εκπαίδευση είναι η 
διαδικασία που καθορίζει την αποτελεσματικότητα του νευρωνικού δικτύου και αποτελεί το 
βασικό πεδίο έρευνας πλέον στα νευρωνικά δίκτυα. Με τον όρο εκπαίδευση στα νευρωνικά 
δίκτυα, εννοούμε τη διαδικασία μέσω της οποίας κάποιο σύστημα, αντιδρώντας σε 
περιβαλλοντικό ερέθισμα, αναδιοργανώνεται έτσι ώστε να γίνει πιο αποδοτικό (Πατρινός, 
2003).  

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων: 

• Εκπαίδευση με επίβλεψη: Στο νευρωνικό δίκτυο παρέχονται τόσο οι είσοδοι όσο και 
οι επιθυμητές έξοδοι του συνόλου των δεδομένων εκμάθησης. Η εκπαίδευση του 
δικτύου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα μεταξύ των 
παραγόμενων και των επιθυμητών εξόδων, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις 
παραμέτρους του δικτύου. 

• Εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη: Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται χρήση των 
επιθυμητών εξόδων. Γίνεται εξερεύνηση των δεδομένων εισόδου και προσπάθεια 
οργάνωσης των δεδομένων αυτών σε κατηγορίες. 

• Υβριδική εκπαίδευση: Στην περίπτωση αυτή γίνεται συνδυασμός της εκπαίδευσης με 
επίβλεψη και χωρίς επίβλεψη. Συνήθως, τα συναπτικά βάρη υπολογίζονται με 
επίβλεψη ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι του δικτύου χωρίς επίβλεψη. 
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Η σημαντικότερη κατηγοριοποίηση των νευρωνικών δικτύων βασίζεται στη δομή τους, 
δηλαδή τον τρόπο σύνδεσης και διάταξης των μονάδων επεξεργασίας των δικτύων. Με βάση 
αυτό το χαρακτηριστικό  τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με 
το Σχήμα 2.2. Στην παρούσα διατριβή θα δοθεί βάση μόνο στα νευρωνικά δίκτυα ακτινικής 
συνάρτησης βάσης καθώς αυτά είναι που χρησιμοποιούμε. 
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 Σχήμα 2.2   Ταξινόμηση νευρωνικών δικτύων

ΔIΚΤΥΑ ΠΡOΣΘIAΣ ΤΡΟΦΟΔOΤΗΣΗΣ 
(FEEDFORWARD) 

ΝΕΥΡΩΝΙΚA ΔIΚΤΥΑ

ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΟYΜΕΝΑ 
ΔIΚΤΥΑ 

(RECURRENT/FEEDBACK) 

Μονής 
στοιβάδας 

(Single layer  
perceptron) 

Πολλαπλών 
Στοιβάδων 

(Multiple layer 
perceptron) 

Ανταγωνιστικά 
Δίκτυα 

(Competitive 
Networks) 

Δίκτυα Kohonen 
(self-organizing 

maps) 

Δίκτυα 
Hopfield 

Μοντέλα 
τύπου ART  

Ακτινικής 
συνάρτησης 
βάσης  

(Radial Basis 
Function) 
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2.1.1.1.1.1. Νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης βάσης 

Τα νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης βάσης (radial basis function neural networks ή RBF 
ΝΝ) αποτελούν μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που ανήκει στα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης 
και παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα  έναντι των άλλων νευρωνικών δικτύων.  

Η δομή του νευρωνικού δικτύου ακτινικής συνάρτησης βάσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3. Το 
δίκτυο αποτελείται από τρεις στοιβάδες: τη στοιβάδα εισόδου, μία κρυφή στοιβάδα και  μία 
στοιβάδα εξόδου. Η στοιβάδα εισόδου διανέμει τα δεδομένα εισόδου στους νευρώνες της κρυφής 
στοιβάδας ως έχουν, δηλαδή χωρίς αυτά να πολλαπλασιάζονται με κάποια συναπτικά βάρη. 
Σημειώνεται ότι το δίκτυο RBF είναι πλήρως συνδεδεμένο. Σε κάθε νευρώνα της κρυφής 
στοιβάδας αντιστοιχεί ένα κέντρο διάστασης ίσης με τον αριθμό μεταβλητών εισόδου, ενώ μια 
ακτινική συνάρτηση χρησιμοποιείται για το μη-γραμμικό μετασχηματισμό των δεδομένων 
εισόδου. 

Η έξοδος της  j συνάρτησης για ένα διάνυσμα δεδομένων εισόδου i N∈ℜx ,(όπου i=1,2,…Kn o 

αριθμός των δεδομένων εισόδου), 1 2  
n

i i i
Nx x x⎡ ⎤= ⎣ ⎦

ix …   (όπου Νn ο αριθμός των μεταβλητών 

εισόδου), έχει την ακόλουθη μορφή: 

( )( )i i j
ji jf f f= = −x x c  (2-1) 

    
όπου  με …  συμβολίζεται η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ του κέντρου του j (όπου j=1,2,…,Ln) 

νευρώνα και του i διανύσματος δεδομένων εισόδου.  
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Σχήμα 2.3  Νευρωνικό δίκτυο ακτινικής συνάρτησης βάσης 

 
Μετά τον μη-γραμμικό μετασχηματισμό των δεδομένων εισόδου από τους νευρώνες της κρυφής 
στοιβάδας, ακολουθεί ο γραμμικός συνδυασμός του νέου αυτού χώρου πολλαπλασιάζοντας την 
έξοδο κάθε νευρώνα με το αντίστοιχο συναπτικό βάρος. Οπότε η έξοδος του νευρωνικού δικτύου 
δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( )
1

ˆ
L

j
j

y w f
=

= ∑i i jx x - c  (2-2) 

   
Σε μορφή πινάκων είναι: 

ŷ = F w  (2-3) 
     

όπου: 

11 21 1

12 22 2

1 2

    
    

             
   

L

L

K K LK

f f f
f f f

f f f

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

F

…

 και [ ]1 2   Lw w w=w  

 

w1 

wL 

w2 

w3 

w4 

L 

x1 

xN 

3 

1 

2 

I 1 14 

y
x2 

x3 
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Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση όπου έχουμε μόνο μία έξοδο. Εντούτοις, το αποτέλεσμα 
μπορεί να γενικευτεί και για περισσότερες εξόδους. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 
συναρτήσεις στα νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης βάσης είναι η συνάρτηση Gauss 
(Εξ.(2-4)) και η συνάρτηση Thin Plate Spline (TPS, Εξ.(2-5)): 
 

2

2( ) expG
rf r
σ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2-4) 

 

( )2( ) lnTPSf r r r=  (2-5) 

 
Για τη συνάρτηση Gauss ισχύει : lim ( ) 0Gr

f r
→∞

=  

Αντίθετα για την TPS ισχύει:      lim ( )Gr
f r

→∞
= ∞ ]] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4  Γραφική παράσταση της καμπύλης Gauss για συνάρτηση δύο μεταβλητών 

Παρά τις διαφορετικές τους ιδιότητες, έχει διαπιστωθεί ότι η επιλογή της μη- γραμμικής 
συνάρτησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του δικτύου. Οπότε, και οι δύο δίνουν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι, η συνάρτηση Gauss απαιτεί τον καθορισμό μίας 
ακόμα παραμέτρου, η οποία ονομάζεται πλάτος σ, της καμπύλης Gauss. Στο Σχήμα 2.4 
απεικονίζεται η καμπύλη Gauss για συνάρτηση δύο μεταβλητών.  

Αρχικά οι μέθοδοι των συναρτήσεων ακτινικής βάσης είχαν αναπτυχθεί για την ακριβή 
παρεμβολή ενός συνόλου δεδομένων σε ένα πολυδιάστατο χώρο (Powell, 1987). Η προσέγγιση 
αυτή απαιτούσε ο αριθμός των κρυφών νευρώνων να είναι ίσος με τον αριθμό Kn των δεδομένων 
εισόδου. 
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Σύμφωνα με την προσέγγιση των συναρτήσεων ακτινικής βάσης, μπορεί να γίνει ακριβής 
προβολή των δεδομένων εισόδου xi (i=1,…,Kn) στον αντίστοιχο στόχο yi, χρησιμοποιώντας K 
συναρτήσεις ακτινικής βάσης. Στην πραγματικότητα, δεν είναι επιθυμητή η ακριβής 
μοντελοποίηση των δεδομένων εκπαίδευσης, αφού το μοντέλο που θα προκύψει θα έχει 
περιορισμένη ικανότητα πρόβλεψης λόγω του ότι στην κατασκευή του μοντέλου θα έχει 
περιληφθεί και ο τυχών θόρυβος που περιέχουν τα δεδομένα εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια (Broomhead & Lowe, 1988) προτάθηκε ο αριθμός Ln των νευρώνων της κρυφής 
στοιβάδας να μην είναι ίσος με αυτόν των δεδομένων εισόδου Kn. Έτσι, προέκυψαν τα 
νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης βάσης. 

Τα νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης βάσης (RBF) διαφέρουν από τα νευρωνικά δίκτυα 
πολλαπλών στοιβάδων MLP (Multiple Layer Perceptron) στα εξής: 

• Τα δίκτυα RBF έχουν μόνο μία κρυφή στοιβάδα ενώ άλλες δομές όπως τα MLP μπορούν 
να έχουν περισσότερες από μία 

• Σε κάθε νευρώνα ενός RBF δικτύου χρησιμοποιείται η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ του 
διανύσματος εισόδου και του κέντρου του νευρώνα σαν όρισμα στη μη-γραμμική 
συνάρτηση, ενώ στο δίκτυο MLP χρησιμοποιείται το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ του 
διανύσματος εισόδου και του συναπτικού βάρους κάθε νευρώνα 

• Κάθε νευρώνας του δικτύου RBF εξειδικεύεται μόνο σε μια μικρή περιοχή του 
υπερχώρου των διανυσμάτων εισόδου, δηλαδή δραστηριοποιείται μόνο εάν το διάνυσμα 
εισόδου εμπίπτει στην περιοχή του. Για αυτό λέγεται ότι τα RBF δίκτυα επιδεικνύουν 
τοπική συμπεριφορά. Αντιθέτως τα MLP έχουν ολική (global) συμπεριφορά, αφού κάθε 
νευρώνας ενεργοποιείται από όλα τα διανύσματα εισόδου. 

Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά των δικτύων RBF προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα έναντι 
των δικτύων MLP. Αυτά είναι: 

• Λόγω της τοπικής συμπεριφοράς των δικτύων RBF, μόνο ένα μικρό ποσοστό του 
συνολικού δικτύου αποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου. Αυτό το 
γεγονός οδηγεί σε μικρότερους χρόνους εκπαίδευσης και προσομοίωσης. 

• Τα μοντέλα που προκύπτουν μπορούν να ερμηνευτούν ευκολότερα ως προς τη φυσική 
τους σημασία λόγω της απλή δομής των δικτύων RBF. 

• Η εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων RBF μπορεί να γίνει σε δύο στάδια: Κατά το 
πρώτο στάδιο, υπολογίζονται τα κέντρα των νευρώνων με κάποια μέθοδο εκπαίδευσης 
χωρίς επίβλεψη και κατά το δεύτερο στάδιο υπολογίζονται τα συναπτικά βάρη με μία 
μέθοδο εκπαίδευσης με επίβλεψη όπως είναι τα ελάχιστα τετράγωνα, αφού το δεύτερο 
στάδιο είναι ένα καθαρά γραμμικό πρόβλημα. Αυτή η ιδιότητα μειώνει δραματικά το 
χρόνο εκπαίδευσης σε σχέση με τα MLP όπου η χρήση της μεθόδου ανάστροφης 
μετάδοσης σφάλματος (error back propagation) είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 
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2.1.1.1.1.1.1. Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την εξαγωγή μη-γραμμικών εξισώσεων 
συσχέτισης, επιλέχθηκε στην παρούσα διατριβή η αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων 
ακτινικής συνάρτησης βάσης. Το υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αλγόριθμους που έχουν 
προταθεί για την εκπαίδευση αυτού του τύπου των δικτύων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον 
αλγόριθμο των ασαφών μέσων, οποίος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των μοντέλων. 
 

2.1.1.1.1.1.1.1. Μειονεκτήματα συμβατικών μεθόδων εκπαίδευσης 

Το κρίσιμο σημείο στο σχεδιασμό ενός νευρωνικού δικτύου RBF είναι η επιλογή των κέντρων. 
Το πρόβλημα αυτό, δηλαδή διαμορφώνεται ως ένα μη πολυωνυμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης 
(non-polynomial, NP)  (Garrey & Johnson, 1979). Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί αλγόριθμος 
ο οποίος να εντοπίζει τη βέλτιστη λύση σε πολυωνυμικό χρόνο. Για τη λύση του προβλήματος 
έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία πολλές προσεγγιστικές μέθοδοι, όπως η k-means clustering 
(Moody & Darken, 1988, Leonard & Kramer, 1991), τα ορθογώνια ελάχιστα τετράγωνα ή OLS  
(Chen et al, 1991) και άλλες. 

Οι τεχνικές αυτές, αν και θεωρούνται ως οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι εκπαίδευσης των νευρωνικών 
δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης, παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα τα οποία 
δυσκολεύουν τη χρήση τους σε ορισμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, η πιο κλασική από τις 
μεθόδους, η k-means clustering , παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: 

 Καταρχήν ο αριθμός των νευρώνων της κρυφής στοιβάδας, πρέπει να προκαθοριστεί από 
τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθηθεί μία τακτική δοκιμής και 
σφάλματος, ώστε να επιλεγεί ο βέλτιστος αριθμός των νευρώνων της κρυφής στοιβάδας. 
Η τεχνική αυτή αυξάνει τον υπολογιστικό χρόνο της διαδικασίας εκπαίδευσης. 

 Κατά την επιλογή των κέντρων των κρυφών νευρώνων, απαιτούνται πολλά περάσματα 
από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Η επαναλαμβανόμενη αυτή διαδικασία αυξάνει τον 
υπολογιστικό φόρτο, ιδιαίτερα αν η βάση των δεδομένων είναι μεγάλη. 

 Τέλος, ο αλγόριθμος k-means βασίζεται στην τυχαία αρχική επιλογή των κέντρων. Αυτό 
σημαίνει ότι για τα ίδια δεδομένα, διαφορετικά τρεξίματα του αλγορίθμου εκπαίδευσης 
θα μας δώσουν διαφορετικά κέντρα.  

Τα παραπάνω μειονεκτήματα καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη χρήση αυτών των τεχνικών 
εκπαίδευσης σε διάφορες εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων  RBF.   

 

2.1.1.1.1.1.1.2. Περιγραφή του αλγορίθμου των ασαφών μέσων  

Μία μέθοδος εκπαίδευσης η οποία δεν χαρακτηρίζεται από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω είναι αλγόριθμος των ασαφών μέσων (Sarimveis et al, 2002). Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος 



Κεφάλαιο 2ο: Μοντελοποίηση Συστημάτων ΑΠΕ 

- 27 - 

αυτός με βάση μία ασαφή διαμέριση του χώρου των μεταβλητών εισόδου επιλέγει τόσο τη δομή 
(τον αριθμό των νευρώνων), όσο και τις παραμέτρους (τα κέντρα των νευρώνων) σε ένα μόνο 
βήμα, κάνοντας μόνο ένα πέρασμα από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Ακόμα, για μία συγκεκριμένη 
ασαφή διαμέριση του χώρου των μεταβλητών εισόδου, ο αλγόριθμος παράγει πάντα το ίδιο 
σύνολο κέντρων, αφού δεν εμπλέκεται τυχαία επιλογή κέντρων. 

Η θεωρία της ασαφούς λογικής (fuzzy logic) χρησιμοποιείται για να περιγράψει συστήματα με 
μεγάλη αβεβαιότητα. Η βάση όλων των ασαφών συστημάτων είναι η διαμέριση του χώρου των 
μεταβλητών εισόδου σε ένα αριθμό ασαφών συνόλων. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία ο χώρος 
κάθε μεταβλητής εισόδου xi (i=1, 2,…, Nn) διαμελίζεται σε ci τριγωνικά ασαφή σύνολα 

1 2
, , ,,  ,...,  ic

i n i n i nA A A  με συνάρτηση συμμετοχής της μορφής: 

1 ,  αν [ , ]( )
0,                   διαφορετικά

A

x a
x a a a ax a

δ δμ δ
⎧ −

− ∈ − +⎪= ⎨
⎪⎩

 (2-6) 

όπου α είναι το κεντρικό στοιχείο στο οποίο η τιμή συμμετοχής γίνεται ίση με τη μονάδα και δα 
είναι το αντίστοιχο πλάτος, το οποίο επιλέγεται έτσι ώστε οι δύο κορυφές του τριγώνου να 
βρίσκονται ακριβώς στα κέντρα των δύο γειτονικών ασαφών συνόλων. Προκύπτει ότι κάθε 
ασαφές σύνολο Α μπορεί να περιγραφεί πλήρως από το αντίστοιχο κέντρο και πλάτος του: 

{ },nA a aδ=  (2-7) 

Ορίζουμε τη διαμέριση του χώρου κάθε μεταβλητής εισόδου σαν : 

{ }1 2,  ,..., ,    1ic
i i i iT A A A i N= ≤ ≤  (2-8) 

Έπεται ότι η ασαφής διαμέλιση του συνολικού χώρου των μεταβλητών εισόδου X μπορεί να 
οριστεί διαμερίζοντας τον σε  C ασαφή σύνολα, n n n

1 2 CA , A , ..., A , όπου  

1

N

ii
C c

=
= Π  (2-9) 

Κάθε ασαφής υπόχωρος 
1
nA   (1 ≤  l ≤ C ) μπορεί να οριστεί από το συνδυασμό Ν συγκεκριμένων 

ασαφών συνόλων 1, 1 2, 2 ,, ,...,l l l
n n N n NA T A T A T∈ ∈ ∈ , και μπορεί να αναπαρασταθεί ως: 

1 2,  ,...,  
Tl l l l

n NA A A A⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (2-
10) 

Ορίζουμε τα διανύσματα: 

[ ]1 2 1 2,  ,..., ,     = , ,...,
T Tl l l

N Na a a a a aδ δ δ⎡ ⎤= ⎣ ⎦
la δa  (2-

11) 

Με τη βοήθεια της Εξ.(2-11), ο υπόχωρος Αl  μπορεί να γραφτεί ως: 

{ }1 ,n = lA a δa  (2-
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12) 

Σημειώνεται ότι το διάνυσμα δa  είναι το ίδιο για όλους τους ασαφείς υποχώρους.  

Η ιδέα της συνάρτησης συμμετοχής μπορεί να επεκταθεί και σε πολλαπλές διαστάσεις 
εισάγοντας την έννοια της πολυδιάστατης συνάρτησης συμμετοχής ( )( )lA

kμ x  του διανύσματος 

εισόδου x(k) στο Αl: 

( ) 1 ( ( )),   αν ( ( )) 1
( )

0,                     διαφορετικά
l

l l

A

rd k rd k
kμ

⎧ − ≤
= ⎨

⎩

x x
x  (2-

13) 

    

όπου με ( ( ))lrd kx  συμβολίζεται η ευκλείδεια σχετική απόσταση μεταξύ του Αl και του 

διανύσματος εισόδου x(k) : 

( )

( )

1
2 2

1

1
22

1

( )
( ( ))

N l
i iil

N
ii

a x k
rd k

aδ

=

=

⎡ ⎤−⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎡ ⎤
⎣ ⎦

∑

∑
x  (2-

14) 

Προφανώς, ο ασαφής υπόχωρος που περιγράφει καλύτερα ένα διάνυσμα εισόδου είναι αυτός με 
τη μικρότερη ευκλείδεια σχετική απόσταση, αφού αυτός ο υπόχωρος αναθέτει στο διάνυσμα 
αυτό το μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής. Για τον καθορισμό του υπόχωρου που αντιστοιχεί σε 
κάθε διάνυσμα εισόδου, χρησιμοποιούμε την παρακάτω διαδικασία θεωρώντας ότι οι χώροι των 
μεταβλητών εισόδου έχουν διαμεριστεί σε ένα αριθμό ασαφών συνόλων. 

 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1: Καθορισμός του κοντινότερου ασαφούς υποχώρου για ένα δεδομένο 
διάνυσμα εισόδου 
Έστω ότι έχουμε ένα διάνυσμα μεταβλητών εισόδου x N∈ℜ , και όλοι οι χώροι των μεταβλητών 
έχουν διαμελιστεί σε ασαφή σύνολα. Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε το διδιάστατο χώρο του 
Σχήμα 2.5 και ένα διάνυσμα εισόδου 1 2[ , ]x x=x . Τα ασαφή σύνολα για τις μεταβλητές x1και x2 

είναι αντιστοίχως: 

       { }1 2 3 4 5
1 1, 1, 1, 1, 1,,  , , , n n n n nT A A A A A=  

{ }1 2 3 4 5
2 2, 2, 3, 4, 5,,  , , , n n n n nT A A A A A=  

ΒΗΜΑ 1: Καθορίζονται οι βαθμοί συμμετοχής των x1,x2,…,xN στα αντίστοιχα ασαφή 
σύνολα. Για το παράδειγμα έχουμε από το Σχήμα 2.6, ότι ο βαθμός συμμετοχής του x1 είναι: 0.6 
στο 2

1,nA  , 0.4 στο 3
1,nA  και μηδενικός στα άλλα ασαφή σύνολα. Ομοίως, ο βαθμός συμμετοχής 

του x2 είναι: 0.2 στο 1
2,nA , 0.8 στο 2

2,nA  και μηδέν στα άλλα ασαφή σύνολα. 
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A1
3

A2
2

A2
3

A2
4

A2
5

A2
1

A1
2 A1

2 A1
4 A1

5 x1

x2

 
Σχήμα 2.5  Ασαφής διαμερισμός του χώρου των μεταβλητών εισόδου σε 5 ασαφή σύνολα για ένα 
διδιάστατο πρόβλημα 

A1
3

A2
2

A2
3

A2
4

A2
5

A2
1

A1
1 A1

2 A1
4 A1

5

0,4

0,6

0,80,2

[ x1, x2 ]

x1

x2

 
Σχήμα 2.6  Καθορισμός βαθμού συμμετοχής του διανύσματος 1 2[ , ]x x=x  στο διδιάστατο χώρο 
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ΒΗΜΑ 2: Αναθέτουμε στις μεταβλητές  x1,x2,…,xN τα ασαφή σύνολα με το μεγαλύτερο 
βαθμό συμμετοχής. Για παράδειγμα στο Σχήμα 2.6, το 2

1,nA  ανατίθεται ση μεταβλητή x1 και το 
2

2,nA  ανατίθεται στη μεταβλητή x2. 

ΒΗΜΑ 3: Ο κοντινότερος ασαφής υπόχωρος n
0lA για το δεδομένο διάνυσμα εισόδου x 

δίνεται ως ο συνδυασμός των ασαφών συνόλων που επιλέχτηκαν στο βήμα 2. Για παράδειγμα 
στο Σχήμα 2.7 έχουμε: [ ]{ }2 2 2 2

1, 2, 1 2 1 2, [ , ], ,n n nA A a a a aδ δ⎡ ⎤= =⎣ ⎦
0lA  

A1
3

A2
2

A2
3

A2
4

A2
5

A2
1

A1
2 A1

2 A1
4 A1

5

0,4

0,6

0,80,2

[ x1, x2 ]

 

Σχήμα 2.7  Ανάθεση του κοντινότερου ασαφούς υπόχωρου σε κάθε μεταβλητή 

 
Με βάση τον αλγόριθμο 1, αναπτύσσεται η μεθοδολογία εκπαίδευσης των ασαφών μέσων 
(fuzzy-means algorithm). Η μεθοδολογία προϋποθέτει την ύπαρξη Κn διανυσμάτων εισόδου 

[ ] ( )1 1( ) ( ), ( ),..., ( ) ,  k=1,2,...,KT n
Nk x k x k x k=x  και μία ασαφή διαμέλιση του χώρου κάθε 

μεταβλητής ( ) 1,2,...,ix i N=  σε ci συμμετρικά τριγωνικά ασαφή σύνολα. 
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Αλγόριθμος Fuzzy-Means 
 
Πάρε το πρώτο διάνυσμα μεταβλητών εισόδου x(1). 
Θέσε Ln = 1 
Εφαρμογή του αλγορίθμου 1στο διάνυσμα εισόδου x(1): 
{ 
FOR i=1 έως Ν 

{ } ( )1 1
, 1

, max (1)j
ii

i n i i iAj c
A a a xδ μ

≤ ≤
⎡ ⎤= ← ⎣ ⎦  (2-

15) 
 
END 
Δημιουργία του πρώτου ασαφούς υπόχωρου 

{ } [ ]{ }1 1 1 1 1
1 2 1 2, ,  ,..., , , ,...,

T T
n N Na a a a a aδ δ δ⎡ ⎤= = ⎣ ⎦A a δa  (2-

16) 
  
} 
FOR k =2 έως Κn 

0

1
( ( )) min ( ( ))l l

l L
rd k rd k

≤ ≤
⎡ ⎤= ⎣ ⎦x x  (2-

17) 
 

IF 0 ( ( ))lrd kx > 1  THEN 

Ln = Ln+1 
Εφαρμογή του αλγορίθμου 1στο διάνυσμα εισόδου x(k): 
{ 
FOR i =1 έως Ν 

{ } ( ), 1
, max (1)

n n

j
ii

L L
i n i i iAj c

A a a xδ μ
≤ ≤

⎡ ⎤= ← ⎣ ⎦  (2-
18) 

 
END 
Παραγωγή του Ln ασαφούς υπόχωρου 

{ } [ ]{ }1 2 1 2, ,  ,..., , , ,...,
n n n n T TL L L L L

n N Na a a a a aδ δ δ⎡ ⎤= = ⎣ ⎦A a δa  (2-
19) 

 
} 
ENDIF 
END 
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Μετά το τέλος του αλγόριθμου σχηματίζεται η κρυφή στοιβάδα με ανάθεση κάθε παραγόμενου 
ασαφούς υπόχωρου σε ένα κρυφό νευρώνα. Το κέντρο κάθε κρυφού νευρώνα είναι ίσο με το 
κέντρο του αντίστοιχου υπόχωρου. 

Ο αλγόριθμος ξεκινάει με το πρώτο δεδομένο x(1) και υπολογίζει τον πρώτο ασαφή υπόχωρο, 
κάνοντας χρήση του αλγόριθμου 1:  Για i=1, 2, …,N, επιλέγει το ασαφές σύνολο που αναθέτει το 
μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής στο xi(1). Αυτή η διαδικασία επιλογής αντιπροσωπεύεται από την 
Εξ.(2-13). Ο συνδυασμός των Ν επιλεγμένων ασαφών συνόλων σχηματίζεται τον πρώτο ασαφή 
υπόχωρο, ο οποίος περιγράφει καλύτερα το διάνυσμα εισόδου x(1) (Εξ.(2-14)). 

Στη συνέχεια, για κάθε ένα από τα εναπομείναντα διανύσματα εισόδου x(k) (k=2,3,…,Kn), ο 
αλγόριθμος καθορίζει τον κοντινότερο υπόχωρο, από τους Ln που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 
εξέταση του εκάστοτε διανύσματος. Με βάση την Εξ.(2-15) υπολογίζεται η σχετική ευκλείδεια 
απόσταση μεταξύ του εκάστοτε διανύσματος εισόδου και κάθε υπόχωρου, ( ( ))lrd kx . Εάν η 
ελάχιστη από αυτές τις αποστάσεις 0 ( ( ))lrd kx είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε το διάνυσμα 

x(k) δεν περιγράφεται επαρκώς από κανένα από τους ήδη υπάρχοντες ασαφείς υποχώρους και 
αλγόριθμος παράγει ένα νέο ασαφή υπόχωρο. Εάν η ελάχιστη απόσταση είναι μικρότερη της 
μονάδας, ένας υπάρχων ασαφής υπόχωρος ανατίθεται σε αυτό το διάνυσμα.  

Ουσιαστικά, η μέθοδος των ασαφών μέσων ορίζει ένα πολυδιάστατο πλέγμα στο χώρο εισόδου 
και επιλέγει κάποιους από τους κόμβους του πλέγματος ως κέντρα. Ωστόσο, δεν εξετάζει όλους 
τους κόμβους, αλλά μόνο αυτούς που βρίσκονται κοντά στα διανύσματα εισόδου. Για 
παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα όπου υπάρχουν 15 μεταβλητές εισόδου και επιλέγεται ο χώρος 
κάθε μεταβλητής εισόδου να διαμεριστεί σε πέντε ασαφή σύνολα, δημιουργούνται 515≈3× 1010 
ασαφείς υπόχωροι. Ωστόσο, η μέθοδος εξετάζει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς. 

Στη συνέχεια, αφού έχει υπολογιστεί ο αριθμός των κρυφών νευρώνων καθώς και οι θέσεις των 
κέντρων, ακολουθεί ο υπολογισμός των συναπτικών βαρών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο 
υπολογισμός γίνεται με εκπαίδευση με επίβλεψη. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι 
αυτή των ελαχίστων τετραγώνων, αφού πρόκειται για ένα γραμμικό πρόβλημα. Σε μορφή 
πινάκων οι τιμές των συναπτικών βαρών προκύπτουν από τη σχέση: 

( ) T
sp

-1Tw F F F y=  (2-
20) 

όπου με F 
n nK L×∈ℜ  συμβολίζεται  ο πίνακας εξόδου από της κρυφής στοιβάδας (πίνακας 

ενεργοποίησης) όπως αυτός ορίστηκε στην Εξ.(2-11), και με ysp 1nK ×∈ℜ  συμβολίζεται το 
διάνυσμα των επιθυμητών τιμών εξόδου. 
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2.1.1.1.1.1.1.3. Πλεονεκτήματα του αλγορίθμου των ασαφών μέσων 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος εκπαίδευσης των ασαφών μέσων έναντι των 
συμβατικών μεθόδων εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων RBF,  την καθιστά πολύτιμη για πολλές 
εφαρμογές. Τα πλεονεκτήματα αυτά  είναι: 

I. Μειώνεται δραστικά ο υπολογιστικός χρόνος για την εκπαίδευση του δικτύου, αφού ο 
αλγόριθμος χρειάζεται μόνο ένα πέρασμα από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι 
κλασικές μέθοδοι απαιτούν πολλαπλά περάσματα μέχρι να συγκλίνουν. 

II. Η μέθοδος έχει επαναληψιμότητα, αφού δεν εμπλέκεται αρχική τυχαία επιλογή κέντρων 
όπως συμβαίνει στην k-means clustering. 

III. Δεν απαιτείται εκ των προτέρων καθορισμός του αριθμού των κόμβων της κρυφής 
στοιβάδας, αφού για δεδομένο αριθμό ασαφών συνόλων ο αλγόριθμος υπολογίζει μόνος 
του τη διάσταση της κρυφής στοιβάδας.  

 

2.1.1.1.2. Μοντέλο πρόβλεψης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, εφαρμόζεται  η αρχιτεκτονική 
νευρωνικών δικτύων ακτινικής βάσης για την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης της ολικής 
ηλιακής ακτινοβολίας, GSI. Το μοντέλο εφαρμόζεται για τη βάση δεδομένων του 
μετεωρολογικού σταθμού “ITIA” που βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
(37o58΄26΄΄Ν, 23ο47΄16΄΄E). Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των μετεωρολογικών 
συνθηκών, της διάρκειας των ωρών ημέρας, καθώς και μίας αντιπροσωπευτικής τιμής κορυφής 
μίας συνάρτησης Gauss, διαδραματίζουν κρίσιμο  ρόλο στην ανάπτυξη του μοντέλου. Οι 
μετεωρολογικές συνθήκες κατηγοριοποιούνται σε έξι (6) διαφορετικές «καταστάσεις καιρού», 
ενώ οι ώρες ημέρας αποδίδονται από γνωστές εξισώσεις. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας 
μηχανισμός διόρθωσης –που ισχύει και για τις έξι καταστάσεις – ενώ τελικά η αξιοπιστία του 
μοντέλου ελέγχεται μέσω μίας κατάλληλης διαδικασίας αξιολόγησης. Τα βήματα που 
ακολουθήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

2.1.1.1.2.1. Ανάπτυξη ενός μοντέλο κανονικής κατανομής (Gaussian) 

Για την εκτίμηση της ημερήσιας κατανομής, GSI, προτείνεται μία συνάρτηση τύπου Gauss η 
οποία είναι της ακόλουθης μορφής: 
          
 2

2( ) exp
2GSI
xJ x M
σ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2-21)

                                          
Στην παραπάνω συνάρτηση εμπεριέχονται δύο παράμετροι βαθμονόμησης , η μέγιστη τιμή, MGSI, 
και το πλάτος, σ. Το κέντρο του πεδίου ορισμού όπου η συνάρτηση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της 
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MGSI, τίθεται ίσο με μηδέν. Σε κλίμακα χρόνου, το κέντρο αντιπροσωπεύει το ηλιακό μεσημέρι. 
Η μεταβλητή x αποτελεί τη διαφορά χρόνου (σε περιόδους των 10 λεπτών) μεταξύ της χρονικής 
στιγμής όπου καταγράφεται η GSI ( ( )J x ) και του ηλιακού μεσημεριού. Είναι εμφανές ότι η 

Εξ.(2-21) εφαρμόζεται μόνο για χρονικές στιγμές που αφορούν σε ώρες ημέρας. Έτσι, για μία 
συγκεκριμένη ημέρα, όπου η παράμετρος L αντιπροσωπεύει το ήμισυ του αριθμού των 
«δεκαλέπτων ημέρας  (daylight tenths)»,  το x2 2x  μπορεί να είναι το πολύ ίσο με 2L . Η τιμή της 
παραμέτρου L  μπορεί εύκολα να εξαχθεί από την εξίσωση (Lorenzo E., 2003):                        

 [ ]
15
6)(22 sabsLtenthsdaylightofnumber ω== (2-22)

όπου ωs είναι η γωνία ανατολής (sunrise angle) (σε μοίρες). Εμφανώς η ποσότητα – ωs εκφράζει 
τη γωνία δύσης. Με βάση τον ορισμό των δεκαλέπτων ημέρας, ο όρος 2σ  στην Εξ.(2-21) μπορεί 

να γραφεί ως 
2

2 GSI

L
a

, όπου το aGSI αποτελεί μία παράμετρο βαθμονόμησης. Έτσι, η Εξ.(2-

21)μετασχηματίζεται στην: 

 2

2( ) expGSI GSI
xJ x M a
L

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2-23)

Πλεονέκτημα της καινούργιας διαμόρφωσης της συνάρτησης αποτελεί το γεγονός ότι η 
παράμετρος aGSI  είναι αδιάστατη. Στην πραγματικότητα θα δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε μία 
καθορισμένη τιμή για αυτή την παράμετρο που ισχύει για οποιαδήποτε ημέρα και οποιεσδήποτε 
μετεωρολογικές συνθήκες. Το μοντέλο που περιγράφεται από την Εξ.(2-23) θα καλείται στο εξής 
“SGGSI model” (Simple-Gaussian Global Solar Irradiance model).  
 

2.1.1.1.2.1.1. Μηχανισμός διόρθωσης 

Το μοντέλο που βασίζεται στη συνάρτηση τύπου Gauss και που περιγράφεται από την 
προηγούμενη εξίσωση, δεν είναι ικανό να αποδώσει ικανοποιητικά τις καταγεγραμμένες τιμές 
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας. Αυτό απεικονίζεται και στον Πίνακα 2.1, όπου οι λόγοι 
J/MGSI για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου aGSI και της διαφοράς ώρας από το ηλιακό 
μεσημέρι συγκρίνονται με τις καταγεγραμμένες τιμές που αντιστοιχούν σε μία τυπική ημέρα με 
αίθριο καιρό. Τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 2-1.  
 

Πίνακας 2.1  Καταγεγραμμένες και εκτιμώμενες τιμές των λόγων J/ MGSI για μία τυπική ημέρα με αιθρία 
και για διάφορες τιμές της παραμέτρου aGSI 

x/L J/ MGSI 
predicted 

(aGSI =1) 

J/ MGSI 
predicted

(aGSI =2) 

J/ MGSI 
predicted

(aGSI =3) 

J 
(experimental)

J/ MGSI 
(experimental)  

-1 0.368 0.135 0.050 60 0.061 
-0.9 0.445 0.198 0.088 165 0.168 
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-0.8 0.527 0.278 0.147 253 0.258 
-0.7 0.613 0.375 0.230 403 0.411 
-0.6 0.698 0.487 0.340 510 0.520 
-0.5 0.779 0.607 0.472 622 0.635 
-0.4 0.852 0.726 0.619 733 0.748 
-0.3 0.914 0.835 0.763 832 0.849 
-0.2 0.961 0.923 0.887 911 0.930 
-0.1 0.990 0.980 0.970 962 0.982 

0 1 1 1 980 1 
0.1 0.990 0.980 0.970 962 0.982 
0.2 0.961 0.923 0.887 918 0.937 
0.3 0.914 0.835 0.763 841 0.858 
0,4 0.852 0.726 0.619 751 0.766 
0.5 0.779 0.607 0.472 578 0.590 
0.6 0.698 0.487 0.340 480 0.490 
0.7 0.613 0.375 0.230 396 0.404 
0.8 0.527 0.278 0.147 240 0.245 
0.9 0.445 0.198 0.088 130 0.133 
1 0.368 0.135 0.050 54 0.055 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-1.2 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2

x/L

J/
M

Καταγεγραμμένα δεδομένα a   =1 a   =2 a   =3

 
Διάγραμμα 2-1  Καταγεγραμμένες και εκτιμώμενες τιμές των λόγων J/MGSI για μία τυπική ημέρα με αιθρία 

και για διάφορες τιμές της παραμέτρου aGSI 

 

J/
M

G
SI

 

GSI GSI GSI
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Ο Πίνακας 2.1 και το Διάγραμμα 2-1 δείχνουν ότι όταν η πρόβλεψη είναι  ικανοποιητική για το 
κεντρικό μέρος της συνάρτησης Gauss, αυτή δεν είναι συνήθως ικανοποιητική στις ακραίες άνω 
και κάτω τιμές αυτής. Έτσι, καθώς κυρίως ενδιαφερόμαστε στο να έχουμε μεγάλη ακρίβεια για 
μεγάλες τιμές της GSI, θα επιλέξουμε μία τιμή για την παράμετρο aGSI η οποία οδηγεί σε 
επιτυχείς εκτιμήσεις για το κεντρικό μέρος της συνάρτησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 
εμφανές ότι θέτοντας την τιμή αGSI=2, μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια στην 
περιοχή -0.75< x/L <0.75. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, επιλέγοντας αυτή την τιμή για 
την παράμετρο aGSI, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από τις καταγεγραμμένες τιμές στις δύο 
ακραίες περιοχές της συνάρτησης Gauss. Πράγματι, οι προβλέψεις είναι ελαφρά υψηλότερες από 
τις πραγματικές τιμές. Αυτό το σφάλμα αυξάνει όσο το x/L λαμβάνει τιμές κοντά στο 1± . Ο 
μηχανισμός διόρθωσης εφαρμόζεται στις δύο ακραίες περιοχές της συνάρτησης Gauss 
αφαιρώντας μία κατάλληλη ποσότητα. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο ορισμός αυτής της 
ποσότητας είναι κατά βάση εμπειρικός, περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στην ενότητα των 
αποτελεσμάτων. Το διορθωμένο μοντέλο θα καλείται στο εξής “AGGSI model” (Adjusted-
Gaussian Global Solar Irradiance model). 
 

2.1.1.1.2.2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων 

Έχοντας ως στόχο τη βαθμονόμηση του μοντέλου το οποίο αναπτύχθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα, χρησιμοποιήθηκε μία βάση δεδομένων η οποία περιείχε μετρήσεις για έναν ολόκληρο 
χρόνο (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2004). Τα στοιχεία καταγράφονται κάθε δέκα λεπτά 
στο μετεωρολογικό σταθμό “ITIA” της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου στην Αθήνα 
(37o58΄26΄΄Ν, 23ο47΄16΄΄E). Μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία των δεδομένων 
διαμορφώθηκε ένα αρχείο το οποίο περιείχε την «κατάσταση καιρού», την παράμετρο L (το ήμισυ 
των δεκαλέπτων ημέρας) καθώς και τις καταγεγραμμένες τιμές MGSI και aGSI, οι οποίες είχαν 
καταγραφεί για κάθε ημέρα του έτους. Οι πρώτες δύο παράμετροι θα αποτελέσουν τελικά τις 
μεταβλητές εισόδου για το μοντέλο ενώ οι τιμές των MGSI και α θα αποτελούν τις μεταβλητές 
εξόδου του μοντέλου. Οι τέσσερεις προαναφερθείσες παράμετροι εν τέλει υπολογίζονται ως 
εξής: 
 
Κατάσταση Καιρού 
Η κύρια μετεωρολογική παράμετρος που χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τις 
μετεωρολογικές συνθήκες ήταν η παρουσία και ο τύπος των νεφών. Σε συμφωνία με πολλά 
μετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης, χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) διαφορετικές καταστάσεις για τη 
κατάταξη και διακριτοποίηση της νεφοκάλυψης. Αυτές οι καταστάσεις δίνονται στον Πίνακα 2.2:  
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Πίνακας 2.2  Μετεωρολογική κατάσταση του ουράνιου θόλου 

Περιγραφή S 
Καθαρός 6 

Λίγα σύννεφα 5 
Αραιή συννεφιά 4 

Αρκετά 
σύννεφα 3 

Συννεφιασμένος 2 
Υετός 1 

 
 
Για να αντιστοιχίσουμε μία κατάσταση (state, S) σε κάθε ημέρα, η κατανομή της GSI 
σχεδιάστηκε ως συνάρτηση των δεκαλέπτων ημέρας και ζητήθηκε από έναν ειδικό μετεωρολόγο 
να πραγματοποιήσει την κατάταξη. Οι διάφορες κατατάξεις αξιολογήθηκαν για έναν αριθμό 
αντιπροσωπευτικών ημερών συγκρίνοντάς τες με τις προβλέψεις νεφοκάλυψης από τρία (3) 
διαφορετικά μετεωρολογικά μοντέλα (δύο παγκόσμια και ένα περιοχικό). Το Διάγραμμα 2-2 
παρουσιάζει την χαρακτηριστική κατανομή της GSI και για τις 6 καταστάσεις:  
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Διάγραμμα 2-2  Χαρακτηριστική κατανομή της GSI και για τις 6 καταστάσεις 

 
Ήμισυ του αριθμού των δεκαλέπτων ημέρας (L) 
Η παράμετρος L για κάθε ημέρα του έτους μπορεί εύκολα να υπολογιστεί μέσω της Εξ.(2-22). 
 
Μέγιστη τιμή της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (MGSI -value) 
Ο υπολογισμός της τιμής MGSI, η οποία αντιπροσωπεύει της μέγιστη ένταση της GSI για μία 
συγκεκριμένη ημέρα, γίνεται μέσω του μέσου όρου των 6 δεκαλέτπων ημέρας της 13ης ώρας 
(true solar time) κάθε ημέρας (12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00), καθώς η μέγιστη ένταση 

Ο
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λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκείνης της ώρας (~12:25, στον υπολογισμό υπεισέρχεται το 
γεωγραφικό πλάτος και η εξίσωση χρόνου). Κατά αυτό τον τρόπο πιθανά λάθη που οφείλονται 
στη διακύμανση της GSI αποφεύγονται και η εκτίμηση της μέγιστης τιμής της συνάρτησης Gauss 
είναι πιο αντιπροσωπευτική. 
 
Τιμή αGSI 
Ο υπολογισμός της παραμέτρου α που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα του έτους έγινε με τη 
διαμόρφωση και επίλυση ενός προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων. Λαμβάνοντας τους 
λογαρίθμους και των δύο μερών της Εξ.(2-23), έχουμε: 
  
     2

2

( )ln GSI
GSI

J x xa
M L

= −  (2-24)

Η προσοχή μας εστιάζεται στην περιοχή -0.75< x/L <0.75, από τη στιγμή που το μοντέλο δεν 
μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια την GSI για ολόκληρη την ημέρα. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα 
διαμορφώνεται ως εξής: Να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή τιμή της α ώστε το άθροισμα των όρων 

22

2

( )ln GSI
GSI

J x xa
M L

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
να ελαχιστοποιείται για όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στην περιοχή -0.75< 

x/L <0.75. Αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ένα απλό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων 
όπου μόνο η παράμετρος α είναι άγνωστη (η τιμή MGSI έχει ήδη υπολογιστεί ενώ η πραγματική 
τιμή της GSI για οποιοδήποτε x στην παραπάνω περιοχή είναι γνωστή από τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία).  
 

2.1.1.1.2.3. Βαθμονόμηση του μοντέλου 

Στην Ενότητα 2.1.1.1.2.1 προτάθηκε ένα μοντέλο βασισμένο σε μία συνάρτηση τύπου Gauss για 
την πρόβλεψη της κατανομής της ημερήσιας GSI σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία στην Ελλάδα. 
Σε αυτό το σημείο το αρχείο που διαμορφώθηκε στην Ενότητα 2.1.1.1.2.2 παραπάνω 
χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμονόμηση του μοντέλου, δηλαδή στην εκτίμηση των παραμέτρων 
MGSI και αGSI. Για αυτό το σκοπό ένα μοντέλο νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης 
εκπαιδεύτηκε με σκοπό την εκτίμηση της τιμής MGSI ως συνάρτηση της κατάστασης καιρού (S) 
και της παραμέτρου L. Επιπλέον βρέθηκε ότι μία σταθερή τιμή της παραμέτρου αGSI μπορεί να 
παρέχει επιτυχείς προβλέψεις για οποιαδήποτε κατάσταση καιρού. 
 

2.1.1.1.2.3.1. Μοντέλο Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη της παραμέτρου ΜGSI  
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αναπτύχθηκε ένα μοντέλο νευρωνικών δικτύων RBF για την 
πρόβλεψη της μεταβλητής MGSI (μεταβλητή εξόδου) ως συνάρτηση της κατάστασης, S, και του 
μισού αριθμού των δεκαλέπτων ημέρας, L, (μεταβλητές εισόδου). Έτσι, το διάνυσμα εισόδου 
ορίζεται ως: [ ]   TS L=u .                                                            
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Το μοντέλο νευρωνικών δικτύων παρέχει την εκτιμώμενη τιμή ˆ
GSIM για τη μεταβλητή MGSI και 

υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των αποκρίσεων των κρυφών στοιβάδων: 
     ( )

1

ˆ
nL

GSI c c
c

M w z
=

= ⋅∑ u  (2-25)

 
όπου  
     ( ) ( )2

2c RBF cz f= −u u u  (2-26)

 
Στις παραπάνω εξισώσεις η παράμετρος cz αποτελεί την απόκριση του cth κόμβου, η f αποτελεί 

τη συνάρτηση ακτινικής βάσης, η uc είναι το κέντρο του cth κόμβου, το Ln ορίζει το συνολικό 
αριθμό των κρυμμένων κόμβων και το wc είναι το βάρος που αντιστοιχεί στην απόκριση του cth 
κόμβου. 
Ακολουθώντας την τυπική μεθοδολογία εκπαίδευσης των μοντέλων νευρωνικών δικτύων, τα 
n=366 διαθέσιμα δεδομένα χωρίζονται τυχαία σε ένα σύνολο εκπαίδευσης και ένα σύνολο 
επαλήθευσης με ένα λόγο 75%:25%. (274 και 92 ημέρες, αντίστοιχα). Το μοντέλο νευρωνικών 
δικτύων αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα μεθοδολογία των ασαφών μέσων 
πάνω στα δεδομένα εκπαίδευσης. Το σύνολο επαλήθευσης δεν εμπεριέχεται με κανέναν τρόπο 
στη διαδικασία εκπαίδευσης. Το παραγόμενο νευρωνικό μοντέλο RBF αποτελείται από 16 
κρυφούς κόμβους. Ο υπολογιστικός χρόνος σε έναν υπολογιστή με επεξεργαστή Intel 3GHz με 
λογισμικό MATLAB®, δεν ξεπέρασε τα 4s. 

Η επαλήθευση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με χρήση των δεδομένων τα οποία έμειναν 
εκτός της διαδικασίας εκπαίδευσης. Το Διάγραμμα 2-3 παρουσιάζει τις καταγεγραμμένες σε 
σχέση με τις εκτιμώμενες τιμές MGSI για το σύνολο επαλήθευσης. Ο συντελεστής προσδιορισμού 
R2 είναι 0.985, ο οποίος είναι ενδεικτικός της υψηλής ακρίβειας μεταξύ των καταγεγραμμένων 
και των εκτιμώμενων από το νευρωνικό μοντέλο RBF τιμών. Έχοντας ως στόχο να δείξουμε ότι 
η επιτυχία του μοντέλου δεν ήταν αποτέλεσμα μίας τυχαίας συσχέτισης, αναπτύχθηκαν 100 
διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα βασισμένα πάνω σε 100 διαφορετικούς τυχαίους διαμερισμούς 
των δεδομένων σε σύνολα εκπαίδευσης και επαλήθευσης αντίστοιχα. Η ευρωστία της μεθόδου 
αποδεικνύεται καθαρά καθώς οι συντελεστές προσδιορισμού R2 ήταν πάνω από 0.98 για όλους 
τους 100 διαμερισμούς. 
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Διάγραμμα 2-3  Εκτιμώμενες τιμές MGSI συγκρινόμενες με τις καταγεγραμμένες για το σύνολο επαλήθευσης 

 
Για να διερευνηθεί περαιτέρω η αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου η “leave one out (LOO)” 
μέθοδος διαστάυρωσης (cross – validation) χρησιμοποιήθηκε επίσης. Σύμφωνα με την τεχνική 
αυτή δημιουργείται ένας αριθμός βάσεων δεδομένων, που προκύπτει με την απομάκρυνση μιας 
ομάδας δεδομένων είτε ακόμα και ενός μεμονωμένου δεδομένου από την υφιστάμενη. Για κάθε 
νέα βάση δεδομένων που δημιουργείται, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που συσχετίζει τις 
μεταβλητές εισόδους με την έξοδο, το οποίο βασίζεται στο γραμμικό μοντέλο συσχέτισης που 
κατασκευάστηκε αρχικά. Στη συνέχεια το κάθε νέο μοντέλο αξιολογείται ως προς την ακρίβεια 
με την οποία προβλέπει τις αποκρίσεις της μεταβλητής εξόδου στα δεδομένα τα οποία δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της μεθόδου leave one-
out (LOO) στην εργασία αυτή έγινε με το να διαγράφεται κάθε φορά ένα δεδομένο από το 
σύνολο των δεδομένων δημιουργώντας έτσι έναν αριθμό διαφορετικών μοντέλων. Αυτό σημαίνει 
ότι δημιουργήθηκαν τόσα μοντέλα όσα και ο αριθμός των δεδομένων nn. Το Διάγραμμα 2-4 
παρουσιάζει τις καταγεγραμμένες σε σχέση με τις εκτιμώμενες τιμές MGSI για το σύνολο 
επαλήθευσης με βάση την προαναφερθείσα μέθοδο. 
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                        Τιμές βάσης δεδομένων 
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Διάγραμμα 2-4  Εκτιμώμενες τιμές MGSI συγκρινόμενες με τις καταγεγραμμένες για το σύνολο επαλήθευσης 

με βάση την μέθοδο διασταύρωσης LOO 

 
Ένας συνήθης δείκτης για τη μέτρηση της ακρίβειας μίας μεθόδου μοντελοποίησης που 
βασίζεται στη μέθοδο διασταύρωσης συντελεστής προσδιορισμού βασισμένος στη μέθοδο 
διασταύρωσης, R2

CV, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 
 
     2

2 1

2

1

ˆ( )
1

( )

n

GSI GSI
i

CV n

GSI GSI
i

M M
R

M M

=

=

−
= −

−

∑

∑
 (2-27)

      
όπου το GSIM αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των καταγεγραμμένων τιμών. Ο υψηλός συντελεστής 

προσδιορισμού (RCV
2 =0.968) μαζί με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν γραφικά στο 

Διάγραμμα 2-4 υποδεικνύουν με ασφάλεια ότι το μοντέλο νευρωνικών δικτύων που εξήχθη 
παρουσιάζει πολύ υψηλό δυναμικό πρόβλεψης.                 

            
 

                        Τιμές βάσης δεδομένων 
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2.1.1.1.2.3.2. Πρόβλεψη της παραμέτρου αGSI 

Σε αντίθεση με τις τιμές της παραμέτρου MGSI, παρατηρήθηκε πολύ μικρή διακύμανση στις τιμές 
aGSI οι οποίες υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 
2.1.1.1.2.2. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώθηκε υπολογίζοντας το μέσο όρο και την τυπική 
απόκλιση που αντιστοιχεί στις 366 διαθέσιμες τιμές aGSI. Η τυπική απόκλιση (0.32) ήταν μάλλον 
μικρή συγκρινόμενη με το μέσο όρο (2.04), το οποίο ουσιαστικά υποδεικνύει ότι μπορούμε να 
θέσουμε την τιμή της παραμέτρου aGSI ίση με 2.04, ανεξάρτητα από την τιμή της παραμέτρου L ή 
της κατάστασης καιρού, S.  
 

2.1.1.1.2.4. Αποτελέσματα 

Το βαθμονομημένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της κατανομής της GSI για όλες 
τις ημέρες του έτους. Το μοντέλο δείχνει να παρέχει επιτυχείς εκτιμήσεις όσο αναφερόμαστε στο 
κεντρικό μέρος της συνάρτησης Gauss. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρούνται σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμώμενων τιμών από το SGGSI μοντέλο και των αντίστοιχων 
καταγεγραμμένων όταν x/L <-0.75 και x/L >0.75. Μετά από ενδελεχή διερεύνηση αυτών των 
αποκλίσεων εφαρμόστηκε μία εμπειρική αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά επιτυχής μέθοδος για 
τη διόρθωση αυτών των λαθών. Έτσι μία ποσότητα αφαιρούταν κάθε φορά από τη συνάρτηση 
Gauss μόνο για τα πρώτα και τελευταία nint(0.25L) δεκάλεπτα ημέρας, όπου το nint αποτελεί την 
“κοντινότερη ακέραιη” συνάρτηση. Αυτή η ποσότητα ορίζεται από την επόμενη εξίσωση:  

     [ (0.25 )] 1.5Correction nint L i S= − × × (2-28)

όπου το i λαμβάνει την τιμή μηδέν για το πρώτο και τελευταίο δεκάλεπτο ημέρας, τη μονάδα για 
το δεύτερο και προ-τελευταίο δεκάλεπτο ημέρας κ.ο.κ.  

Για να δείξουμε τη σημασία του μηχανισμού διόρθωσης, το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει τις 
εκτιμήσεις των μοντέλων SGGSI και AGGSI καθώς και τις αντίστοιχες καταγεγραμμένες τιμές 
και για τις έξι καταστάσεις καιρού. 
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Διάγραμμα 2-5  Προβλέψεις των μοντέλων SGGSI και AGGSI καθώς και τις αντίστοιχες καταγεγραμμένες 

τιμές και για τις έξι καταστάσεις καιρού. 

 
Είναι εμφανές ότι η διορθωμένη συνάρτηση τύπου Gauss αποδίδει καλύτερα τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία. Συγκρίνοντας τις εκτιμώμενες και τις καταγεγραμμένες τιμές για έναν αριθμό 
αντιπροσωπευτικών ημερών και για κάθε εποχή, το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο. 

Ο αλγόριθμος για την πρόβλεψη της κατανομής της GSI για μία συγκεκριμένη ημέρα 
συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής: 
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Διάγραμμα 2-6  Ο προτεινόμενος αλγόριθμος για την πρόβλεψη της ημερήσιας κατανομής GSI 

 

2.1.1.2. Υπολογισμός των συνιστωσών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο – Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα  παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 
ανάπτυξη ενός «μοντέλου αποσύνθεσης» (decomposition model), δηλαδή ενός μοντέλου που 
προβλέπει τις συνιστώσες της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Αυτές τις 
συνιστώσες είναι η άμεση ακτινοβολία, Ib, και η διάχυτη ακτινοβολία, Id. Ο προσδιορισμός 
αυτών των συνιστωσών αποτελεί πολύ σημαντικό εγχείρημα καθώς μέσω αυτών μπορούν να 
γίνουν πιο ασφαλείς προβλέψεις για την ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα 
κεκλιμένο επίπεδο, GSIT, καθώς επίσης και των «ποιοτικών» χαρακτηριστικών της GSI που 
μετράται ή προβλέπεται κάθε φορά. 
 
 

SSttaattee==11--66  
((ΜΜεεττεεωωρροολλοογγιικκήή  

ππρρόόββλλεεψψηη))  
LL==σσττααθθεερρόό  γγιιαα    

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη ηημμέέρραα

    

ΜΜοοννττέέλλοο    
ΝΝεευυρρωωννιικκώώνν    
ΔΔιικκττύύωωνν

  

ΠΠρρόόββλλεεψψηη  ΠΠααρρααμμέέττρρωωνν  
ΚΚααττααννοομμήήςς  GGaauussss  

  

ΜΜοοννττέέλλοο    
AAGGTTSSRR  
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2.1.1.2.1. Παράμετροι μοντέλου αποσύνθεσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο 

Μία από τις πρώτες εργασίες που έδειξαν ότι μεταξύ του λόγου της διάχυτης ακτινοβολίας και 
του δείκτη αιθριότητας υπάρχει σχέση, είναι αυτή των Liu & Jordan, 1960. Έκτοτε, πλήθος 
συσχετίσεων (μοντέλα αποσύνθεσης) -τα οποία εκφράζονται με γραμμικές ή πολυωνυμικές 
σχέσεις- έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Για την περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα 
για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αναπτύχθηκε αντίστοιχο μοντέλο (Μέχλερη, 2007).  

Παρότι αυτού του είδους οι συσχετίσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκτίμηση των 
συνιστωσών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, παρατηρώντας το διάγραμμα διασποράς 
(Διάγραμμα 2-7) είναι βέβαιο ότι υπάρχουν επιπλέον παράμετροι οι οποίες συνεισφέρουν στον 
τελικό υπολογισμό του κλάσματος , (ενδεικτικές εργασίες έχουν γίνει από τους Muneer & 
Munawwar, 2006; De Miguel et al.; 2001 και Muneer et al., 2007)   

 
Διάγραμμα 2-7  Διασπορά του κλάσματος της διάχυτης ακτινοβολίας ως προς το δείκτη αιθριότητας για την 

περιοχή της Αθήνας 

Έτσι, στην παρούσα διατριβή εξήχθη μία νέα συσχέτιση, όπου για τη διαμόρφωση του 
κλάσματος της διάχυτης ακτινοβολίας, συνεισφέρουν και άλλες παράμετροι,  πέραν του δείκτη 
αιθριότητας. Αυτές οι παράμετροι είναι το κλάσμα ηλιοφάνειας, SF, και η ζενιθιακή γωνία, θΖ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δοκιμάστηκε πλήθος παραμέτρων (σχετική υγρασία, γωνία πρόσπτωσης 
της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή η γωνία των ηλιακών ακτίνων με την κάθετο στο 
οριζόντιο επίπεδο, όπως επίσης και η αέριος μάζα) και συνδυασμών αυτών σε γραμμικές και μη-
γραμμικές συσχετίσεις, για να καταλήξουμε σε αυτές που εν τέλει συμβιβάζουν την απλότητα 
του μοντέλου και την ακρίβεια των υπολογισμών. 
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Επόμενο βήμα ήταν η διαμόρφωση μίας βάσης δεδομένων (αφαιρώντας τις μηδενικές τιμές εν 
τέλει η βάση δεδομένων αποτελούταν από 3898 ωριαίες τιμές) με βάση τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία για το έτος 2004 στο μετεωρολογικό σταθμό “ITIA” του ΕΜΠ, η οποία στη συνέχεια 
αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των μοντέλων αποσύνθεσης μέσω γραμμικών και μη-
γραμμικών (RBF neural network architecture) μεθοδολογιών.  Παρακάτω παρατίθεται η 
καλύτερη σχέση μεταξύ του κλάσματος  και των τριών προαναφερθέντων παραμέτρων, η 
οποία προέκυψε με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης ενώ στον  Πίνακα 2.3 
παρουσιάζονται οι στατιστικοί δείκτες για το γραμμικό και μη-γραμμικό μοντέλο αντίστοιχα 
(πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν και στην περίπτωση 
πρόβλεψης της GSI) . 

(2-29)

 
Πίνακας 2.3 Στατιστικοί δείκτες για τα προτεινόμενα μοντέλα αποσύνθεσης 

Όπως είναι εμφανές το μοντέλο αποσύνθεσης που βασίζεται σε τεχνικές νευρωνικών δικτύων 
αποδίδει καλύτερα τη συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων παραμέτρων. Γραφικά αυτό φαίνεται 
και στο Διάγραμμα 2-8 όπου παρουσιάζεται και σε μεγέθυνση ένα μέρος του διαγράμματος που 
προέκυψε για το μοντέλο βάσει ενός συνόλου επαλήθευσης: 
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Διάγραμμα 2-8  Καταγεγραμμένες τιμές  Kd  - προβλέψεις μοντέλου νευρωνικών δικτύων(με κόκκινες 

γραμμές απεικονίζονται οι καταγεγραμμένες τιμές ενώ με μπλε οι προβλέψεις του μοντέλου) 

RRBBFF  μμοοννττέέλλοο  ννεευυρρωωννιικκώώνν  δδιικκττύύωωνν  ΓΓρρααμμμμιικκόό  μμοοννττέέλλοο    
RR22==00..88990000  RR22==00..88441155  

ΜΜέέσσοο  σσφφάάλλμμαα==88..44115577  ΜΜέέσσοο  σσφφάάλλμμαα  ==2233..661144  
ΜΜέέσσοο  RRMMSSEE==1188..111144  ΜΜέέσσοο  RRMMSSEE==2211..776666  

RRMMSSEE==00..009999226633  RRMMSSEE==00..1111880044  

Σύνολο επαλήθευσης Σύνολο επαλήθευσης
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2.1.1.3. Εκτίμηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο 

Έχοντας δεδομένες τις συνιστώσες της GSI μέσω του μοντέλου που αναπτύχθηκε παραπάνω, 
κρίνεται αναγκαίο να οριστούν τρεις επιπλέον παράμετροι: α) Ο γεωμετρικός παράγοντας, Rb, ο 
οποίος ορίζεται ως ο λόγος της άμεσης ακτινοβολίας στο κεκλιμμένο επίπεδο προς την 
αντίστοιχη στο οριζόντιο, β) Ο δείκτης ανισοτροπίας, Ai, ο οποίος αποτελεί ένα μέτρο της 
ατμοσφαιρικής διαπερατότητας της άμεσης ακτινοβολίας και ορίζεται ως ο λόγος της άμεσης 
ακτινοβολίας προς την ακτινοβολίας εκτός της ατμόφαιρας και γ) Ο συντελεστής f, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της φωτεινότητας του ορίζοντα ("horizon brightening") και 
υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της άμεσης ακτινοβολίας προς τη GSI. Δεδομένου και του 
συντελεστή ανάκλασης ρg (για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου αυτός ο συντελεστής 
επιλέγεται ίσος με 0.2, βλ. Παράρτημα Ι), καθώς και της κλίσης της PV συστοιχίας, β (η 
κεκλιμένη συστοιχία στο κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών βρίσκεται τοποθετημένη υπό 
γωνία 32ο), η GSIT μπορεί να εκτιμηθεί μέσω διαφόρων σχέσεων της βιβλιογραφίας. 
Συγκεκριμένα, συγκρίθηκαν 11 διαφορετικά μοντέλα και καταλήξαμε ότι το πιο αξιόπιστο 
(υποδεικνύεται τόσο μέσω των εξαγόμενων στατιστικών δεικτών όσο και μέσω ποιοτικής 
μελέτης) είναι αυτό των Liu & Jordan, 1962, το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

31 cos 1 cos( ) (1 ) 1 sin ( )
2 2 2b d i b d i gGSIT I I A R I A f GSIβ β βρ+ −⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + ⋅ + − + ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠  (2-
30)

 
Να σημειωθεί ότι στο Παράρτημα Ι δίνεται ο πίνακας με τη σύγκριση των 11 μοντέλων καθώς 
επίσης και αναλυτική παρουσίαση της παραπάνω εξίσωσης.  

Εναλλακτικά με την προηγούμενη διαδικασία όπου μετά την πρόβλεψη της GSI ακολουθεί το 
στάδιο προσδιορισμού των συνιστωσών της και κατόπιν η εκτίμηση της GSIT, αναπτύχθηκε ένα 
μοντέλο νευρωνικών δικτύων RBF για την πρόβλεψη της GSIT. Συγκεκριμένα, το μοντέλο 
εκτιμά τη GSIT ως συνάρτηση μόνο της GSI καθώς και δύο παραμέτρων που καθορίζονται από 
γεωγραφικά και αστρονομικά δεδομένα, της ζενιθιακής γωνίας, θΖ, και της γωνίας πρόσπτωσης 
της άμεσης ακτινοβολίας, δηλαδή της γωνίας των ηλιακών ακτίνων με την κάθετο στην 
επιφάνεια της PV συστοιχίας (περισσότερα για τον υπολογισμό αυτών των γωνιών βλ. 
Παράρτημα Ι): 

( , , )GSIT f GSI θ θΖ=
 (2-

31)  
Πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι ως πληροφορία εισόδου 
απαιτείται ουσιαστικά μόνο η GSI και δύο παράμετροι, εν αντιθέσει με την προηγούμενη 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε η οποία απαιτούσε τη GSI καθώς και τις δύο συνιστώσες αυτής 
σε οριζόντιο επίπεδο αποφέυγοντας διάφορες άλλες παραμέτρους, οι οποίες ουσιαστικά 
αποδίδονται και συνεκτιμώνται μέσα στη δομή του μοντέλου νευρωνικών δικτύων. Μειονέκτημα 
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αποτελεί ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για κλίση 32ο ενώ μέσω της 
προηγούμενης διαδικασίας είναι δυνατή η εκτίμηση της GSIT και σε άλλες κλίσεις. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η απόδοση του μοντέλου κρίνεται αρκετά καλύτερη από το ισοτροπικό όπως αυτό 
προκύπτει μέσω των εξαγόμενων στατιστικών δεικτών αλλά και ποιοτικής μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε. Στο Παράρτημα Ι όλα αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά. 

 

2.1.1.4. Πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκή συστοιχία 

Τελικό στάδιο στη διαδικασία των τεσσάρων βημάτων που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή 
αποτελεί η εκτίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία. 
Το μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι εμπειρικό και ουσιαστικά εκφράζει την φωτοβολατϊκή 
ηλεκτρική παραγωγή, PVOut, ως συνάρτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο 
επίπεδο (Global Solar Irradiance on Tilted surface, GSIT), και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
Tamb, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία συλλέχτηκαν κατά τη 
διάρκεια δύο ετών λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστοιχιών πολυκρυσταλλικού πυριτίου 
(Polycrystalline-Si PV arrays) τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στη νότια πρόσοψη και την 
οροφή του κτιρίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (THERMIE Project). Η βάση 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή ενός εμπειρικού μοντέλου το οποίο συσχετίζει τις 
προαναφερθείσες μεταβλητές. Η έρευνά μας έδειξε ότι η ακόλουθη γραμμική εξίσωση παρέχει 
εξαιρετικά αποτελέσματα για την DC παραγωγή ισχύος: 

 3(0.128 0.239 10 )ambPVOut GSIT T PVsurface−= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  (2-32)

όπου η μεταβλητή PVsurface αποτελεί την καθαρή επιφάνεια (δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
εμπρόσθια μεταλλικά τμήματα των πλαισίων της PV συστοιχίας. Οι μονάδες του συντελεστή που 
πολλαπλασιάζει την Tamb είναι σε [kW/m2· oC]. 

Η παραπάνω εξίσωση αναπτύχθηκε και επαληθεύτηκε εφαρμόζοντας τυχαίο διαχωρισμό των 
διαθέσιμων δεδομένων με ένα λόγο 75%:25%. Μόνο το σύνολο εκπαίδευσης (75%) 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του μοντέλου ενώ τα υπόλοιπα δεδομένα (25%) 
χρησιμοποιήθηκαν για λόγους επαλήθευσης. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 (0.9909) που 
αντιστοιχεί στο σύνολο επαλήθευσης είναι ενδεικτικός της υψηλής συσχέτισης μεταξύ των 
καταγεγραμμένων και των εκτιμώμενων τιμών. Έχοντας ως σκοπό να δείξουμε ότι η επιτυχία του 
μοντέλου δεν ήταν αποτέλεσμα ενός τυχαίου διαχωρισμού των δεδομένων, αναπτύχθηκαν 100 
διαφορετικά μοντέλα τα οποία βασίζονταν πάνω σε 100 διαφορετικές τυχαίες διαμερίσεις των 
δεδομένων σε σύνολα εκπαίδευσης και σύνολα επαλήθευσης. Η ευρωστία της μεθόδου 
αποδεικνύεται καθαρά καθώς οι συντελεστές προσδιορισμού R2 ήταν πάνω από 0.989 για όλους 
τους 100 διαμερισμούς. 

Συμπερασματικά, η PVΟut μπορεί να προβλεφθεί τοπικά δίνοντας μόνο συγκεκριμένες 
μετεωρολογικές προβλέψεις (κατάσταση καιρού και θερμοκρασία περιβάλλοντος). Σύμφωνα με 
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το μαθηματικό μοντέλο που εξήχθη, η επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην απόδοση 
και λειτουργία των PV είναι αρνητική (δλδ. όταν η θερμοκρασία αυξάνεται η απόδοση της 
συστοιχίας μειώνεται). Αυτή η παρατήρηση συμφωνεί και με τα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία (Duffie & Beckman, 2006, κεφ. 23). 

Να σημειωθεί ότι πλήθος συσχετίσεων -και μία κριτική επισκόπηση αυτών- σχετικές με τη 
θερμοκρασία λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, μπορείνα να βρει ο αναγνώστης στην 
εργασία των  Skoplaki & Palyvos, 2008. 

 

2.1.2. Μοντελοποίηση Ανεμογεννητριών 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία πρόβλεψης της ενέργειας που παράγεται 
από μία ανεμογεννήτρια και η οποία εισάγεται και αυτή –όπως και η πρόβλεψη της 
φωτοβολταΐκής ηλεκτρικής παραγωγής- ως δεδομένο στο υβριδικό σύστημα που παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6. 

Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι σαφώς απλούστερη από αυτήν που ακολουθήθηκε για την 
πρόβλεψη της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής παραγωγής καθώς στηρίζεται πάνω στην αδιάστατη 
καμπύλη ισχύος που εφαρμόζεται στα περισσότερα αιολικά συστήματα (Magnus Korpaas et al, 
2003 και Ntziachristos et al, 2005). Συγκεκριμένα η καμπύλη που χρησιμοποιείται είναι η 
παρακάτω: 
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Διάγραμμα 2-9   Χαρακτηριστική αδιάστατη καμπύλη ανεμογεννήτριας ως συνάρτηση της ταχύτητας 
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Η αναλυτική μορφή της παραπάνω καμπύλης δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 
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όπου CPWG είναι ο συντελεστής ισχύος της ανεμογεννήτριας (παραγόμενη ισχύς σε σχέση με την 
ισχύ που αποδίδει η ανεμμογενήτρια σύμφωνα με τον κατασκευαστή) και WS είναι η ταχύτητα 
του ανέμου.  

Με βάση τα παραπάνω, έχοντας τη μετεωρολογική πρόβλεψη για την ταχύτητα του ανέμου και 
γνωρίζοντας τη δυναμικότητά της, είναι εύκολη η εκτίμηση της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θέματα που σχετίζονται με αβεβαιότητες στην πρόβλεψη του ανέμου καθώς και στην 
παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζονται με τη μεθοδολογία που 
αναλύεται και εφαρμόζεται στο Κεφάλαιο 6. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως είναι γνωστό, 
τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα (περιοχικά αλλά και παγκόσμια) δίνουν πρόβλεψη για την 
ταχύτητα του ανέμου στα 10μ ύψος από το έδαφος και συνεπώς όχι (απαραίτητα) στο ύψος που 
βρίσκεται τοποθετημένη η ανεμογεννήτρια. Αυτό αντιμετωπίζεται μέσω της παρακάτω εξίσωσης 
που δίνει την ταχύτητα του ανέμου σε οποιοδήποτε ύψος, δεδομένης της ταχύτητας στα 10μ (ή 
ακόμα και από οποιοδήποτε ύψος αναφοράς από το έδαφος) (Ozdamar et al, 2005): 

 
 

,

HM

WG
ref

WG ref

HWS WS
H

⎛ ⎞
= ×⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2-34)

 

όπου η WS είναι η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος που μας ενδιαφέρει, HWG και HWG,ref είναι 

αντίστοιχα το ύψος της ατράκτου της ανεμογεννήτριας από το έδαφος της και το ύψος αναφοράς 

αντίστοιχα, και τέλος το μ αποτελεί ένα συντελεστή ο οποίος κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τη 

διεύθυνση του ανέμου η οποία ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου 

(ψηλά κτίρια, βουνά κλπ.) όπου μετράται η ταχύτητα του ανέμου. Στον Πίνακα 2.4 δίνονται οι 

τιμές αυτού του συντελεστή για διάφορες μορφολογίες εδάφους (Hapel KH., 2007): 

 

 



Κεφάλαιο 2ο: Μοντελοποίηση Συστημάτων ΑΠΕ 

- 51 - 

Πίνακας 2.4  Συντελεστής Hellmann για διάφορες μορφολογίες εδάφους 

Προσδιορισμός μορφολογίας εδάφους ΜΗ  (συντελεστής Hellmann) 

Ανοιχτή θάλασσα - Ακτές 0.14 

Πεδιάδες  0.18 

Δασικό-αστικό περιβάλλον 0.28 

Αστικό περιβάλλον με υψηλά κτίρια 0.4 

 
Να σημειωθεί ότι για την περίπτωση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου ο συντελεστής αυτός 
τίθεται ίσος με 0.3. 

Εναλλακτικά η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να υπολογιστεί μέσω του λογαριθμικού νόμου που 
δίνεται παρακάτω και σε αρκετες περιπτώσεις θεωρείται ακριβέστερος (Hansen, 2000): 
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(2-35)

 

Στη βιβλιογραφία μπορούν να βρεθούν τιμές για την τραχύτητα του εδάφους zo με πλήθος 
κατηγοριοποίησεων, περιοχών και μορφολογιών εδάφους (π.χ. από την Danish Wind Industry 
Coorporation ή το Meteorological Resource Center). Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον Πίνακα 
2.5. Τέλος, να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο προαναφερθέντων τρόπων υπολογισμού της 
ταχύτητας του ανέμου, συνήθως προτιμάται ο λογαριθμικός νόμος καθώς οι τιμές του 
συντελεστή zo βρίσκονται πιο εύκολα στη βιβλιογραφία 
 

Πίνακας 2.5  Τραχύτητα εδάφους για διάφορες μορφολογίες (Παπαδόπουλος Μ.Κ., 1997) 

Προσδιορισμός μορφολογίας εδάφους zo (m) 

Θάλλασα ή Άμμος 2x10-4 ÷ 10-3 

Χαμηλό χόρτο 10-3 ÷ 10-2 

Υψηλό χόρτο 4x10-2 ÷ 10-1 

Δάσος 10-1 ÷ 1.0 

Προάστια πόλεως 1.0 ÷ 2.0 
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Να σημειωθεί ότι για την περίπτωση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου ο συντελεστής αυτός 
τίθεται ίσος με 0.4. Μία ενδελεχής παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της ισχύος εξόδου μίας 
ανεμογεννήτριας καθώς και πολλά στοιχεία που αφορούν στις προαναφερθείσες εξισώσεις και 
τις παραδοχές αυτών μπορεί ο αναγνώστης να βρει στην εργασία Σιδεράς, 2004. 
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3.1.   Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται κατ’ αρχάς μία παρουσίαση των βασικών αρχών και γενικότερα της 
τεχνολογίας των κελιών καυσίμου και στη συνέχεια  παρουσιάζονται δύο λεπτομερή, 
μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης τέτοιων συστημάτων. Το πρώτο βασίζεται σε τεχνικές CFD 
και προσομοιώνει τη λειτουργία κελιών καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC) ενώ το δεύτερο 
προσομοιώνει μια συστοιχία κελιών καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC).  
 

3.2.   Κελιά καυσίμου-Βασικές Αρχές 
3.2.1. Εισαγωγή 
Στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζονται τρεις όροι προς απόδοση του αγγλικού 
“fuel cell”. Αυτοί είναι οι «στοιχείο καυσίμου ή στοιχείο υδρογόνου», «κελί καυσίμου ή κελί 
υδρογόνου» ή ο πολύ διαδεδομένος στο χώρο της τεχνολογίας καυσίμων και λιπαντικών, 
«κυψελίδα καυσίμου ή κυψελίδα υδρογόνου». Ο πρώτος όρος από αυστηρά ηλεκτροχημική 
σκοπιά είναι και ο ορθότερος. Όμως οι δύο τελευταίοι όροι τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής και 
σε γενικές γραμμές αυτή τη στιγμή είναι προσφιλέστεροι στην επιστημονική κοινότητα. Στην 
παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί κατά βάση ο δεύτερος όρος.  Να σημειωθεί ότι ο μοναδικός 
επίσημος οργανισμός ο οποίος έχει εκφράσει θέση σχετικά με την απόδοση του όρου “fuel cell” 
και “fuel cell stack” είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο) 
σύμφωνα με το οποίο οι ορθές αποδόσεις των προαναφερθέντων όρων είναι «ενεργειακό 
στοιχείο» και «ενεργειακή συστοιχία».      

Τα κελιά καυσίμου, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνοντας κυρίως υδρογόνο το οποίο 
οξειδώνεται ηλεκτροχημικά με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και νερού. Λειτουργούν με 
βάση τις αρχές λειτουργίας μιας κοινής μπαταρίας με τη διαφορά ότι το κελί καυσίμου λειτουργεί 
σαν χημικός αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας όσο τροφοδοτείται με υδρογόνο και οξυγόνο 
και δεν «αδειάζει» ή δεν χρειάζεται κάποια επαναφόρτιση. Η όλη ηλεκτροχημική αντίδραση 
πραγματοποιείται μέσω δύο ηλεκτροδίων που στο ενδιάμεσό τους περιέχεται ένας ιοντικά 
αγώγιμος ηλεκτρολύτης. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός κελιού καυσίμου είναι η ικανότητά του 
να μετατρέπει απευθείας τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική με πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης, 
υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θερμομηχανικό σύστημα. Επιπλέον η όλη διάταξη λειτουργεί 
σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη όπως 
υπάρχουν στις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

3.2.2. Βασικές αρχές λειτουργίας    
Η βασική λειτουργία των κελιών καυσίμου υδρογόνου είναι απλή. Η πρώτη παρουσίαση τους 
πραγματοποιήθηκε από τον William Grove το 1839, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα απλό πείραμα 
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σύμφωνα με το οποίο το νερό ηλεκτρολύεται σε υδρογόνο και οξυγόνο κατά τη διέλευσή 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αυτού. 

 
Σχήμα 3.1  Ηλεκτρόλυση του νερού. Παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύματος 

 

Μία διαφορετική προσέγγιση της λειτουργίας των κελιών καυσίμου είναι ότι το υδρογόνο 
καταναλώνεται σύμφωνα με την εξής απλή χημική αντίδραση: 

   2 2 22 2H O H O+ →   (3-1)

Σύμφωνα με τη χημική αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και απελευθέρωση θερμικής 
ενέργειας. 

Σε συνέχεια των πειραμάτων πάνω στην ηλεκτρόλυση ο Grove πραγματοποίησε ένα πείραμα 
κατά το οποίο ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν από την αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης διεργασία. 
Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράχθηκε ήταν πολύ μικρής έντασης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται 
από τους εξής δύο λόγους οι οποίοι οδήγησαν και στη σημερινή μορφή που έχουν πάρει τα κελιά 
καυσίμου: 

• Η μικρή επιφάνεια επαφής ανάμεσα στα αέρια, στα ηλεκτρόδια και τον ηλεκτρολύτη 

• Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια-ηλεκτρολύτη εμποδίζει τη ροή του 
ηλεκτρικού ρεύματος 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τα ηλεκτρόδια κατασκευάζονται συνήθως 
επίπεδα με ένα λεπτό στρώμα καταλύτη. Η δομή των ηλεκτροδίων είναι πορώδης έτσι ώστε να 
είναι διαπερατά από τον καταλύτη και τα αέρια (υδρογόνο, οξυγόνο). Η πορώδης δομή των 
ηλεκτροδίων αυξάνει κατά μεγάλο βαθμό την ενεργή επιφάνεια, δηλαδή την επιφάνεια επαφής 
των ηλεκτροδίων, του καταλύτη και των αερίων. 
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Σχήμα 3.2  Σχηματική παρουσίαση κελιού καυσίμου 

 
Παρόλα αυτά, για την κατανόηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της αντίδρασης του 
υδρογόνου και του οξυγόνου, καθώς και της πηγής προέλευσης των ηλεκτρονίων, πρέπει να 
θεωρηθούν χωριστά οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε ηλεκτρόδιο (άνοδος/κάθοδος) 
για όξινο και αλκαλικό ηλεκτρολύτη αντίστοιχα. 

Όξινος ηλεκτρολύτης 

Άνοδος (+) 
Στο ηλεκτρόδιο της ανόδου ενός όξινου ηλεκτρολύτη (επιτρέπει τη διέλευση κατιόντων) σε ένα 
κελί καυσίμου, το αέριο υδρογόνο ιονίζεται απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια και δημιουργώντας 
παράλληλα ιόντα Η+ (ή πρωτόνια): 

 22 4 4H H e+ −→ +  (3-2)

Κάθοδος (-) 
Στο ηλεκτρόδιο της καθόδου το οξυγόνο αντιδρά με τα ηλεκτρόνια που μετακινούνται από το 
ηλεκτρόδιο της καθόδου προς το ηλεκτρόδιο της ανόδου και τα ιόντα Η+ που διέρχονται μέσω 
του ηλεκτρολύτη σχηματίζοντας νερό σύμφωνα με την αντίδραση: 

 2 24 4 2O H e+ −+ + → Η Ο  (3-3)

Η συνεχής διεξαγωγή των αντιδράσεων απαιτεί τη διαρκή ροή ηλεκτρονίων από την άνοδο στην 
κάθοδο διαμέσου ενός κλειστού κυκλώματος. Επίσης η διέλευση Η+ γίνεται μέσω ηλεκτρολύτη.  



Κεφάλαιο 3ο: Λεπτομερή Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Συστημάτων Κελιών Καυσίμου 

- 58 - 

Αλκαλικός ηλεκτρολύτης 

Άνοδος (+) 
Σε ένα κελί καυσίμου με αλκαλικό ηλεκτρολύτη η όλη διαδικασία είναι ίδια, όμως οι αντιδράσεις 
που πραγματοποιούνται ξεχωριστά σε κάθε ηλεκτρόδιο είναι διαφορετικές. Ο αλκαλικός 
ηλεκτρολύτης επιτρέπει τη διέλευση ιόντων ΟΗ-. Στην άνοδο τα ιόντα ΟΗ- αντιδρούν με το 
υδρογόνο απελευθερώνοντας ενέργεια και ηλεκτρόνια, ενώ παράλληλα παράγεται νερό: 

 2 22 4 4 4H OH H O e− −+ → +  (3-4)

Κάθοδος (-) 
Στην κάθοδο το οξυγόνο αντιδρά με τα ηλεκτρόνια που λαμβάνονται από τα ηλεκτρόδια και το 
νερό μέσω του ηλεκτρολύτη σχηματίζοντας νέα ιόντα ΟΗ-.  

 2 24 2 4O e H O OH− −+ + →  (3-5)

Και στην περίπτωση κελιών καυσίμου με αλκαλικό ηλεκτρολύτη για τη συνεχή πραγματοποίηση 
των αντιδράσεων τα ιόντα ΟΗ- πρέπει να διέρχονται μέσω του ηλεκτρολύτη (αλκαλικός), ενώ 
είναι επίσης αναγκαία η ύπαρξη κλειστού κυκλώματος για την ροή ηλεκτρονίων από την άνοδο 
στην κάθοδο. 
 

3.2.3.  Συστοιχία κελιών καυσίμου (stack)-Διπολικές πλάκες (bipolar plates) 
Για την αύξηση του δυναμικού του κελιού καυσίμου (σημαντικά μικρό συνήθως 0.7 V) 
απαιτείται η σύνδεση διαδοχικών κελιών καυσίμου σε σειρά με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
συστοιχίας (stack). Η διασύνδεση των κελιών καυσίμου σε σειρά πραγματοποιείται με τη χρήση 
των διπολικών πλακών (bipolar plates).  

Οι διπολικές πλάκες επομένως επιτρέπουν τη σύνδεση πολλών κελιών καυσίμου σε σειρά προς 
το σχηματισμό συστοιχίας. Οι πλάκες αυτές έχουν κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια για τη ροή 
των αερίων, δηλαδή του υδρογόνου και του οξυγόνου, στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Έτσι 
από τη μία πλευρά έχουν κατακόρυφα διαμορφωμένα κανάλια για τη ροή του καυσίμου 
(υδρογόνου) και από την άλλη πλευρά οριζόντια για τη ροή του οξειδωτικού (οξυγόνο/αέρας). 
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Σχήμα 3.3  Μία συστοιχία κελιών καυσίμου 3 μονάδων, όπου διακρίνεται η σύνδεση της ανόδου και της 
καθόδου δύο γειτονικών διπολικών πλακών 
 
Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές διπολικές πλάκες τοποθετούνται διαδοχικά τα εξής:  

• Ηλεκτρόδιο ανόδου 

• Ηλεκτρολύτης 

• Ηλεκτρόδιο καθόδου 

Οι διπολικές πλάκες μπορούν να έχουν και επιπλέον διαμορφώσεις εκτός των κύριων καναλιών 
ροής για την κυκλοφορία ψυκτικού υγρού. Αυτό είναι σημαντικό για τα κελιά καυσίμου με 
υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας. 
 

 

Σχήμα 3.4  Διπολική πλάκα από γραφίτη 

 

Είσοδος καυσίμου 

Είσοδος οξειδωτικού 

Αρνητικός πόλος 

Θετικός πόλος 
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Σχήμα 3.5  Συστοιχία Κελιών καυσίμου με διπολικές πλάκες 

 

3.2.4. Είδη κελιών καυσίμου 
Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων κελιών καυσίμου οφείλεται κυρίως σε δύο ουσιαστικούς λόγους: 

• χαμηλής έντασης ρεύμα και ισχύς που οφείλεται στον μικρό ρυθμό των αντιδράσεων 

• το υδρογόνο δεν είναι εύκολα διαθέσιμο καύσιμο 

Οι διαφορετικοί τύποι κελιών καυσίμου διακρίνονται με βάση τον ηλεκτρολύτη που 
χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς διακρίνονται έξι (6) διαφορετικά είδη κελιών 
καυσίμου. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται βασικές πληροφορίες για τα είδη αυτά των 
κελιών καυσίμου.  

Πίνακας 3.1  Πληροφορίες για τα διαφορετικά είδη κελιών καυσίμου 

Είδος κελιού 
καυσίμου 

Μεταφέρσιμο ιόν Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

Εφαρμογή και 
σημειώσεις 

Μεμβράνης 
ανταλλαγής 
πρωτονίων 
(PEMFC) 

Η+ 30-100 o C Οχήματα, σε 
κινούμενες 
εφαρμογές και σε 
χαμηλής ισχύος 
συστήματα 
συνδυασμένου 
θερμικού κύκλου 

Μονάδα Ηλεκτροδίων Μεμβράνης 

Κανάλια ροής αερίων 

Διπολική πλάκα 

Τελική πλάκα 

Επαναλαμβανό
μενο στοιχείο 
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(CHP systems) 

Αλκαλικά (AFC) ΟΗ- 
 

50-200o C 
 

Διαστημικές 
εφαρμογές 

Μεθανόλης 
(DMFC) 

Η+ 20-90 o C Κατάλληλα για 
φορητές 
ηλεκτρονικές 
συσκευές χαμηλής 
ισχύος, φορτιστές 
πολλαπλών 
χρήσεων 

Φωσφορικού Οξέος 
(PAFC) 

Η+ ~220 o C 
 

Μεγάλη εφαρμογή 
σε συστήματα 
συνδυασμένου 
θερμικού κύκλου 
ισχύος 200 kW 
(CHP systems) 

Τηγμένου 
ανθρακικού άλατος 
(MCFC) 

CO3
2- 

 
~650 o C 
 

Κατάλληλα για 
μέσης-μεγάλης 
ισχύος συστήματα 
συνδυασμένου 
θερμικού κύκλου 
ισχύος ΜW (CHP 
systems) 

Στερεού οξειδίου 
(SOFC) 

O2- 

 
500-1000 o C Για όλα τα μεγέθη 

των CHP 
συστημάτων         
2 kW-MW 

 

3.2.4.1.  Μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (Proton Exchange Membrane Fuel Cells) 
Τα κελιά καυσίμου τύπου PEM, γνωστά και ως κελιά καυσίμου πολυμερικής ηλεκτρολυτικής 
μεμβράνης ή μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, είναι ένας τύπος κελιών καυσίμου που 
σχεδιάστηκε με σκοπό να βρει χρήση τόσο σε στατικές, όσο και σε κινητές εφαρμογές. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των κελιών είναι ότι λειτουργούν σε χαμηλό σχετικά εύρος 
θερμοκρασίας (50 - 100 o C) και πίεσης και ότι ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται σε αυτά 
είναι μια πολυμερής μεμβράνη. Τα κελιά καυσίμου τύπου PEM αποτελούν την πρώτη επιλογή 
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για τις εταιρίες που κατασκευάζουν υβριδικά αυτοκίνητα αλλά και για τις εταιρίες που παράγουν 
κινητές κατασκευές όλων των ειδών και μεγεθών, ακόμα και κινητά τηλέφωνα. Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας του ότι τα κελιά καυσίμου είναι συμπαγείς κατασκευές με χαμηλή θερμοκρασία 
λειτουργίας 

Η ηλεκτρόλυση στα κελιά καυσίμου τύπου PEM καθίσταται δυνατή μέσω αυτής της μεμβράνης 
ανταλλαγής πρωτονίων. Για να λειτουργεί σωστά το κελί καυσίμου θα πρέπει η μεμβράνη να 
άγει τα πρωτόνια του υδρογόνου από την άνοδο προς την κάθοδο αλλά όχι και τα ηλεκτρόνια. Τα 
ηλεκτρόνια μεταφέρονται και αυτά από την άνοδο προς την κάθοδο μέσω όμως ενός εξωτερικού 
ηλεκτρικού κυκλώματος που δημιουργείται, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια 
τάση ρεύματος. Η μεμβράνη θα πρέπει επιπλέον να εμποδίζει την διέλευση των αερίων 
αντιδρώντων (υδρογόνου και αέρα). Τέλος, η μεμβράνη θα πρέπει να είναι ανθεκτική στο ισχυρά 
οξειδωτικό περιβάλλον της ανόδου. 

Η λειτουργία και η απόδοση των κελιών καυσίμου τύπου PEM επηρεάζεται σημαντικά από την 
περιεκτικότητα της μεμβράνης σε νερό. Υπερβολική ποσότητα νερού στην μεμβράνη μπορεί να 
προκαλέσει υπερκορεσμό της ενώ μικρή ποσότητα νερού πιθανόν να προκαλέσει ξήρανσή της. 
Και στις δύο περιπτώσεις το κελί καυσίμου κινδυνεύει να διακόψει την λειτουργία του. Η 
ρύθμιση της περιεκτικότητας της μεμβράνης των κελιών καυσίμου τύπου PEM σε νερό είναι ένα 
αρκετό δύσκολο έργο. Μεταξύ των λύσεων που έχουν προταθεί είναι και η χρήση μιας 
ηλεκτροοσμωτικής αντλίας, η οποία θα μεταφέρει μάζα νερού προς και από την μεμβράνη 
ανάλογα με το αν η περιεκτικότητα της σε νερό είναι λιγότερη ή περισσότερη από το επίπεδο 
πρέπει. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους κατασκευαστές είναι ο κίνδυνος δηλητηρίασης του 
καταλύτη που βρίσκεται στη μεμβράνη. Ο καταλύτης είναι συνήθως φτιαγμένος από πλατίνα και 
μπορεί εύκολά να δηλητηριαστεί από μερικά μόνο ppm μονοξειδίου του άνθρακα CO, τα οποία 
μπορεί να προέλθουν από τυχόν διάβρωση των μεταλλικών διπολικών πλακών. 

 

3.2.4.2. Αλκαλικά (Alkaline Fuel Cells) 
Το πρόβλημα του χαμηλού ρυθμού αντίδρασης αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια 
υψηλού πορώδους με καταλύτη λευκόχρυσο (platinum), ενώ συνήθως λειτουργούν και σε 
υψηλές πιέσεις. Συνήθης θερμοκρασία λειτουργίας είναι 100oC. Το κύριο πρόβλημά τους είναι 
ότι το καύσιμο δεν πρέπει να περιέχει CO2 διότι δηλητηριάζεται ο καταλύτης χάνοντας τις 
ιδιότητές του. 
 

3.2.4.3. Μεθανόλης (Direct Methanol Fuel Cells) 
Ονομάζονται κελιά καυσίμου απευθείας μεθανόλης γιατί η μεθανόλη χρησιμοποιείται σε υγρή 
μορφή. Μολονότι είναι μικρής ισχύος παρουσιάζουν ραγδαία και συνεχώς εξελισσόμενη 
εφαρμογή εξαιτίας του μεγάλου εύρους των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών. 
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3.2.4.4. Φωσφορικού οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cells) 
Τα κελιά καυσίμου φωσφορικού οξέος ήταν τα πρώτα που παράχθηκαν στο εμπόριο. Για την 
επίτευξη ενός ικανοποιητικού ρυθμού αντίδρασης χρησιμοποιείται καταλύτης λευκόχρυσου, τα 
ηλεκτρόδια είναι πορώδους μικροδομής και λειτουργούν σε μία αρκετά υψηλή θερμοκρασία 
~220o C. Στο συγκεκριμένο τύπο κελιών καυσίμου το υδρογόνο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
προέρχεται από αναμόρφωση (reforming) φυσικού αερίου ως μίγμα υδρογόνου-διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2 ). 
 

3.2.4.5. Τηγμένου ανθρακικού άλατος (Molten Carbonate Fuel Cells) 
Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας επιτυγχάνεται ικανοποιητικός ρυθμός αντίδρασης, 
γεγονός που καθιστά εφικτή τη χρήση ενός σχετικά πιο φθηνού καταλύτη όπως είναι το νίκελ. 
Μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας με μεθάνιο και μίγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του 
άνθρακα (Η2,CO) χωρίς αναμόρφωση (reforming). Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτεί την παρουσία 
CO2 στον αέρα για να λειτουργήσει. 
 

3.2.4.6. Στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cells) 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας έχουν ως αποτέλεσμα την 
επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών αντίδρασης ακόμη και με τη χρήση σχετικά φθηνότερων 
καταλυτών. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου απευθείας και χωρίς 
αναμόρφωση. Όμως, ακριβώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας η χρήση κεραμικών 
υλικών για την κατασκευή των συγκεκριμένων κελιών καυσίμου απαιτεί δύσκολο χειρισμό κατά 
το σχεδιασμό και την κατασκευή τους, ενώ επιπλέον απαιτείται και ένας επιπρόσθετος 
εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία τους (πολύπλοκο σύστημα ψύξης, προθερμαντήρες 
καυσίμου και αέρα), καθιστώντας την εκκίνηση της λειτουργίας του συστήματος δύσκολη. 
 

3.2.5. Θεωρητική προσέγγιση των βασικών αρχών λειτουργίας των κελιών καυσίμου 

3.2.5.1. Πρότυπο ηλεκτροδιακό δυναμικό ή δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος 
Σε ένα κοινό μηχανικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η 
εισερχόμενη καθώς και η εξερχόμενη ενέργεια είναι σαφώς καθορισμένες και ως εκ τούτου, είναι 
εύκολος και ο προσδιορισμός της απόδοσης του συστήματος. Ένα παράδειγμα αποτελεί η 
μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου, μέσω των ανεμογεννητριών σε ωφέλιμη 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Σε ένα κελί καυσίμου υπάρχει ασάφεια στον καθορισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης 
ενέργειας αντίστοιχα. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η εισερχόμενη ενέργεια είναι η χημική 
ενέργεια του υδρογόνου και οξυγόνου αντίστοιχα και η εξερχόμενη είναι η ηλεκτρική, η θερμική 
και η χημική ενέργεια του παραγόμενου νερού. Οι διάφορες χημικές ενέργειες δεν είναι εύκολα 
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προσδιορίσιμες και έτσι η μοναδική προσέγγιση που πραγματοποιείται είναι από τη σκοπιά της 
Θερμοδυναμικής.  

Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει από Θερμοδυναμικής σκοπιάς είναι η μεταβολή της ελεύθερης 
ενέργειας Gibbs λόγω χημικής αντίδρασης, r mG°Δ , η οποία μπορεί να υπολογιστεί μέσω της 

εξίσωσης: 

 ( )r m B f m
B

G v G B° °Δ = Δ∑  (3-6)

και για την περίπτωση της αντίδρασης σχηματισμού του νερού, η παραπάνω σχέση γίνεται: 

 OHOH 222 2
1

→+
 

(3-7)

 2 2

2

(298.15 ) 1 ( , 298.15 ) ( 1) ( , 298.15 )

1 ( , 298.15 )
2

r m f m f m

f m

G K G H O K G H K

G O K

° ° °

°

Δ = ⋅ Δ + − ⋅ Δ

⎛ ⎞+ − ⋅ Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
(3-8)

Ο τύπος υπολογισμού του f mG°Δ  που παρουσιάζεται στην Εξ.(3-8) χρησιμοποιείται εφόσον η 

αντίδραση συμβαίνει σε θερμοκρασία 298.15Κ αφού μόνο για αυτή τη θερμοκρασία υπάρχουν 
δεδομένα. Για διαφορετικές θερμοκρασίες απαιτείται η χρήση διαφορετικών τύπων υπολογισμού 
(Μασαβέτας Κ., 2001) 

Το ηλεκτρικό έργο που παράγεται είναι ίσο με το συνολικό φορτίο επί το δυναμικό του κελιού. 
Το δυναμικό αυτό ονομάζεται πρότυπο δυναμικό ή δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος (open circuit 
voltage, OCV). Όμως το ηλεκτρικό έργο, στην περίπτωση αντιστρεπτών διεργασιών, θα είναι ίσο 
με τη μεταβολή της ελεύθερης κατά Gibbs ενέργειας σχηματισμού. Έτσι, ένας άλλος τύπος 
υπολογισμού του f mG°Δ  είναι: 

 °
r mG FEν °Δ = −  (3-9)

Όπου: 
ν: ηλεκτρόνια που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

F: σταθερά Faraday 

E ° : πρότυπο ηλεκτροδιακό δυναμικό 

Έτσι, γνωρίζοντας για κάθε θερμοκρασία τη f mG°Δ  υπολογίζεται το δυναμικό ανοιχτού 

κυκλώματος του κελιού. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά γίνεται για συνθήκες 
σταθερής πίεσης και μεταβλητής θερμοκρασίας. Στον Πίνακα 3.2 παρατίθεται το f mG°Δ  της 

αντίδρασης παραγωγής του νερού για ένα ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασιών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ακριβής υπολογισμός της μεταβολής της ελεύθερης ενέργειας κατά 
Gibbs είναι δυνατός μέσα από αναλυτικές σχέσεις, η παρουσίαση των οποίων όμως ξεφεύγει από 
το σκοπό της παρούσας διατριβής. 
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Πίνακας 3.2  f mG°Δ αντίδρασης παραγωγής νερού συναρτήσει της θερμοκρασίας 

Φυσική κατάσταση του 
παραγόμενου νερού 

Θερμοκρασία 
[0C] 

f mG°Δ  

[kJ/mol] 
Υγρό 25 -237,2 
Υγρό 80 -228,2 
Αέριο 80 -226,1 
Αέριο 100 -225,2 
Αέριο 200 -220,4 
Αέριο 400 -210,3 
Αέριο 600 -199,6 
Αέριο 800 -188,6 
Αέριο 1000 -177,4 

Ακόμα, ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του πρότυπου δυναμικού σε μία θερμοκρασία παρέχεται 
μέσω της Εξ.(3-10). 

 ( )25
0

0
25

0 −+= t
dt

dEEEt
 

(3-10)

Ο   όρος 
0dE

dt
 ονομάζεται ισοθερμικός συντελεστής πρώτης τάξης και είναι γνωστός για μεγάλο 

αριθμό ηλεκτροδίων (Κουλουμπή, 2002). 

 

3.2.5.2. Πυκνότητα ρεύματος - Πυκνότητα ισχύος  
Η διαφορά δυναμικού που υπάρχει μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων ενός κελιού καυσίμου προκαλεί 
τη δημιουργία κάποιου ρεύματος Ι. Το ρεύμα αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες από τους 
βασικότερους των οποίων είναι η αποτελεσματικότητα του καταλύτη. Πολλές φορές επιδιώκεται 
η σύγκριση διαφορετικών κελιών καυσίμου τα οποία αποτελούνται από ηλεκτρόδια με 
διαφορετική ενεργή επιφάνεια. Για αυτό το λόγο ορίζεται η πυκνότητα ρεύματος i (στη 
βιβλιογραφία συχνά συναντάται και με το σύμβολο J) ως το πηλίκο του ρεύματος Ι προς την 
ενεργή επιφάνεια effA του ηλεκτροδίου από όπου διέρχεται αυτό (καθαρά δηλαδή για λόγους 

αδιαστατοποίησης του μεγέθους του ηλεκτρικού ρεύματος): 

 

elec

Ii
A

=  (3-11)

Ακόμη, ένα πολύ χρήσιμο μέγεθος που συναντάται συχνά είναι αυτό της πυκνότητας ισχύος 
(power density, PD) που μετράται σε W/m2 και που όπως και η πυκνότητα ρεύματος 
χρησιμοποιείται για τη σύγκριση κελιών καυσίμου διαφορετικών διαστάσεων (με την 
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προϋπόθεση πάντα ότι μεταβάλλεται και η ενεργή επιφάνεια των ηλεκτροδίων). Η πυκνότητα 
ισχύος δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 ViPD =  (3-12)

 

3.2.5.3. Απόδοση κελιού καυσίμου 
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, η απόδοση των συστημάτων κελιών 
καυσίμου αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτών συγκρινόμενα πάντα με τα κλασικά 
μηχανικά ή θερμικά συστήματα. Ο λόγος είναι ότι θερμοκρασιακά ένα κελί καυσίμου 
συγκρινόμενο με μία ισοδύναμη θερμική μηχανή δεν περιορίζεται από ανώτατα όρια. Αυτή η 
απελευθέρωση από θερμοκρασιακά όρια καθιστά τα κελιά καυσίμου πιο ευέλικτα στο χειρισμό 
τους ιδιαίτερα στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών αποδόσεων. Μία πρώτη προσέγγιση της 
έννοιας της απόδοσης είναι ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη μεταβολή 
της ελεύθερης κατά Gibbs ενέργειας σχηματισμού.  

Μία άλλη θεώρηση είναι η σύγκριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά mol καυσίμου 
με τη μεταβολή της πρότυπης ενθαλπίας σχηματισμού f mH °Δ  η οποία  ουσιαστικά ισούται με τη 

θερμότητα που θα απελευθερωνόταν αν καιγόταν πλήρως το Η2. Αυτό το μέγεθος είναι γνωστό 
και ως θερμογόνος δύναμη (Heating Value, HV). Ανάλογα τώρα αν το προϊόν της αντίδρασης 
του υδρογόνου με το οξυγόνο (νερό) θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε υγρή ή αέρια κατάσταση 
αντίστοιχες τιμές προκύπτουν και για το f mH °Δ  (Larminie & Dicks, 2003): 

 OHOH 222 2
1

→+
 

(ατμός) 

(3-13)

 2( , ) 241.82 /f mH H O kJ molυ°Δ = −   

 OHOH 222 2
1

→+
 

(υγρό) 

(3-14)

 2( , ) 285.84 /f mH H O l kJ mol°Δ = −   

Το πρώτο ονομάζεται Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη (Lower Heating Value, LHV), ενώ το 
δεύτερο Υψηλότερη Θερμογόνος Δύναμη (Higher Heating Value, HHV). Έτσι για τον 
υπολογισμό της απόδοσης θα πρέπει να αναφέρουμε αν η βάση είναι το HHV ή το LHV. Όταν 
δεν αναφέρεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει υπολογιστεί βάσει της LHV καθότι οδηγεί σε 
μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Έτσι λοιπόν η μέγιστη δυνατή απόδοση ισούται με το πηλίκο της μεταβολής της ελεύθερης 
ενέργειας σχηματισμού κατά Gibbs προς τη μεταβολή της ενθαλπίας σχηματισμού: 
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,max 100%f m

per
f m

G
n

H

°

°

Δ
= ⋅

Δ
 (3-15)

Στον Πίνακα 3.3 δίνονται τα μέγιστα όρια απόδοσης κελιών καυσίμου με βάση το HHV (αν 
φυσικά ο υπολογισμός γινόταν βάσει του LHV, τότε οι μέγιστες αποδόσεις για κάθε 
θερμοκρασία θα ήταν υψηλότερες). 

 

Πίνακας 3.3  Μέγιστη δυνατή απόδοση κελιών καυσίμου με βάση το HHV 

Φυσική κατάσταση του 
παραγόμενου νερού 

Θερμοκρασία 
(0C) 

f mG°Δ  

(kJ/mol) 
Μέγιστη απόδοση( %) 

Υγρό 25 -237,2 83 
Υγρό 80 -228,2 80 
Αέριο 100 -225,2 79 
Αέριο 200 -220,4 77 
Αέριο 400 -210,3 74 
Αέριο 600 -199,6 70 
Αέριο 800 -188,6 66 
Αέριο 1000 -177,4 62 
 
Η συσχέτιση της απόδοσης ενός κελιού καυσίμου με το δυναμικό που προκύπτει υπό σταθερό 
φορτίο γίνεται ως εξής: Λαμβάνοντας πάλι ως βάση το HHV ή το LHV, μέσω και της Εξ.(3-15), 
υπολογίζεται το μέγιστο δυναμικό (πρότυπο δυναμικό ή δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος) για 
κάθε θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν προκύπτει ότι με βάση το HHV το μέγιστο δυναμικό είναι 1.48 
V ενώ με βάση το LHV το μέγιστο δυναμικό είναι 1.25 V. Στην παρούσα εργασία για όλους τους 
υπολογισμούς που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα θεωρείται ως βάση 
το LHV, δηλαδή ως μέγιστο δυνατό δυναμικό το 1.25 V.  

Η έννοια «κατανάλωση του Η2»: Ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του υδρογόνου που αντέδρασε 
προς την παρεχόμενη μάζα στο σύστημα. Αυτός ο λόγος είναι ισοδύναμος με το ηλεκτρικό ρεύμα 
που διέρχεται μέσα από το κελί προς αυτό που θα διερχόταν από αυτό αν αντιδρούσε όλη η 
παρεχόμενη μάζα. Έτσι: 

 2

2

,

,

H rct
f

H in

m
U

m
=  (3-16)

Τελικά η απόδοση του κελιού καυσίμου με βάση το LHV δίνεται από τον τύπο: 

 
, 100%

1.25
fc

per fc fn U
υ

= ⋅ ⋅  (3-17)
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όπου:  

fcυ  είναι το δυναμικό που προκύπτει από ένα κελί σε λειτουργία.  Αντίστοιχη σχέση με τη (3-16) 

ισχύει και για τον ορισμό της κατανάλωσης του Ο2: 

 2

2

,

,

O rct
ox

O in

m
U

m
=  (3-18)

 

3.2.5.4. Νόμος του Nernst 
Στην περίπτωση που μεταβάλλεται και η πίεση -εκτός από τη θερμοκρασία- σε ένα κελί 
καυσίμου, τότε πάλι μεταβάλλεται η κατά Gibbs ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού και συνεπώς 
και το δυναμικό αυτού. Το δυναμικό σε αυτή την περίπτωση ανοιχτού κυκλώματος υπολογίζεται 
μέσω του νόμου του Nernst: 
 

2 2

0.5

ln H Of m

w

G RTE E
zF zF a

α α°
°

⎡ ⎤Δ ⎛ ⎞= − = + ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3-19)

 
όπου: 
Ε0: Πρότυπο δυναμικό του κελιού 

R: Παγκόσμια σταθερά των τελείων αερίων 

Τ: Θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin 

z: Συνολικό μεταφερόμενο φορτίο  

F: Σταθερά Faraday 

αΗ2: Ενεργότητα του υδρογόνου 

αO2: Ενεργότητα οξυγόνου  

αw: Ενεργότητα νερού 

Το πρότυπο δυναμικό είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Στους 
250C η ενεργότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ίση με τη μονάδα και το παραγόμενο νερό να 
μην παίζει κανένα ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού δυναμικού, υπό αντιστρεπτές πάντα 
συνθήκες. Σε θερμοκρασίες όμως διαφορετικές από τους 25 0C μία τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ακριβής. Για αέρια συστατικά οι ενεργότητες μπορούν να αντικατασταθούν από τις 
μερικές πιέσεις στο μίγμα. Έτσι τελικά ο νόμος του Nernst γίνεται (Hoogers G., 2003):   

 
2 2

0.5

ln H Of m

w

p pG RTE E
zF zF p

°
°

⎡ ⎤Δ ⎛ ⎞= − = + ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3-20)
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3.2.5.5. Μη αντιστρεπτές διεργασίες κατά τη λειτουργία ενός κελιού καυσίμου. 
Κατά τη λειτουργία ενός κελιού καυσίμου το δυναμικό που εν τέλει αποδίδει ένα κελί που 
βρίσκεται υπό σταθερό φορτίο, είναι αρκετά μικρότερο από αυτό που προκύπτει από το νόμο του 
Nernst. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο κελί λαμβάνουν χώρα κάποιες μη αντιστρεπτές 
διεργασίες, οι οποίες και αποτελούν τις συνολικές απώλειες δυναμικού σε ένα κελί σε 
λειτουργία. Αυτές οι απώλειες είναι γνωστές υπό το γενικό όρο «ηλεκτροδιακή πόλωση» ή 
«ηλεκτροδιακή υπέρταση». Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά αυτές οι απώλειες, 
των οποίων οι πηγές είναι κατά κύριο λόγο τριών ειδών:  

• πόλωση ενεργοποίησης 

• ωμικές απώλειες  

• πόλωση συγκέντρωσης 

 
Πόλωση ενεργοποίησης. Περιλαμβάνει την υπέρταση μεταφοράς φορτίου και την υπέρταση 
φάσης με πιο σημαντική αυτή της μεταφοράς φορτίου. Αυτό το είδος πόλωσης είναι κυρίαρχο σε 
χαμηλές τιμές πυκνότητας ρεύματος και χαρακτηρίζεται από μεταβολές στην ενέργεια 
ενεργοποίησης. 

Ωμικές απώλειες. Το δεύτερο είδος απωλειών είναι αυτό που οφείλεται στην ωμική αντίσταση 
του κελιού η οποία αποτελείται από τη συνολική αντίσταση των ηλεκτροδίων, του ηλεκτρολύτη 
ή ακόμα και των διπολικών πλακών και συνδέσεων σε μία συστοιχία κελιών καυσίμου, και η 
οποία κατά βάση παραμένει σταθερή για όλες τις τιμές της πυκνότητας ρεύματος. 

Πόλωση συγκέντρωσης. Το τρίτο είδος απωλειών τέλος, παρουσιάζεται σε όλο το εύρος των 
τιμών της πυκνότητας ρεύματος αλλά γίνεται σημαντική στις οριακές, υψηλές τιμές.  

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα τρία είδη απωλειών συναρτήσει της πυκνότητας 
ρεύματος καθώς επίσης και το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος καθώς και την πυκνότητα 
ρεύματος περιορισμού για ένα τυχαίο κελί καυσίμου: 
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Διάγραμμα 3-1  Απώλειες τάσης συναρτήσει πυκνότητας ρεύματος 

 
Στη συνέχεια αναλύεται το κάθε είδος πόλωσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει και ένα 
τέταρτο είδος το οποίο είναι σημαντικό μόνο σε πολύ μικρές τιμές πυκνότητας ρεύματος και 
οφείλεται σε εσωτερικά δημιουργούμενα ρεύματα. Γενικά όμως, σε όλες τις άλλες περιοχές 
πυκνότητας ρεύματος οι απώλειες που οφείλονται σε αυτά τα εσωτερικά ρεύματα είναι 
αμελητέες. 
 

3.2.5.5.1. Πόλωση ενεργοποίησης (ΔVact) 

Αυτό το είδος απωλειών είναι σημαντικό όταν η κινητική της αντίδρασης που πραγματοποιείται 
στο ηλεκτρόδιο είναι αργή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι τιμές του είναι πολύ μεγάλες στην 
κάθοδο (αργή αντίδραση) από ότι στην άνοδο (σχεδόν αντιστρεπτή, ταχύτατη αντίδραση). Η 
πόλωση ενεργοποίησης ΔVact αποδίδεται ικανοποιητικά από την εξίσωση Tafel: 

 

0

lnact Tafel
iV A
i

⎛ ⎞
Δ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3-21)

Η παραπάνω εξίσωση προέκυψε από πειραματικές παρατηρήσεις του Tafel το 1905 ο οποίος 
έφτασε στο συμπέρασμα ότι η υπέρταση στην επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου παρουσίαζε μία 
παρόμοια συμπεριφορά για μια μεγάλη ποικιλία ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Αυτή η 
συμπεριφορά μεταφράζεται σε μία ευθεία, τις περισσότερες φορές, γραμμή σε σχέση με το 
δεκαδικό λογάριθμο των τιμών της πυκνότητας ρεύματος. Βασική προϋπόθεση ισχύος της 
εξίσωσης είναι να ισχύει: 
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 i > i0 (3-22)

Η πυκνότητα ρεύματος στην εξίσωση Tafel δίνεται σε mA/cm2 ή σε A/m2. Στο επόμενο 
διάγραμμα παρουσιάζονται 2 τυπικές καμπύλες Tafel για μία αργή και μία ταχεία ηλεκτροχημική 
αντίδραση. 

 

 
Διάγραμμα 3-2  Tυπικές καμπύλες Tafel για αργή και γρήγορη αντίδραση αντίστοιχα 

 
Η σταθερά ΑTafel είναι μεγαλύτερη όσο πιο αργή είναι η αντίδραση, ενώ το i0 εξαρτάται από 
κάποιους παράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω. Μεγαλύτερες τιμές του i0 επιφέρουν 
μικρότερη υπέρταση.  

Σταθερά Tafel (A): 

 2Tafel
trn

RTA
Fα

=  (3-23)

όπου: 

R: Παγκόσμια σταθερά των αερίων 

Τ: Η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου σε [Κ]        

atrn: Συντελεστής μεταφοράς ή παράγοντας συμμετρίας της ηλεκτροδιακής δράσης  

F: Σταθερά Faraday 

Αργή ανίδραση Ταχεία ανίδραση 

Π
όλ
ω
ση

 δ
υν
αμ
ικ
ού

 (V
) 

Λογάριθμος της πυκνότητας ρεύματος (mA/cm2) 

 

V=log(i/io) 

io 
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Οι τιμές του συντελεστή atrn εξαρτώνται από την αντίδραση που λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρόδιο 
και από το υλικό του ηλεκτροδίου, αλλά πρέπει πάντα να είναι μεταξύ 0 και 1.0 με συνηθέστερη 
τιμή αυτή του 0.5. 

Το i0 ονομάζεται πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής (exchange current density) και αποτελεί 
βασικό στοιχείο της κινητικής μεταφοράς φορτίου. Προκύπτει από τη θεώρηση της ισορροπίας 
της αναγωγικής και οξειδωτικής δράσης στο ηλεκτρόδιο και εξαρτάται από τα εξής: 

• τη σύνθεση του ηλεκτροδίου 

• την τραχύτητά του 

• τη θερμοκρασία 

• τη συγκέντρωση οξειδωτικών και αναγωγικών σωματιδίων του  συστήματος 

Η πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής δεν μπορεί άμεσα να μετρηθεί πειραματικά, αφού 
αναφέρεται σε συνθήκες ισορροπίας, όπου το αλγεβρικό άθροισμα των ροών ρεύματος προς τα 
αριστερά και δεξιά, σε γαλβανικό στοιχείο, ισούται με 0. Το ρεύμα ανταλλαγής i0 προσδιορίζεται 
έμμεσα με άλλους τρόπους. Στον Πίνακα 3.4 δίνονται κάποιες τιμές του i0 για το ηλεκτρόδιο 
υδρογόνου στους 25 0C για διάφορους καταλύτες, θεωρώντας λεία την επιφάνεια αυτού. 

 
Πίνακας 3.4  Πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής για διάφορα μέταλλα  

Μέταλλο i0[A/cm2] 
Pb 2.5x10-13 
Zn 3x10-11 
Ag 4x10-7 
Ni 6x10-6 
Pt 5x10-4 
Pd 4x10-3 

 
Παρατηρείται το πολύ μεγάλο εύρος τιμών για την πυκνότητα ρεύματος ανταλλαγής. Στο 
επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η επίδραση της τιμής της πυκνότητας ρεύματος ανταλλαγής 
(3 χαρακτηριστικές καμπύλες για τιμές 0.01, 1.0 και 100 mAcm-2) για διάφορες τιμές πυκνότητας 
ρεύματος, στο δυναμικό: 
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Διάγραμμα 3-3  Επίδραση i0 στο δυναμικό συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος (Larminie & Dicks, 2003) 

Φαινομενικά μία αύξηση της θερμοκρασίας θα επέφερε και αύξηση της υπέρτασης, καθώς ο όρος 
Α στην εξίσωση Tafel αυξάνεται. Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας 
έχει σαν αποτέλεσμα  την κατά πολλές φορές  αύξηση του i0 και άρα την τελική μείωση της 
πόλωσης. 

Αναδιατάσσοντας την εξίσωση Tafel προκύπτει: 

 
0

2exp trn actF Vi i
RT

α Δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3-24)

Αυτή η εξίσωση είναι γνωστή και ως εξίσωση Butler-Vollmer και χρησιμοποιείται ευρέως ως 
εναλλακτική της εξίσωσης Tafel.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τους τρόπους μείωσης της 
πόλωσης ενεργοποίησης, τα οποία και παρατίθενται παρακάτω: 

• Αυξάνοντας τη θερμοκρασία του κελιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ένα κελί 
καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών η τιμή του i0 είναι 0.1 mA/cm2 ενώ σε ένα κελί 
υψηλών θερμοκρασιών αυτή η τιμή είναι 100 φορές μεγαλύτερη. 

• Χρησιμοποιώντας πιο ενεργούς καταλύτες 

• Αυξάνοντας την τραχύτητα των ηλεκτροδίων 

Πυκνότητα ρεύματος (mA/cm2) 
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Πρότυπο δυναμικό (1.2V) 
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• Αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Αυτό θα επιφέρει πιο αποτελεσματική 
αντίδραση των καταλυτικών σωματιδίων και ενεργών κέντρων με τα μόρια των 
αντιδρώντων 

• Αυξάνοντας την πίεση. Παρουσιάζεται μία αντίστοιχη αύξηση της αποτελεσματικότητας 
καταλύτη, όπως και πριν. 

 

3.2.5.5.2. Ωμικές απώλειες (ΔVohm) 

Οι ωμικές απώλειες αποτελούν τον απλούστερο τύπο απωλειών καθώς υπάρχει γραμμική 
εξάρτηση αυτών από το ρεύμα που διέρχεται μέσα από το κελί και την αντίσταση αυτού μέσω 
του γνωστού Νόμου του Ohm: 

 fcV IR=  (3-25)

  Οι ωμικές απώλειες εκφράζονται συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος ως εξής: 

 ohm fcV irΔ =  (3-26)

Η ωμική αντίσταση στα περισσότερα είδη κελιών καυσίμου παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη 
της θερμοκρασίας του κελιού. 

Όπως και στην περίπτωση της πόλωσης  ενεργοποίησης, έτσι και εδώ προτείνονται κάποιοι 
τρόποι ελάττωσης αυτών των απωλειών. Αυτοί είναι: 

• Χρήση ηλεκτροδίων με τη μέγιστη δυνατή αγωγιμότητα 

• Κατάλληλος σχεδιασμός και επιλογή του υλικού κατασκευής των διπολικών πλακών και 
συνδέσεων  

• Σχεδιάζοντας (όσο επιτρέπεται από τεχνολογικής σκοπιάς) τον ηλεκτρολύτη όσο το 
δυνατόν λεπτότερο 

 

3.2.5.5.3. Πόλωση συγκέντρωσης (ΔVconc) 

Καθώς ένα αντιδρών καταναλώνεται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, παρουσιάζεται μία πτώση 
τάσης λόγω της αδυναμίας να κρατηθεί η συγκέντρωση του αντιδρώντος στα επίπεδα της 
συγκέντρωσης του παρεχόμενου ρεύματος. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μία κατανομή 
συγκέντρωσης. Αρκετές διεργασίες συμβάλουν σε αυτή την πτώση τάσης: αργή διάχυση στην 
αέρια φάση και στους πόρους του ηλεκτρολύτη, διάλυση και επαναδιάλυση των αντιδρώντων και 
προϊόντων στη διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη-ηλεκτροδίων και τέλος διάχυση διαμέσου του 
ηλεκτρολύτη των αντιδρώντων και προϊόντων από και προς την καταλυτική επιφάνεια. Ο ρυθμός 
μεταφοράς μάζας στην επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου μπορεί να περιγραφεί από το Νόμο διάχυσης 
του Fick: 
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 ( )w B SFD C Ci
ορ

ν
δ

−
=  (3-27)

όπου: 

ν: Αριθμός μετακινούμενων ηλεκτρονίων λόγω ηλεκτροχημικής αντίδρασης 

F: Σταθερά Faraday 

D: Συντελεστής διάχυσης των αντιδρώντων ειδών 

CB: Η συγκέντρωση στο παρεχόμενο ρεύμα 

CS: Η συγκέντρωση στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

δορ: Το πάχος του οριακού στρώματος 

Ως οριακό ρεύμα iL, ορίζεται το ρεύμα εκείνο που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρυθμό μεταφοράς 
δηλαδή όταν CS=0 δηλαδή: 

 B
L

FDCi
ορ

ν
δ

=  (3-28)

Από τις δύο παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η σχέση: 

 

LB

S

i
i

C
C

−= 1
 

(3-29)

Όταν δεν διέρχεται ρεύμα από το κελί τότε ο νόμος του Nernst δίνει: 

 
0 lni B

RTE E C
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=
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 (3-30)

Όταν διέρχεται ρεύμα η επιφανειακή συγκέντρωση μειώνεται στην τιμή CS: 

 
0 lni S

RTE E C
zF

°
=
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⎝ ⎠

 (3-31)

Η διαφορά δυναμικού ονομάζεται ΔVconc και δίδεται από τη σχέση: 
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(3-32)

Εδώ να σημειωθεί ότι λόγω χρήσης των όρων πτώσης τάσης πρέπει να προστεθεί και ένα “-“ 
στην παραπάνω σχέση: 

 
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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L
conc i

i
zF
RTV 1ln

 
(3-33)

Στην ανάλυση που προηγήθηκε η πόλωση ενεργοποίησης θεωρήθηκε αμελητέα: Η αντίδραση 
μεταφοράς φορτίου έχει τόσο μεγάλη τιμή πυκνότητας ρεύματος ανταλλαγής i0 (επειδή το i είναι 



Κεφάλαιο 3ο: Λεπτομερή Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Συστημάτων Κελιών Καυσίμου 

- 76 - 

μεγάλο το οποίο συνεπάγεται και πιο ενεργό καταλύτη), που το actVΔ  είναι πολύ μικρό σε 
σύγκριση με το concVΔ . Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το είδος πόλωσης 

παίζει σημαντικό ρόλο μόνο σε οριακές περιπτώσεις πολύ υψηλών τιμών πυκνότητας ρεύματος. 

Τελευταία, στο χώρο των κελιών καυσίμου κερδίζει έδαφος ολοένα και περισσότερο μία 
εμπειρική σχέση που όμως δείχνει πολύ ακριβή συμπεριφορά για πολλούς τύπους κελιών 
καυσίμου σε διάφορες θερμοκρασίες και τιμές πυκνοτήτων ρεύματος. Αυτή η σχέση είναι της 
μορφής (Kim J., 1995): 

 exp( )conc conc concV m p iΔ = ⋅  (3-34)

όπου:  

mconc=3x10-5 Volts  

pconc=8x10-3 cm2mA-1 

Η παραπάνω σχέση, αν και δείχνει αρκετά διαφορετική από την Εξ.(3-33), με κατάλληλη επιλογή 
των συντελεστών m και n παρέχει παρόμοια αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικά διαγράμματα που δείχνουν τη μεταβολή του 
δυναμικού για κελιά χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών αντίστοιχα σε σχέση με την πυκνότητα 
ρεύματος:  

 
Διάγραμμα 3-4  Δυναμικό συναρτήσει πυκνότητας ρεύματος για κελιά καυσίμων χαμηλών θερμοκρασιών 

(Larminie & Dicks, 2003) 

 

Πυκνότητα ρεύματος (mA/cm2) 
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Το πρότυπο δυναμικό είναι μικρότερο του θεωρητικού 

Ραγδαία αρχική πτώση του δυναμικού 

Αργή σχετικά πτώση του δυναμικού 
γράφημα σχεδόν γραμμικό 

Το δυναμικό ξεκινά να μειώνεται 
ταχύτερα για υψηλές τιμές 
πυκνότητας ρεύματος 
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Διάγραμμα 3-5 Δυναμικό συναρτήσει πυκνότητας ρεύματος για κελιά καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών 
(Larminie & Dicks, 2003) 

 

Αυτό που παρατηρείται στα παραπάνω διαγράμματα είναι ότι αν και η θεωρητική τιμή πρότυπου 
δυναμικού μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, ωστόσο το δυναμικό που προκύπτει από 
ένα κελί υψηλών θερμοκρασιών σε λειτουργία είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κελί χαμηλών 
θερμοκρασιών λόγω της μείωσης των τιμών των διαφόρων ειδών πόλωσης. Ακόμα, η επίπτωση 
της αύξησης της θερμοκρασίας στην τιμή της πυκνότητας ρεύματος ανταλλαγής είναι 
εμφανέστατη στο δεύτερο διάγραμμα, καθώς παρατηρείται ότι έχει ελαχιστοποιηθεί η πόλωση 
ενεργοποίησης και το δυναμικό ξεκινάει από τιμές πολύ κοντά στη θεωρητική τιμή του πρότυπου 
δυναμικού. 

Όσον αφορά στη δεύτερη περιοχή, δηλαδή αυτή των ωμικών απωλειών, όταν η θερμοκρασία 
είναι μεγαλύτερη αντίστοιχα μεγαλύτερη είναι και η ιοντική ευκινησία και συνεπώς η 
αγωγιμότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δυναμικό να πέφτει με μικρότερο ρυθμό από ότι στην 
περίπτωση των κελιών καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών.  

Τέλος, στην τρίτη περιοχή παρατηρείται μία γρήγορη πτώση του δυναμικού για μεγάλες τιμές 
πυκνότητας ρεύματος, που αφορά στα κελιά υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες εμποδίζεται ακόμα περισσότερο η μεταφορά του αντιδρώντος 
στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη κλίση στην κατανομή 
συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, σε ένα κελί που το οξειδωτικό μέσο είναι ο αέρας, σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες το αδρανές άζωτο, λόγω της μεγαλύτερης κινητικότητας των μορίων 
του, εμποδίζει το οξυγόνο να φτάσει με ομοιόμορφη κατανομή στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 
Αντίστοιχο πρόβλημα βέβαια αποτελεί και ο υπέρθερμος ατμός που παράγεται.  

Δυ
να
μι
κό

(V
)

Γράφημα σχεδόν γραμμικό 

Το δυναμικό ξεκινά να μειώνεται ταχύτερα για υψηλές τιμές 
πυκνότητας ρεύματος 

Πρότυπο δυναμικό (1V) 

Μικρή αρχική πτώση του δυναμικού – Το δυναμικό ανοιχτού 
κυκλώματος είναι πολύ κοντά στη θεωρητική τιμή 

 

Πυκνότητα ρεύματος (mA/cm2) 
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3.2.5.5.4.  Συνολικές απώλειες 
Σε ένα κελί που βρίσκεται σε λειτουργία αυτό που ενδιαφέρει είναι ο προσδιορισμός της  τελικής 
πολικής τάσης όταν από το κελί διέρχεται ρεύμα I (πυκνότητα ρεύματος i). Βάσει όλων όσων 
παρατέθηκαν παραπάνω διαμορφώνεται η εξής σχέση (Larminie & Dicks, 2003): 

 st act ohm concE V V Vυ °= − Δ − Δ − Δ  (3-35)

Αυτή είναι και η σχέση που χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς ερευνητές στο χώρο των 
κελιών καυσίμου για τον υπολογισμό της πολικής τάσης σε ένα κελί καυσίμου που βρίσκεται σε 
λειτουργία.  

 

3.3.  Μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 
Η επίλυση κάθε προβλήματος που περιγράφεται από διαφορικές εξισώσεις μπορεί να γίνει μέσω 
των ολοκληρωτικών ή μη-ολοκληρωτικών μεθόδων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες οι 
μέθοδοι όπου η διακριτοποιημένη εξίσωση, μέσω της οποίας προσδιορίζεται η αριθμητική λύση, 
προκύπτει από ολοκλήρωση της εξίσωσης μεταφοράς πάνω σε πεπερασμένο όγκο ελέγχου. Στη 
δεύτερη κατηγορία, η διακριτοποιημένη εξίσωση προκύπτει από τη διαφορική μορφή της 
εξίσωσης μεταφοράς με προσέγγιση διαφορών των μερικών παραγώγων. Το πρόβλημα που 
εξετάζεται θα επιλυθεί με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων ελέγχου η οποία ανήκει στις 
ολοκληρωτικές μεθόδους.  

Η παραπάνω μέθοδος είναι γενική και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία προβλήματα 
μεταφοράς θερμότητας και μάζας. Μάλιστα το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι η 
προκύπτουσα λύση τηρεί την ολοκληρωτική διατήρηση μάζας, ορμής και θερμότητας για όλους 
τους όγκους ελέγχου και συνεπώς για όλο το πεδίο. Η ιδιότητα αυτή τηρείται για οποιοδήποτε 
αριθμό πλεγματικών σημείων, δηλαδή δεν έχει την έννοια της οριακής ισχύος όταν ο αριθμός 
των πλεγματικών σημείων αυξάνει πολύ. Έτσι, αυξάνοντας τον αριθμό των πλεγματικών 
σημείων, η λύση που προκύπτει προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο την πραγματική. 

 

3.3.1.1. Το φυσικό πρόβλημα 
Τα κελιά καυσίμου φωσφορικού οξέος ανήκουν στην κατηγορία των κελιών καυσίμου μέσης 
θερμοκρασίας λειτουργίας (~220 oC). Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται στα συγκεκριμένα 
κελιά καυσίμου είναι τύπου αγωγής πρωτονίων (Η+). Ως οξειδωτικό αέριο χρησιμοποιείται ο 
ατμοσφαιρικός αέρας και κάποιες φορές καθαρό οξυγόνο, ενώ σαν καύσιμο αέριο 
χρησιμοποιείται καθαρό υδρογόνο ή μίγμα με διοξείδιο του άνθρακα (CO2), όταν αυτό 
προέρχεται από αναμόρφωση υδρογονανθράκων. Τα αντιδρώντα αέρια εισάγονται στο κελί σε 
σταυρωτή ροή (cross flow) (Ghouse et al, 1998). 
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Πίνακας 3.5  Διαστάσεις κελιού καυσίμου προσομοίωσης 

Διαστάσεις κελιού καυσίμου προσομοίωσης 
Διάσταση X Διάσταση Y Διάσταση Z 
Διεύθυνση ροής καυσίμου Πάχος κελιού καυσίμου Διεύθυνση ροής οξειδωτικού 
30 cm  1 cm 20 cm 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κελιού καυσίμου που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία 
φαίνονται στον Πίνακα 3.5. Από το 1cm πάχος, τα 3mm είναι το πάχος του ηλεκτρολύτη μαζί με 
τα ηλεκτρόδια, 0,5mm το πάχος της μισής διπολικής πλάκας και 3mm το πάχος της περιοχής 
ροής κάθε αερίου. Ολόκληρη η διπολική πλάκα περιέχει και τους αυλούς ροής του οξειδωτικού ή 
καυσίμου αερίου για το επόμενο κελί κ.ο.κ. 

 

Σχήμα 3.6  Σύστημα συντεταγμένων και διευθύνσεις ροών για το εξεταζόμενο κελί καυσίμου 

 

3.3.1.2. Περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου 
Λόγω της γεωμετρίας του συστήματος χρησιμοποιήθηκε καρτεσιανό πλέγμα συντεταγμένων. Η 
τελική επιλογή του υπολογιστικού πλέγματος έγινε με βάση μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος η 
οποία υπέδειξε ότι ένα πλέγμα που αποτελείται από 51x33x45 (NXxNYxNZ) κελιά είναι το 
πλέον κατάλληλο για χρήση στους υπολογισμούς. Η μαθηματική ανάλυση βασίζεται στο 
σύστημα των ελλειπτικών, μερικών διαφορικών εξισώσεων που εκφράζουν τη διατήρηση της 
μάζας, της ορμής και των χημικών ειδών σε μόνιμη, τρισδιάστατη ροή. Οι εξισώσεις διατήρησης 
για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή μπορούν να γραφούν στη γενική μορφή (Patankar S.V., 1980): 
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 ( ) ( ) ( )div u div grad S
t φ φρφ ρ φ φ∂

+ = Γ +
∂

 (3-36) 

 
όπου ρ είναι η πυκνότητα μίγματος, u το διάνυσμα της ταχύτητας, Γφ ο συντελεστής εναλλαγής 
και Sφ ο όρος πηγής. Η επίλυση του συνόλου των μερικών διαφορικών εξισώσεων σε συνδυασμό 
με τις κατάλληλες οριακές-εσωτερικές συνθήκες πραγματοποιείται μέσω του αλγόριθμου 
SIMPLEST ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον κώδικα PHOENICS® (Markatos N.C., 1993). 

Για τη μοντελοποίηση του προβλήματος έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

(α) Μόνιμη κατάσταση-μόνιμες συνθήκες λειτουργίας (αμετάβλητο ως προς το χρόνο φαινόμενο) 
(steady state), (β) Όλα τα αέρια θεωρούνται πλήρως συμπιεστά, μίγμα ιδανικών αερίων (ideal gas 
mixture), (γ) Ασυμπίεστη στρωτή ροή εξαιτίας των χαμηλών ταχυτήτων (αριθμός Reynolds 
βασισμένος στην υδραυλική διάμετρο 1ης έως 2ης τάξης), (δ) Ισοθερμοκρασιακή λειτουργία, (ε) 
Το παραγόμενο νερό βρίσκεται πλήρως σε αέρια κατάσταση, (στ) Η ωμική αντίσταση κατά τη 
λειτουργία του κελιού καυσίμου θεωρείται σταθερή, (ζ) Τα ηλεκτροχημικά φαινόμενα 
περιγράφονται από τον 1ο νόμο του Faraday, (η) Το καύσιμο και το οξειδωτικό δεν έρχονται σε 
επαφή, αλλά ρέουν σε διαφορετικά κανάλια σταυρωτής διάταξης, που διαχωρίζονται από τα δύο 
στερεά ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου (Zervas et al, 2005). 

Τα κλάσματα μάζας του κάθε συστατικού του αερίου μίγματος ήταν για την περιοχή ροής του 
καυσίμου αερίου (kg1/kgmix): Η2 0.25, Ο2 0.0, Η2Ο 0.0, Ν2 0.0, CO2 0.75 ενώ για την περιοχή 
ροής του οξειδωτικού αερίου (kg1/kgmix): Η2 0.0, Ο2 0.23, Η2Ο 0.0, Ν2 0.77. 

Στις οριακές συνθήκες περιλαμβάνονται οι ρυθμοί κατανάλωσης και παραγωγής των 
αντιδρώντων και προϊόντων στο ανοδικό και καθοδικό ηλεκτρόδιο, ενώ η πυκνότητα του αερίου 
μίγματος υπολογίζεται από το νόμο των ιδανικών αερίων και το ιξώδες του μίγματος από την 
εξίσωση Wilke (Perry & Green, 1999). Οι ιδιότητες του κάθε χημικού συστατικού μπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία (Παπαϊωάννου Α.Θ., 1996). 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η μέθοδος αριθμητικής επίλυσης παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα II. 

. 

3.3.1.3. Εφαρμογές 
Το παραπάνω μοντέλο που αναπτύχθηκε χρησιμοποιείται σε πλήθος παραμετρικών μελετών 
καθώς και στην ανάπτυξη μεταμοντέλων –απαραίτητα για τη διαμόρφωση διαφόρων 
προβλημάτων βελτιστοποίησης- που αναλύονται διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. Στην εργασία 
των Zervas et al, 2007 καθώς και στις εργασίες των Τάτσης, 2006 και  Βατόπουλος, 2007 μπορεί 
ο αναγνώστης να βρει πλήθος αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του CFD 
μοντέλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παραμετρικές προσομοιώσεις αφορούν σε πλήθος 
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περιπτώσεων για ένα μεγάλο εύρος διαφόρων παραμέτρων όπως είναι η πυκνότητα ρεύματος, οι 
ογκομετρικές παροχές εισόδου των αντιδρώντων αερίων, η σύσταση του οξειδωτικού ρεύματος 
κ.α. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου 
(ακολουθώντας κατόπιν τη διαδικασία της μεταμοντελοποίησης που αναλύεται σε επόμενο 
κεφάλαιο), μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο Παράρτημα III. 

 

3.4.  Δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης PEMFC 
Το δεύτερο μοντέλο που παρουσιάζεται αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε σε περιβάλλον 
MATLAB® – SIMULINK από τους Pukrushpan et al, 2004. Μια εκτενής παρουσίαση των 
εξισώσεων του μοντέλου που χρησιμοποιούνται  για την προσομοίωση του συνολικού 
συστήματος βρίσκεται στο Παράρτημα IV της παρούσας διατριβής. 
 

3.4.1. Μοντελοποίηση κελιών καυσίμου 

3.4.1.1. Γενικά 
Το σύστημα κελιών καυσίμου που θα περιγραφεί αποτελείται από το κυρίως μέρος, δηλαδή τα 
ίδια τα κελιά καυσίμου και τις διεργασίες (όπως ηλεκτροχημικές αντιδράσεις) που τα 
χαρακτηρίζουν, και από τα βοηθητικά μέρη τα οποία είναι το σύστημα του συμπιεστή, ο οποίος 
παρέχει στην συστοιχία αέρα, το σύστημα ψύξης, το σύστημα ύγρανσης του αέρα και οι 
σωληνώσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη συστοιχία και τους χώρους αποθήκευσης των 
αντιδρώντων συστατικών, δηλαδή του αέρα και του υδρογόνου. 

Οι είσοδοι του μοντέλου είναι το δυναμικό του συμπιεστή, VCM, και η ένταση ρεύματος της 
συστοιχίας Ist, ενώ μεταβλητές εξόδου αποτελούν η καθαρή ισχύς, Pnet, το δυναμικό που 
παράγεται στη συστοιχία, Vst και ο λόγος λO2 της εισαγόμενης μαζικής παροχής του οξυγόνου στη 
συστοιχία προς την αντίστοιχη ποσότητα που καταναλώνεται. Η σχηματική διάταξη του 
μοντέλου παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7. 

Η καθαρή ισχύς που παράγεται από τη συστοιχία ορίζεται ως η διαφορά ισχύος που παράγεται 
από τη συστοιχία μείον την ισχύ που καταναλώνεται από τον συμπιεστή. 

Το ρεύμα που παράγεται από τη συστοιχία υπολογίζεται από την Εξ.(3-11). Ο λόγος λO2 ορίζεται 
από την σχέση: 

 2

2

,

,

O in

O react

W
W

λ =  (3-38)

 
όπου: 
WO2,in: Η μαζική παροχή του οξυγόνου που εισάγεται στην κάθοδο της συστοιχίας 
WO2,react: Η μαζική παροχή του οξυγόνου που αντιδρά.  
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Ο λόγος λO2 είναι ουσιαστικά αντίστροφος της ποσότητας Uox που ορίστηκε σε προηγούμενη 
ενότητα Εξ.(3-18). 

 
Σχήμα 3.7 Γενική μορφή μοντέλου της συστοιχίας κελιών καυσίμου 

 
 

3.4.1.2 Μοντέλα βοηθητικών διατάξεων 
Τα μοντέλα αφορούν στις εξής επιμέρους διατάξεις: 

• Συμπιεστής (Compressor) 

• Σωληνώσεις εφοδιασμού και εξόδου (Inlet and Return Manifold) 

• Διάταξη ψύξης του ρεύματος αέρα (Cooler) 

• Διάταξη ενυδάτωσης ρεύματος αέρα (Humidifier) 

Στα Σχήματα 3.8 και 3.9 φαίνεται η σχηματική διάταξη των βοηθητικών μερών του συστήματος 
σε περιβάλλον SIMULINK. Στα σχήματα αυτά φαίνονται οι είσοδοι και οι έξοδοι του κάθε 
μοντέλου. 
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Σχήμα 3.8  Σχηματική διάταξη των μοντέλων του συμπιεστή (compressor), των σωληνώσεων εφοδιασμού 
(supply manifold), ψυκτήρα (cooler) και του υγραντήρα (humidifier) σε περιβάλλον SIMULINK 

 

 

Σχήμα 3.9  Σχηματική διάταξη μοντέλου των σωληνώσεων εξόδου σε περιβάλλον SIMULINK 

 

3.4.1.3 Συμπιεστής 
Το διάγραμμα βαθμίδων του μοντέλου του συμπιεστή φαίνεται στο Σχήμα 3.10. Οι είσοδοι στο 
μοντέλο αυτό είναι η πίεση psm στη σωλήνωση της ανόδου (η οποία υπολογίζεται σε επόμενο 
μοντέλο), το δυναμικό του συμπιεστή VCM (που όπως έχει αναφερθεί αποτελεί ανεξάρτητη 
μεταβλητή εισόδου στο συνολικό σύστημα) και τέλος η θερμοκρασία Τcp,in και η πίεση pcp,in του 
αέρα που εισέρχεται στον συμπιεστή. Το μοντέλο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι 
στατικό και προσδιορίζει την παροχή του αέρα Wcp που παρέχει ο συμπιεστής και τη 
θερμοκρασία εξόδου Τcp,out του αέρα από το συμπιεστή, συναρτήσει της θερμοκρασίας και πίεσης 
του αέρα που εισέρχεται στον συμπιεστή, της πίεσης στη σωλήνωση της ανόδου και της 
γωνιακής ταχύτητας του συμπιεστή, ωcp Για τον υπολογισμό της παροχής του αέρα 
χρησιμοποιείται μια μη-γραμμική μέθοδος προσδιορισμού καμπύλης προσαρμογής, που 
ονομάζεται μέθοδος Jensen & Kristensen (Sette et al, 1999). Το δεύτερο μέρος του μοντέλου 
είναι δυναμικό και μοντελοποιεί τη δυναμική συμπεριφορά της γωνιακής ταχύτητας του 
συμπιεστή όταν υπάρξει μεταβολή στο δυναμικό του συμπιεστή VCM. 
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Σχήμα 3.10  Διάγραμμα βαθμίδων μοντέλου συμπιεστή 

 

3.4.1.4 Μοντέλο Σωληνώσεων 
Στο μοντέλο αυτό αναπαριστώνται με ενιαίο τρόπο όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις 
ανάμεσα στα διάφορα τεχνικά μέρη της συστοιχίας και υπολογίζονται οι μεταβολές που 
προκαλούνται στις ροές των αντιδρώντων εξαιτίας αυτών των σωληνώσεων. Το μοντέλο αυτό 
αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που ονομάζεται μοντέλο σωληνώσεων εφοδιασμού, 
περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις που συνδέουν τον συμπιεστή με την συστοιχία των κελιών 
καυσίμου. Σε αυτό το μέρος συμπεριλαμβάνονται οι σωληνώσεις των συστημάτων ύγρανσης και 
ψύξης. Το δεύτερο μέρος, που ονομάζεται μοντέλο σωληνώσεων εξόδου, περιλαμβάνει τις 
σωληνώσεις του συστήματος των παραγόμενων συστατικών της ηλεκτροχημικής αντίδρασης. 
 

3.4.1.4.1  Σωληνώσεις εφοδιασμού της συστοιχίας 

Οι είσοδοι στο μοντέλο αυτό είναι η ροή του αέρα Wcp που προέρχεται από τον συμπιεστή και η 
πίεση στην κάθοδο pca (η οποία υπολογίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο). Ο όρος «ροή του αέρα» 
περιλαμβάνει την μαζική παροχή του αέρα, την θερμοκρασία του, την πίεση, την σχετική του 
υγρασία και την στοιχειομετρική αναλογία του οξυγόνου. Οι έξοδοι του μοντέλου είναι η ροή 
του αέρα που εξέρχεται από τη σωλήνωση Wsm,out και η πίεση στις σωληνώσεις psm. Η ροή του 
αέρα προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά των σωληνώσεων, τη διαφορά της πίεσης ανάμεσα 
στην κάθοδο και τις σωληνώσεις και τη θερμοκρασία του αέρα. Το διάγραμμα βαθμίδων του 
μοντέλου των σωληνώσεων εφοδιασμού φαίνεται στο Σχήμα 3.11. 
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3.4.1.4.2  Σωληνώσεις εξόδου 

Το διάγραμμα βαθμίδων του μοντέλου των σωληνώσεων εξόδου φαίνεται στο Σχήμα 3.12. Οι 
είσοδοι στο μοντέλο αυτό είναι η μαζική παροχή Wca,out και η θερμοκρασία Tca,out του αέρα που 
δεν αντέδρασε στην κάθοδο της συστοιχίας των κελιών καυσίμου. Η θερμοκρασία με την οποία 
το ρεύμα αέρα απομακρύνεται από τη συστοιχία κελιών καυσίμου είναι χαμηλή και η μεταβολή 
θερμοκρασίας του αέρα στις σωληνώσεις εξόδου θεωρούνται αμελητέες. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
συμβαίνει με την πίεση, η οποία είναι συνάρτηση των μαζικών παροχών εισόδου Wca,out και 
εξόδου Wrm,out από τις σωληνώσεις. Η μαζική παροχή εξόδου του αέρα υπολογίζεται από εξίσωση 
στην οποία συμμετέχουν η πίεση στο εσωτερικό των σωληνώσεων prm, η πίεση στην έξοδο των 
σωληνώσεων η οποία θεωρείται ίση με την ατμοσφαιρική patm και το άνοιγμα της βαλβίδας 
στραγγαλισμού ΑΤ,rm, το οποίο θεωρείται σταθερό. Εναλλακτικά, η βαλβίδα στραγγαλισμού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσθετη μεταβλητή εισόδου (εκ χειρισμού) για τη ρύθμιση της 
πίεσης στις σωληνώσεις εξόδου και επομένως και της πίεσης στην κάθοδο.   

 

Σχήμα 3.11  Διάγραμμα βαθμίδων μοντέλου σωληνώσεων εφοδιασμού 

 

Σχήμα 3.12  Διάγραμμα βαθμίδων μοντέλου σωληνώσεων εξόδου 
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3.4.1.5  Μοντέλο ψύξης του αέρα 
Η θερμοκρασία του αέρα που εξέρχεται από τον συμπιεστή είναι συνήθως αρκετά υψηλότερη 
από τα λειτουργικά όρια των κελιών καυσίμου και για αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 
ελαττώνεται έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές στις μεμβράνες των κελιών. Το μοντέλο 
αυτό είναι ουσιαστικά ένας ιδανικός ψυκτήρας, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα φαινόμενο 
μεταφοράς θερμότητας. Απλά θεωρείται ότι το ρεύμα αέρα ψύχεται κατά τέτοιο τρόπο και σε 
τέτοια θερμοκρασία που να μην δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των κελιών καυσίμου. 
Θεωρείται ακόμα ότι δεν υπάρχει καμία πτώση πίεσης κατά μήκος του συστήματος ψύξης και 
άρα δεν υπάρχει μεταβολή ούτε της μαζικής παροχής του αέρα. Αντίθετα η πτώση της 
θερμοκρασίας επηρεάζει την σχετική υγρασία του ρεύματος αέρα, κάτι που λαμβάνεται υπόψη 
στο μοντέλο. 
 

3.4.1.6  Μοντέλο συστήματος ύγρανσης του αέρα 
Το ρεύμα αέρα που εξέρχεται από το σύστημα ψύξης θα πρέπει να έχει το σωστό ποσοστό 
υγρασίας προτού εισέλθει στην συστοιχία των κελιών καυσίμου. Μικρό ποσοστό υγρασίας 
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις μεμβράνες των κελιών (cracking) ενώ μεγάλο ποσοστό 
υγρασίας αυξάνει την αντίσταση στα κελιά με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση της 
συστοιχίας (αυξάνονται οι ωμικές καθώς και οι απώλειες συγκέντρωσης). Το σύστημα ύγρανσης 
ψεκάζει το ρεύμα του αέρα με όσο νερό χρειάζεται για να διατηρείται η υγρασία στα σωστά 
επίπεδα. Η είσοδος του μοντέλου είναι η ροή του αέρα που εξέρχεται από το σύστημα ψύξης και 
η επιθυμητή σχετική υγρασία για το ρεύμα αυτό. Το μοντέλο υπολογίζει την μάζα του νερού που 
θα πρέπει να ψεκαστεί στο ρεύμα, η οποία εξαρτάται από την ισχύ που θα πρέπει να παραχθεί 
από την συστοιχία. Επιπλέον υπολογίζει την μεταβολή στην πίεση αλλά και τη μαζική παροχή 
του ρεύματος, που οφείλεται στην αύξηση της μάζας του νερού, στο ρεύμα του αέρα. 
 

3.4.1.7  Μοντέλο συστοιχίας κελιών καυσίμου 

Το μοντέλο της συστοιχίας των κελιών καυσίμου αποτελείται από τέσσερα υπομοντέλα: 

 Μοντέλο για τον υπολογισμό του δυναμικού της συστοιχίας 

 Μοντέλο που περιγράφει τις διεργασίες στην άνοδο 

 Μοντέλο που περιγράφει τις διεργασίες στην κάθοδο 

 Μοντέλο περιγραφής των φαινομένων που συμβαίνουν στις μεμβράνες  

Η θερμοκρασία στη συστοιχία θεωρείται ότι είναι σταθερή και ομοιόμορφη σε όλο τον όγκο της. 
Η σχηματική διάταξη του μοντέλου της συστοιχίας των κελιών σε περιβάλλον SIMULINK 
φαίνεται στο Σχήμα 3.13. Το διάγραμμα βαθμίδων του μοντέλου της συστοιχίας φαίνεται στο 
Σχήμα 3.14. 
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Σχήμα 3.13  Σχηματική διάταξη συστοιχίας κελιών καυσίμου σε περιβάλλον SIMULINK 
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Σχήμα 3.14  Διάγραμμα βαθμίδων μοντέλου συστοιχίας κελιών καυσίμου 

 

3.4.1.7.1  Μοντέλο υπολογισμού του δυναμικού της συστοιχίας  

Το μοντέλο αυτό περιγράφει τον υπολογισμό του δυναμικού της συστοιχίας, το οποίο θεωρείται 
ότι είναι μια συνάρτηση του ρεύματος που παράγεται στα κελιά καυσίμου, της πίεσης στην 
κάθοδο των κελιών, των μερικών πιέσεων και των δυο αντιδρώντων, της θερμοκρασίας στο κελί 
καυσίμου και της υγρασίας στην μεμβράνη. Στο μοντέλο γίνεται χρήση τόσο εμπειρικών, όσο και 
φυσικών εξισώσεων και σχέσεων.  

Για τον υπολογισμό του δυναμικού της συστοιχίας είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του δυναμικού 
ανοιχτού κυκλώματος. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια της εμπειρικής σχέσης: 

 

2, 2,4 51.229 8.5*10 ( 298.15) 4.308*10 ln ln
1.01325 1.01325

H AN O CA
FC FC

p p
E T T− − ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − − + +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3-39) 

όπου: 
Ε: Δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος 
ΤFC: Θερμοκρασία συστοιχίας κελιών καυσίμου 
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pH2,an: Μερική πίεση υδρογόνου στην άνοδο 
pO2,ca: Μερική πίεση οξυγόνου στην κάθοδο 
 
Το πραγματικό όμως δυναμικό κάθε κελιού καυσίμου υπολογίζεται όταν ληφθούν υπόψη οι 
διάφορες απώλειες (Εξ.(3-35)), οι οποίες χωρίζονται στις απώλειες λόγω του ρυθμού της 
ηλεκτροχημικής αντίδρασης (απώλειες ενεργοποίησης) ΔVact:, στις ωμικές απώλειες ΔVohm και 
στις απώλειες λόγω συγκέντρωσης ΔVconc. 
 

3.4.1.7.2  Μοντέλο καθόδου της συστοιχίας 

Το μοντέλο καθόδου της συστοιχίας περιγράφει την συμπεριφορά του ρεύματος του αέρα στην 
κάθοδο της συστοιχίας των κελιών καυσίμου. Το μοντέλο βασίζεται στη χρήση ισοζυγίων μάζας 
και ενέργειας και στις ψυχρομετρικές ιδιότητες του αέρα. Η αρχή της διατήρησης της μάζας 
εφαρμόζεται για τρία συστατικά: το οξυγόνο, το υδρογόνο και το νερό. Οι είσοδοι στο μοντέλο 
είναι το ρεύμα που παράγεται στη συστοιχία, η θερμοκρασία στη συστοιχία, η μαζική παροχή 
του νερού κατά μήκος της μεμβράνης, η πίεση που οφείλεται στη ροή του αέρα και είναι ίδια με 
την πίεση στις σωληνώσεις από τις οποίες διαφεύγει η παροχή του αέρα που δεν αντέδρασε, και 
τα χαρακτηριστικά του ρεύματος αέρα που εισάγεται στην κάθοδο, δηλαδή η θερμοκρασία του, η 
πίεση του, η μαζική παροχή του, η σχετική του υγρασία και το στοιχειομετρικό κλάσμα του 
οξυγόνου σε αυτό. Το μοντέλο έχει σαν εξόδους του την μαζική παροχή του ρεύματος αέρα που 
διαφεύγει από την συστοιχία χωρίς να αντιδράσει, την πίεση στην κάθοδο, την μερική πίεση του 
οξυγόνου στην κάθοδο και την σχετική υγρασία στην κάθοδο. Ακόμη, το μοντέλο υπολογίζει τη 
μάζα του οξυγόνου που αντέδρασε. 

Στο μοντέλο γίνονται διάφορες παραδοχές, οι οποίες θα πρέπει να αναφερθούν. Κατά πρώτο 
λόγο, γίνεται η παραδοχή ότι όλα τα αέρια συμπεριφέρονται ως ιδανικά. Αυτή η παραδοχή ισχύει 
στο συνολικό μοντέλο σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες γίνονται υπολογισμοί 
θερμοδυναμικών μεγεθών. Κατά δεύτερον, η θερμοκρασία στην συστοιχία θεωρείται σταθερή 
και ομοιόμορφη παντού. Επιπλέον η θερμοκρασία του ρεύματος εισόδου του αέρα στην κάθοδο 
θεωρείται ίση με την θερμοκρασία στη συστοιχία. Τρίτη παραδοχή είναι ότι οι μεταβλητές 
εξόδου του μοντέλου, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, παραμένουν σταθερές σε όλη τη 
σωλήνωση της καθόδου (cathode flow channel). Τέλος, όλο το σύστημα της καθόδου θεωρείται 
σαν ένας ενιαίος όγκος.  

 

3.4.1.7.3  Μοντέλο ανόδου της συστοιχίας 

Το μοντέλο της ανόδου της συστοιχίας των κελιών καυσίμου έχει σαν κύρια είσοδό του το ρεύμα 
του υδρογόνου. Στον όρο ρεύμα συμπεριλαμβάνονται η μαζική παροχή, η μερική πίεση, η 
σχετική υγρασία και η θερμοκρασία του υδρογόνου. Το υδρογόνο θεωρείται ότι βρίσκεται 
αποθηκευμένο και συμπιεσμένο σε μια δεξαμενή. Η μαζική παροχή του υδρογόνου θεωρείται ότι 



Κεφάλαιο 3ο: Λεπτομερή Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Συστημάτων Κελιών Καυσίμου 

- 90 - 

μπορεί να ρυθμιστεί στιγμιαία από μια βαλβίδα. Αυτό γίνεται έτσι ώστε η διαφορά της πίεσης 
ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο της συστοιχίας να διατηρείται πάνω από ένα ελάχιστο όριο. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη καυσίμου σε κανένα στάδιο της 
λειτουργίας της συστοιχίας. Οι έξοδοι του μοντέλου είναι η μερική πίεση και η σχετική υγρασία 
του υδρογόνου στην άνοδο. Το μοντέλο υπολογίζει ακόμη την ποσότητα του υδρογόνου που 
αντιδρά. Σημειώνεται ότι δεν διαφεύγει καθόλου υδρογόνο από την άνοδο καθώς όσο εισάγεται 
αντιδρά με άμεση συνέπεια η κατανάλωση αυτού, Uf, να είναι ίση με 100%. 

Όπως και στο μοντέλο της καθόδου, γίνονται ορισμένες παραδοχές οι οποίες θα πρέπει να 
παρατεθούν. Η θερμοκρασία στην άνοδο θεωρείται ότι παραμένει σταθερή και ίση με την 
θερμοκρασία στη συστοιχία. Οι μεταβλητές εξόδου του μοντέλου, που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, παραμένουν σταθερές σε όλη τη σωλήνωση της ανόδου (cathode flow channel). 
Τέλος, όλο το σύστημα της ανόδου θεωρείται σαν ένας ενιαίος όγκος. 

 

3.4.1.7.4  Μοντέλο ενυδάτωσης των μεμβρανών 

Το μοντέλο ενυδάτωσης των μεμβρανών των κελιών καυσίμου της συστοιχίας υπολογίζει την 
μαζική παροχή του νερού στις μεμβράνες και την περιεκτικότητα των μεμβρανών σε νερό. Τα 
δύο αυτά μεγέθη είναι συναρτήσεις του ρεύματος που παράγεται στην συστοιχία και της σχετικής 
υγρασίας στην άνοδο και την κάθοδο και αποτελούν και τις εξόδους του μοντέλου. 

Η μεταφορά του νερού κατά μήκος μια μεμβράνης μπορεί να περιγραφεί από δύο διακριτά 
φαινόμενα. Το πρώτο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στις μεμβράνες είναι η μεταφορά μορίων 
νερού από την κάθοδο στην άνοδο δια μέσου της μεμβράνης από τα πρωτόνια του υδρογόνου. 
Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ηλεκτροόσμωση. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο γίνεται 
μεταφορά νερού διαμέσου της μεμβράνης είναι η διαφορά της σχετικής υγρασίας, δηλαδή 
διαφορά στη συγκέντρωση του νερού, ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο. Αυτή η διαφορά 
αποτελεί ένα δυναμικό που με τη σειρά του προκαλεί μετακίνηση μορίων νερού από σημεία 
υψηλών συγκεντρώσεων σε σημεία χαμηλών συγκεντρώσεων. Τα φαινόμενα αυτά λαμβάνονται 
υπόψη και από το μοντέλο.  
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4.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εύρεση των 
βέλτιστων λειτουργικών παραμέτρων για ένα σύστημα κελιών καυσίμου. Όπως και στο 
Κεφάλαιο 2, έτσι και εδώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τα δύο αναλυτικά μοντέλα 
τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε. Στο παρακάτω σχήμα 
παρουσιάζεται, με τη μορφή ενός διαγράμματος ροής, η πορεία που ακολουθήθηκε από την 
μεταμοντελοποίηση και την δημιουργία της βάσης δεδομένων μέχρι και την βελτιστοποίηση 
του προβλήματος των παραμέτρων λειτουργίας της συστοιχίας των κελιών καυσίμου για 
κάποια δεδομένη απαίτηση σε ισχύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 4.1  Διάγραμμα ροής της πορείας από την μεταμοντελοποίηση μέχρι την βελτιστοποίηση 

 

 
 
 
 
 
 
 

Μοντέλο  συσ το ιχ ία ς  
κελ ιώ ν  καυσ ίμου  
ανο ιχ τού  βρόγχου

Βάση  Δ εδομ ένω ν

Γραμμ ικό  μοντέλοΜ η -γραμμ ικό  μοντέλο

Β ελτισ τοπ ο ίηση
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4.1.1  Μεταμοντελοποίηση - Διαμόρφωση προβλήματος βελτιστοποίησης με χρήση 
μοντέλου προσομοίωσης PAFC 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η πορεία που ακολουθήθηκε για την εύρεση των 
βέλτιστων λειτουργικών παραμέτρων μίας συστοιχίας PAFC. Να σημειωθεί ότι τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου υπολογιστικού εργαλείου μπορεί να βρει ο 
αναγνώστης στην εργασία των Zervas et al, 2008 (b). 
 

4.1.1.1 Μεταμοντελοποίηση – Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή 
εξισώσεων που συσχετίζουν τις μεταβλητές εισόδου και τις μεταβλητές εξόδου του μοντέλου 
προσομοίωσης PAFC που έχει περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο σε μόνιμη κατάσταση. 
Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων εισόδου-εξόδου οι 
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 

4.1.1.1.1 Διαμόρφωση βάσης δεδομένων 

Για τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων είναι αναγκαίος ο ορισμός των μεταβλητών που θα 
την αποτελούν. Η Εξ.(3-16) ορίζει την κατανάλωση του υδρογόνου ως το πηλίκο της μάζας 
του υδρογόνου που αντέδρασε προς την παρεχόμενη μάζα στο σύστημα. Ο 1ος Νόμος του 
Faraday υποδεικνύει ότι η μάζα του υδρογόνου που καταναλώνεται είναι ανάλογη του 
ρεύματος I, ενώ η μάζα του υδρογόνου που εισέρχεται στο κελί καυσίμου είναι ανάλογη της 
ογκομετρικής παροχής, του καυσίμου αερίου Qf. Έτσι εναλλακτικά η Εξ.(3-16) μπορεί να 
γραφεί στη μορφή: 

 
f f

f

iU
Q

β=  (4-1) 

όπου fβ είναι μία σταθερά που εξαρτάται από τον τύπο και τη γεωμετρία κάθε 

συγκεκριμένου κελιού καυσίμου καθώς και από τη σύνθεση του καυσίμου αερίου. Μέσω της 
εξίσωσης (3-18), μπορεί να εξαχθεί μία αντίστοιχη σχέση για το οξειδωτικό ρεύμα: 

 
ox ox

ox

iU
Q

β=  (4-2) 

όπου και πάλι oxβ είναι μία σταθερά που εξαρτάται από τον τύπο και τη γεωμετρία κάθε 

συγκεκριμένου κελιού καυσίμου καθώς και από τη σύνθεση του οξειδωτικού αερίου. 

Οι παραπάνω εξισώσεις καθώς και οι Εξ.(3-16) και (3-18) καταδεικνύουν το γεγονός ότι 
τρεις μόνο από τις μεταβλητές , , , ,f ox f oxQ Q U U i  είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Έτσι 

λοιπόν έχοντας ως σκοπό τη διαμόρφωση μίας βάσης δεδομένων -η οποία θα αξιοποιηθεί 
στην εκπαίδευση των γραμμικών και μη-γραμμικών μοντέλων- επιλέξαμε την ογκομετρική 
παροχή εισόδου του καυσίμου αερίου την ογκομετρική παροχή εισόδου του οξειδωτικού 
αερίου oxQ  και την κατανάλωση του καυσίμου fU  ως ανεξάρτητες μεταβλητές, 

πραγματοποιώντας διαδοχικές προσομοιώσεις του CFD μοντέλου. Συγκεκριμένα, θεωρήσαμε 
τιμές στο εύρος (5%-80%) για την κατανάλωση του καυσίμου ενώ για τις ογκομετρικές 
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παροχές εισόδου του καυσίμου και του οξειδωτικού οι τιμές κυμαίνονταν στο εύρος (40-120 
l/h) και (85-800 l/h) αντίστοιχα (Οι ογκομετρικές παροχές μετρώνται σε κανονικές συνθήκες 
πίεσης και θερμοκρασίας, STP).  

Η βάση δεδομένων αποτελείται από 480 ζευγάρια δεδομένων εισόδου-εξόδου και έχει τη 
μορφή που δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
  

Πίνακας 4.1  Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των 

γραμμικών και μη-γραμμικών μοντέλων 

Αριθμός 
δεδεομένων 

VC[V] Uf[%] Qf[l/h] Uox[%] Qox[l/h] 

1 0.748878 21 40 14.1 125 
2 0.65328 47 60 46 130 
3 0.614492 62 80 26 400 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... 0.577843 57 120 29 500 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... 
480 .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 

4.1.1.1.2  Ανάπτυξη μεταμοντέλων 

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσονται τα διάφορα μεταμοντέλα με χρήση γραμμικών και μη-
γραμμικών μεθόδων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται τόσο για την εξαγωγή των γραμμικών 
όσο και των μη-γραμμικών μοντέλων περιγράφεται στα παρακάτω βήματα: 
 

1. Τυχαίος διαχωρισμός των δεδομένων σε «σύνολο εκπαίδευσης» και «σύνολο 
επαλήθευσης» (75%-25%) 

2. Εξαγωγή μοντέλου (γραμμικού ή μη-γραμμικού) μέσω ΜΟΝΟ του «συνόλου 
εκπαίδευσης» 

3. Επαλήθευση του εξαγόμενου μοντέλου (στατιστικοί δείκτες κλπ) μέσω του 
«συνόλου επαλήθευσης» 

4. Επανάληψη της διαδικασίας 100 φορές και εξαγωγή συνολικών στατιστικών 
δεικτών 

5. Τέλος, εφόσον το μοντέλο κριθεί αξιόπιστο, εκπαίδευση στο σύνολο των 
δεδομένων 

 
 Στο επόμενο Σχήμα συνοψίζονται τα παραπάνω βήματα: 
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Σχήμα 4.2  Διάγραμμα ροής της μεθόδου ανάπτυξης εξίσωσης συσχέτισης με τη μέθοδο της γραμμικής 
παλινδρόμησης. 
 

4.1.1.1.2.1 Γραμμικό μοντέλο ( , , )C f oxV f Q Q i=  

Η βάση δεδομένων που δημιουργείται από τις προσομοιώσεις του μοντέλου του συστήματος 
ανοιχτού βρόγχου χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξισώσεων με τη μέθοδο της 
γραμμικής παλινδρόμησης. Οι εξισώσεις που προκύπτουν συσχετίζουν τη μεταβλητή εξόδου 
VC με τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου Uf , Qf και Qox. Για την εύρεση της 
καλύτερης δυνατής συσχέτισης έγιναν δοκιμές με αρκετές δομές γραμμικών μοντέλων. 
Βρέθηκε ότι η ακρίβεια του παραγόμενου μοντέλου είναι υψηλότερη αν χρησιμοποιηθούν οι 
νεπέριοι λογάριθμοι των μεταβλητών. Έτσι, παρότι χρησιμοποιήθηκε γραμμική 
παλινδρόμηση, η ακόλουθη μη-γραμμική συσχέτιση εξήχθη: 
  

0.094894 * ln( ) 0.017765 * ln( ) 0.085789 * ln( ) 1.2773C f ox fV Q Q U= − + − +  (4-
3) 

Επιλογή μοντέλου

«Σύνολο επαλήθευσης»«Σύνολο εκπαίδευσης»

Εξαγωγή μοντέλου 
συσχέτισης-Στατιστικοί 

δείκτες

Είναι το μοντέλο 
αξιόπιστο;;

Βάση Δεδομένων

Επ
αν
άλ

ηψ
η 
τη
ς 
δι
αδ

ικ
ασ

ία
ς 

10
0 
φ
ορ

ές

ΝΑΙΟΧΙ

Τυχαίος 
διαχωρισμός 
δεδομένων

Εξαγωγή τελικού 
μοντέλου
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Το παραπάνω μοντέλο σχετίζεται με τους ακόλουθους στατιστικούς δείκτες: 

Root Mean Squared Error 
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(4-5) 

2

2

( / )
((1 ) / ( 1))

R kkF statistic
R nn kk

− =
− − −

 (4-6) 

 
όπου ο δείκτης SSE αντιπροσωπεύει το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων ανάμεσα 
στις τιμές του δυναμικού του κελιού CV  της βάσης δεδομένων και τις αντίστοιχες τιμές που 

προβλέπει η εξίσωση συσχέτισης, ενώ ο δείκτης SSY υπολογίζει το άθροισμα των 
τετραγωνικών αποκλίσεων του δυναμικού του κελιού CV της βάσης δεδομένων από τον μέσο 

όρο τους. 

Στις πιο πάνω εξισώσεις ο όρος ,C iV  αναφέρεται στην i-οστή τιμή του δυναμικού του CFD 

μοντέλου, ο όρος ,Ĉ iV είναι ο αντίστοιχος i-οστός όρος που προβλέπεται από το μοντέλο και ο 

όρος CV  είναι ο μέσος όρος των τιμών της μεταβλητής αυτής για όλη τη βάση δεδομένων. 
Τέλος, η παράμετρος kk ορίζεται ως ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών του 
συστήματος, και η παράμετρος nn ως το πλήθος των δεδομένων εισόδου-εξόδου που 
συνιστούν τη διαθέσιμη βάση.  

Με σκοπό να εξεταστεί περαιτέρω η ακρίβεια και αξιοπιστία του μοντέλου ακολουθήθηκε η 
μέθοδος της διασταύρωσης (Cross–validation) η οποία έχει περιγραφεί αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2. Ο δείκτης PRESS (PRediction Error Sum of Squares) είναι ένας στατιστικός 
δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακρίβειας μιας μεθόδου μοντελοποίησης με 
τη χρήση της τεχνικής LOO cross-validation. Με βάση τους δείκτες PRESS και SSY, 
υπολογίζονται οι τιμές των 2

CVR  και SPRESS . Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των παραπάνω στατιστικών μεγεθών είναι οι: 

 

( )
2
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2 1
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PRESS
PRESSS

nn
=  (4-8) 

 
όπου ,

ˆ LOO
C iV είναι το δυναμικό του κελιού το οποίο προβλέπεται από το μοντέλο που 

κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα της βάσης, εκτός του δεδομένου i. Οι 
τιμές των στατιστικών δεικτών που προέκυψαν συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2. Το 
Διάγραμμα 4-1 παρουσιάζει τις προβλέψεις ,

ˆ , 1,...,LOO
net iV i nn= των μοντέλων που 

προκύπτουν με εφαρμογή της μεθόδου LOO cross-validation συναρτήσει των αντίστοιχων 
τιμών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Στην ιδανική περίπτωση, τα σημεία 
βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο του διαγράμματος.  
 

Πίνακας 4.2  Οι τιμές των στατιστικών δεικτών που αντιστοιχούν στο μοντέλο που περιγράφεται από 
την Εξ.(4-3) 

RMSE 0.0616  
R2 0.9770  
F-statistic 6742.7  

2
CVR  0.9765  

PRESSS  0.0117  
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Διάγραμμα 4-1  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της Εξ.(4-3) για την πρόβλεψη του δυναμικού του κελιού VC. 
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                        Τιμές βάσης δεδομένων 
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Άλλος ένας έλεγχος αξιοπιστίας της μεθοδολογίας της γραμμικής συσχέτισης που 
ακολουθήθηκε γίνεται με την κατασκευή μοντέλων με βάση το 75% των δεδομένων της 
βάσης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με κριτήριο το υπόλοιπο 25% των δεδομένων. 
Για να εξασφαλιστεί ότι η επιτυχία ενός μοντέλου να προβλέψει ορθά την συμπεριφορά του 
25% των δεδομένων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δεν είναι τυχαία, 
πραγματοποιούνται 100 διαφορετικοί και τυχαίοι διαχωρισμοί της βάσης δεδομένων σε 
δεδομένα εκπαίδευσης (training data set) και σε δεδομένα επαλήθευσης (validation data set)  
(75% και 25% της βάσης δεδομένων αντίστοιχα) και άρα δημιουργούνται 100 διαφορετικές 
εξισώσεις.  

Οι δείκτες RMSE και R2 υπολογίζονται για κάθε μοντέλο με βάση τα δεδομένα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του μοντέλου, δηλαδή τα δεδομένα επαλήθευσης. Στον 
Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι ελάχιστες (min), μέγιστες (max), μέσες (mean) τιμές και η 
τυπική απόκλιση των στατιστικών δεικτών RMSE και R2 που υπολογίστηκαν για τους 100 
τυχαίους διαφορετικούς διαμερισμούς της βάσης δεδομένων. 

 

Πίνακας 4.3  Οι ελάχιστες (min), μέγιστες(max), μέσες τιμές και η τυπική απόκλιση των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. 

 Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.1028 0.1469 0.1237 0.0089 
R2 0.9712 0.9829 0.9775 0.0023 

 
Τα Διάγραμματα 4-2 και 4-3 παρουσιάζουν τις τιμές δυναμικού του κελιού VC, που  
προβλέπονται από ένα εκ των 100 γραμμικών μοντέλων που κατασκευάστηκαν το οποίο 
αντιστοιχεί στις ακόλουθες τιμές στατιστικών δεικτών: RMSE=0.1127 και R2=0.9813 σε 
σύγκριση με τα αποτελέσματα του CFD μοντέλου. Στα ίδια διαγράμματα παρουσιάζονται οι 
αντίστοιχες τιμές της βάσης δεδομένων.  
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Διάγραμμα 4-2  Σύγκριση τιμών VC βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το γραμμικό 
μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης 
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Διάγραμμα 4-3  Σύγκριση τιμών VC βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το γραμμικό 
μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης  

                        Τιμές βάσης δεδομένων 
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4.1.1.1.2.2 Μοντέλο Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ( , , )C f oxV f Q Q i=  

Σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε πώς τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάστηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα μπορούν να βελτιωθούν σε όρους ακρίβειας εφαρμόζοντας μία 
στατιστική μη-γραμμική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται η 
αρχιτεκτονική των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης (RBF), για τα 
οποία έγινε εκτενής παρουσίαση στο Κεφάλαιο 2, με σκοπό την πρόβλεψη του δυναμικού του 
κελιού VC (μεταβλητή εξόδου), χρησιμοποιώντας τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη γραμμική παλινδρόμηση. Έτσι, το διάνυσμα εισόδου ορίζεται 
ως:: [   ]T

f ox fQ Q U=x . 

Το μοντέλο νευρωνικών δικτύων παρέχει μία εκτίμηση της τιμής CV  και υπολογίζεται ως το 
σταθμισμένο άθροισμα των αποκρίσεων των κρυφών στοιβάδων: 

( )
1

nL

C j j
j

V w z
=

= ⋅∑ x  (4-9) 

όπου: 

( ) ( )2

2j jz f= −x x x  (4-
10) 

 
Στις παραπάνω εξισώσεις jz είναι η απόκριση του jth κόμβου, f  είναι η ακτινική συνάρτηση 

βάσης, xj είναι το κέντρο του jth  κόμβου, Ln είναι ο συνολικός αριθμός των κόμβων στην 
κρυφή στοιβάδα και wj είναι το συναπτικό βάρος που αντιστοιχεί στην απόκριση του jth 
κόμβου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και εδώ ο αλγόριθμος εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
αυτός των ασαφών μέσων  (Sarimveis et al, 2002).  Η διαδικασία εκπαίδευσης εφαρμόστηκε 
αρκετές φορές εναλλάσσοντας κάθε φορά την ασαφή διαμέριση των διανυσμάτων εισόδου (ο 
αριθμός των ασαφών συνόλων καθορίζεται σε κάθε διάσταση εισόδου), η οποία είναι στην 
πραγματικότητα η μοναδική παράμετρος σχεδιασμού που θα πρέπει να ορίσει ο χρήστης όταν 
εφαρμόζει τον αλγόριθμο των ασαφών μέσων. Ο Πίνακας 4.4 συγκρίνει τους στατιστικούς 
δείκτες που αντιστοιχούν στα μοντέλα νευρωνικών δικτύων με εκείνους που εξήχθησαν από 
τα γραμμικά μοντέλα. Το Διάγραμμα 4-4 απεικονίζει τις τιμές του δυναμικού του κελιού που 
υπολογίστηκε μέσω του μοντέλου CFD ως προς αυτές που παρήχθησαν μέσω των μοντέλων 
RBF χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία LOO cross validation. Ο μέσος χρόνος που 
χρειάστηκε για την εκπαίδευση ενός μοντέλου νευρωνικών δικτύων RBF σε έναν 
επεξεργαστή Intel Core 2.2GHz ήταν περίπου 15s.  

  
Πίνακας 4.4  Στατιστικοί δείκτες που αντιστοιχούν στο γραμμικό μοντέλο και στα RBF μοντέλα 

 Γραμμικό 
μοντέλο  

RBF 
(6 ασαφή 
σύνολα) 

RBF 
(7 ασαφή 
σύνολα) 

RBF 
(8 ασαφή 
σύνολα) 

RBF 
(9 ασαφή 
σύνολα) 

RMSE 0.0617 0.0740 0.0342 0.0165 0.0075 
R2 0.9770 0.9861 0.9947 0.9969 0.9995 

2
CVR  0.9765 0.9829 0.9863 0.9946 0.9991 

PRESSS  0.0117 0.0101 0.0090 0.0056 0.0022 
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Διάγραμμα 4-4  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο νευρωνικών δικτύων RBF για την πρόβλεψη του δυναμικού του κελιού VC. 

 

Στη συνέχεια, η αξιοπιστία και ακρίβεια της μεθόδου των νευρωνικών δικτύων RBF 
αξιολογείται με την τεχνική διαχωρισμού της βάσης δεδομένων σε δύο υποσύνολα που 
αποτελούνται από το 75% και 25% των δεδομένων αντίστοιχα. Για το 75% των δεδομένων 
κατασκευάζεται ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, του οποίου η ακρίβεια ελέγχεται για το 
υπόλοιπο 25% των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 100 διαφορετικούς 
διαμερισμούς της βάσης δεδομένων. Οι στατιστικοί δείκτες RMSE και R2, που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5 εξάγονται μόνο για τα δεδομένα στα οποία επαλήθευσης του 
εκάστοτε μοντέλου. Στον ίδιο πίνακα τα περιέχονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν με 
χρήση της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

Πίνακας 4.5   Οι ελάχιστες (min), μέγιστες(max), μέσες τιμές και η τυπική απόκλιση των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. Σύγκριση  γραμμικού μοντέλου και μοντέλου 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την καθαρή ισχύ Pnet.. 

Γραμμικό μοντέλο Min Max Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
RMSE 0.1028 0.1469 0.1237 0.0089 
R2 0.9712 0.9829 0.9775 0.0023 

RBF νευρωνικό 
μοντέλο 

    

Τιμές βάσης δεδομένων 
Αριθμός ασαφών συνόλων=9
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Αριθμός ασαφών 
συνόλων=6 

Min Max Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0801 0.3094 0.1510 0.0490 
R2 0.8602 0.99078 0.9572 0.02912 
Αριθμός ασαφών 
συνόλων=7 

Min Max Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0456 0.1183 0.0763 0.0166 
R2 0.9704 0.9969 0.9895 0.0052 
Αριθμός ασαφών 
συνόλων=8 

Min Max Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0262 0.0681 0.0400 0.0081 
R2 0.9777 0.9989 0.9667 0.0024 
Αριθμός ασαφών 
συνόλων =9 

Min Max Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0144 0.0418 0.0232 0.0049 
R2 0.9963 0.9997 0.9989 0.0005 

 
Τα Διαγράμματα 4-5 και 4-6 παρουσιάζουν τις τιμές Vc μέσω των RBF νευρωνικών μοντέλων 
σε σύγκριση με αυτές που προκύπτουν από το CFD μοντέλο προσομοίωσης. Κάθε υπο-
διάγραμμα αντιστοιχεί και σε διαφορετική διαμέριση των διανυσμάτων εισόδου. 
Παρατηρώντας τα Διαγράμματα 4-5 και 4-6 καθώς και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται 
στους Πίνακες 4.4 και 4.5, είναι εμφανές ότι η χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων 
βελτίωσε σημαντικά την ακρίβεια συγκρίνοντας με το γραμμικό μοντέλο, ιδιαίτερα όταν οι 
μεταβλητές λαμβάνουν τιμές κοντά στα ανώτατα ή κατώτατα όριά τους.  
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Διάγραμμα 4-5  Σύγκριση τιμών VC βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
νευρωνικών δικτύων  για  το σύνολο επαλήθευσης  

Αριθμός ασαφών συνόλων=6 Αριθμός ασαφών συνόλων=7 
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Διάγραμμα 4-6  Σύγκριση τιμών VC βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
νευρωνικών δικτύων  για  το σύνολο επαλήθευσης  

 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα με σκοπό την 
εύρεση της καλύτερης συσχέτισης μεταξύ του δυναμικού του κελιού και των τριών 
ανεξάρτητων μεταβλητών. Πιο αξιόπιστο αποδείχθηκε το μοντέλο που βασίζεται πάνω σε 
τεχνικές νευρωνικών δικτύων. Το Διάγραμμα 4-7 παρουσιάζει σε τρισδιάστατη απεικόνιση 
το δυναμικό του κελιού ως συνάρτηση των ογκομετρικών παροχών εισόδου του καυσίμου 
και του οξειδωτικού αερίου για διακριτές τιμές της κατανάλωσης του καυσίμου σε εύρος 5% 
και 80% με βήμα 5%. Η χαμηλότερη επιφάνεια αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή Uf. Τέλος, 
να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το διάγραμμα προκύπτουν 
από τη χρήση του μοντέλου νευρωνικών δικτύων θεωρώντας εννιά (9) ασαφή σύνολα σε 
κάθε διάσταση εισόδου. Περισσότερα αποτελέσματα μεταμοντελοποίησης μπορεί να βρει ο 
αναγνώστης στο Παράρτημα ΙII όπου εξετάζονται και περιπτώσεις εμπλουτισμένου ρεύματος 
αέρα σε οξυγόνο. 

Τιμές βάσης δεδομένων 
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Διάγραμμα 4-7  Πρόβλεψη δυναμικού κελιού καυσίμου ως συνάρτηση των ογκομετρικών παροχών 
εισόδου του καυσίμου και του οξειδωτικού αερίου και της κατανάλωσης του καυσίμου 
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4.1.1.2  Βελτιστοποίηση - Εισαγωγή 
Στην παρούσα ενότητα διαμορφώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα μαθηματικής 
βελτιστοποίησης που έχει ως στόχο την ικανοποίηση της απαίτησης σε ισχύ από ένα κελί 
καυσίμου τύπου PAFC. Η έρευνα πάνω στα συστήματα κελιών καυσίμου υδρογόνου έχει 
δείξει ότι η λειτουργία τους μπορεί να βελτιστοποιηθεί επιλέγοντας τις κατάλληλες 
επιθυμητές τιμές για τις ογκομετρικές παροχές εισόδου του καυσίμου και του οξειδωτικού 
αερίου (Pukrushpan et al, 2004). Αυτές πάλι δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται από την 
ισχύ που παράγεται από το σύστημα. Σε αυτή την ενότητα θα δείξουμε ότι τα μεταμοντέλα 
που εξήχθησαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των παραπάνω βέλτιστων 
επιθυμητών τιμών. Συγκεκριμένα, αυτά τα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3 για 
διαφορετική κάθε φορά απαίτηση σε ισχύ. Η ισχύς παρέχεται στον καταναλωτή μέσω ενός 
μετατροπέα συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα (DC/AC inverter) ο οποίος είναι 
συνδεδεμένος με το κελί καυσίμου. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης διαμορφώνεται κατά 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τους διάφορους περιορισμούς του συστήματος. 
Στην επόμενη ενότητα η διαμόρφωση του προβλήματος παρουσιάζεται αναλυτικά.  
 

 
Σχήμα 4.3  Διάταξη συστήματος κελιού καυσίμου 

 
 

4.1.1.2.1 Διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η 
διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων τιμών 
των ογκομετρικών παροχών εισόδου για συγκεκριμένη απαίτηση σε ισχύ DP . Καθορίζεται 

ένα ιεραρχικό δι-κριτηριακό πρόβλημα βελτιστοποίησης (hierarchical two-objective 
optimization problem), όπου δίνεται διαφορετική προτεραιότητα στα δύο κριτήρια και κατά 
συνέπεια η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται διαδοχικά και όχι παράλληλα. Πρώτα 
παρουσιάζονται οι περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την επίλυση του 
προβλήματος και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο προβλήματα βελτιστοποίησης.  
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Περιορισμοί 

Το ακόλουθο σύνολο περιορισμών ισχύει και για τα δύο προβλήματα βελτιστοποίησης: 

i) Το δυναμικό του κελιού εκφράζεται ως συνάρτηση των , ,f ox fQ Q U . Οποιοδήποτε 

από τα δύο μεταμοντέλα που εξήχθησαν σε προηγούμενες ενότητες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν (μοντέλο βασισμένο σε γραμμική παλινδρόμηση η σε RBF 
νευρωνικά δίκτυα: 

 
( , , )c f ox fV f Q Q U=  (4-11) 

 
ii)   Η κατανάλωση του καυσίμου είναι μία συνάρτηση της πυκνότητας ρεύματος και 
της αντίστοιχης ογκομετρικής παροχής εισόδου. Χρησιμοποιούμε την Εξ.(4-1), 
αποδίδοντας την τιμή του συντελεστή fβ του που αντιστοιχεί που αντιστοιχεί στο κελί 

καυσίμου που μελετάμε: 
 

2.07345f
f

iU
Q

=  (4-
12) 

 
iii) Η κατανάλωση του οξειδωτικού αντίστοιχα αποτελεί συνάρτηση της πυκνότητας 
ρεύματος καθώς επίσης και της ογκομετρικής παροχής εισόδου του οξειδωτικού. 
Αντίστοιχα λοιπόν η Εξ.(4-2) γίνεται:  

4.40123ox
ox

iU
Q

=  (4-13) 

 
iv)   Η παραγόμενη ισχύς από το κελί καυσίμου ορίζεται ως το γινόμενο του δυναμικού 
λειτουργίας του κελιού καυσίμου, της πυκνότητας ρεύματος και της ενεργής επιφάνειας 
του ηλεκτροδίου που στην περίπτωσή μας είναι 0.04m2. 

 
0.04C CP V I= ⋅ ⋅  (4-

14
) 

 
v)   Τέλος, η ισχύς εξόδου του μετατροπέα –ίση με την απαίτηση σε ισχύ DP - είναι 

συνάρτηση της παραγόμενης ισχύος από το κελί καυσίμου. Όπως έχει συζητηθεί στην 
εργασία των Zervas et al., 2008 (a) είναι επαρκής η θεώρηση μίας συγκεκριμένης τιμής 
για την απόδοση του μετατροπέα ίση με  89.3% (βλ. Ενότητα 6.1.1.1.4): 

 
0.9D CP P=  (4-

15) 
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Ένας επιπλέον αριθμός περιορισμών χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα βελτιστοποίησης οι 
οποίοι ουσιαστικά εκφράζουν φυσικούς περιορισμούς του συστήματος ή απλά φράσουν τις 
μεταβλητές του συστήματος μεταξύ επιθυμητών άνω και κάτω ορίων. Συγκεκριμένα, τα 
ακόλουθα άνω και κάτω όρια τίθενται για το δυναμικό του κελιού, τις ογκομετρικές παροχές 
εισόδου του καυσίμου και του οξειδωτικού αερίου, την κατανάλωση του καυσίμου και τέλος 
την κατανάλωση του οξειδωτικού αερίου: δυναμικό κελιού (0.5-0.8 V), ογκομετρική παροχή 
καυσίμου 40-120 l/h), ογκομετρική παροχή οξειδωτικού (85-800 l/h), κατανάλωση καυσίμου 
(5-80%) και κατανάλωση οξειδωτικού (10-70%).    
 
Αντικειμενικές συναρτήσεις 
Η επιλογή της αντικειμενικής συνάρτησης αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο κατά τη διαμόρφωση 
του προβλήματος βελτιστοποίησης. Οι δύο παράμετροι-κλειδιά οι οποίες θα πρέπει να 
παρουσιάζονται σε μία αντικειμενική συνάρτηση είναι οι δύο ογκομετρικές παροχές εισόδου. 
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, το πρόβλημα βελτιστοποίησης χτίζεται πάνω σε μία 
πολυκριτηριακή ιεραρχική προσέγγιση. Στο πρώτο βήμα ελαχιστοποιούμε την ογκομετρική 
παροχή του καυσίμου Qf , αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το γεγονός ότι πρώτο μέλημα αποτελεί 
η ελαχιστοποίηση του ακριβού καυσίμου. Στο δεύτερο βήμα η βελτιστοποίηση 
πραγματοποιείται ως προς την ογκομετρική παροχή Qox. Αυτό θεωρείται ως ένας δευτερεύων 
αλλά σημαντικός στόχος καθώς με την ελάττωση του Qox ουσιαστικά μειώνουμε την 
παρασιτική ισχύ του συμπιεστή αυξάνοντας εν τέλει την καθαρή ισχύ που αποδίδει το 
σύστημα. Το αποτέλεσμα του πρώτου βήματος προστίθεται ως περιορισμός στο δεύτερο 
βήμα επιτρέποντας όμως μία μικρή αύξηση της βέλτιστης τιμής Qf όπως θα εξηγηθεί και στη 
συνέχεια. 
 
Πρώτο βήμα 
Το 1ο πρόβλημα βελτιστοποίησης διαμορφώνεται ως εξής: 

, , , , ,
min

f ox f ox C
fQ Q U U I V

Q  (4-
16) 

Το πρόβλημα υπόκειται στους περιορισμούς (4-11) έως (4-15) καθώς και στα άνω και κάτω 
όρια των μεταβλητών που έχουν τεθεί 
 
Δεύτερο βήμα: 
Εάν δηλώσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα του πρώτου βηματος με 1

fQ , το δεύτερο πρόβλημα 

βελτιστοποίησης ορίζεται ως εξής: 
 

, , , , ,
min

f ox f ox C
oxQ Q U U I V

Q  (4-
17) 

 
Και εδώ φυσικά, το πρόβλημα υπόκειται στους περιορισμούς (4-11) έως (4-15) καθώς και 
στα άνω και κάτω όρια των μεταβλητών που έχουν τεθεί αλλά επιβάλλοντας έναν επιπλέον 
περιορισμό: 
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1 (1 %)f fQ Q θ≤ +  (4-18) 

Το οποίο εξασφαλίζει ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα που προέκυψε από το 1ο βήμα και αφορά 
στην ογκομετρική παροχή εισόδου του καυσίμου δεν θα ξεπεράσει το + %θ . Μία τυπική 
τιμή για την παράμετρο θ  η οποία και χρησιμοποιείται στα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται παρακάτω είναι 5%. 

 
Τύπος του προβλήματος βελτιστοποίησης 

Το μοντέλο νευρωνικών δικτύων που εξήχθη στην Ενότητα 4.1.1.1.2.2 είναι προφανώς μη-
γραμμικό. Παρόλα αυτά ακόμα και στην περίπτωση που το μοντέλο που εξάγεται μέσω της 
μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης για το συσχετισμό του CV  με τις τρεις ανεξάρτητες 
μεταβλητές , ,f ox fQ Q U , η σχέση είναι μη-γραμμική (χρησιμοποιούνται οι φυσικοί 

λογάριθμοι των μεταβλητών εισόδου). Έτσι, τα προβλήματα μαθηματικού προγραμματισμού 
που διαμορφώνονται και στα δύο στάδια της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι μη-γραμμικά. 

Τα προβλήματα μη-γραμμικού προγραμματισμού (non-linear programming problems, NLPs) 
επιλύονται με τη χρήση της GAMS (Brooke et al, 1998), ή οποία αποτελεί μία γλώσσα 
μοντελοποίησης με πολλές δυνατότητες. Η επίλυση του δευτέρου σταδίου βελτιστοποίησης 
παρέχει τις τελικές βέλτιστες τιμές των ογκομετρικών παροχών * *,f oxQ Q  (οι οποίες στην 

ουσία είναι οι μεταβλητές εκ χειρισμού σε μία πραγματική εφαρμογή), καθώς επίσης και τις 
βέλτιστες τιμές του δυναμικού του κελιού *

CV , της πυκνότητας ρεύματος *I και της 

κατανάλωσης του καυσίμου και του οξειδωτικού αερίου * *,f oxU U . Οι βέλτιστες τιμές της 

πυκνότητας ισχύος, PD*, και της απόδοσης του κελιού PAFC, *
effn , μπορούν στη συνέχεια να 

υπολογιστούν εύκολα (για πρδ. η Εξ.(3-15) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
της βέλτιστης απόδοσης). Το πλήρες πρόβλημα βελτιστοποίησης που διαμορφώνεται 
συνοψίζεται στο Σχήμα 4.4: 

 

 

ΑΑππααίίττηησσηη  σσεε  ιισσχχύύ  

ΔΔεεδδοομμέένναα 

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  
ααππόόφφαασσηηςς 

ΟΟγγκκοομμεεττρριικκήή  ππααρροοχχήή  κκααυυσσίίμμοουυ  
ΟΟγγκκοομμεεττρριικκήή  ππααρροοχχήή  οοξξεειιδδωωττιικκοούύ

ΚΚόόσσττοοςς  κκααυυσσίίμμοουυ  ((υυδδρροογγόόννοο))  
ΚΚόόσσττοοςς  οοξξεειιδδωωττιικκοούύ  ((ααέέρρααςς)) 

 

 

 

  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  
πολυκριτηριακού  ιιεερρααρρχχιικκοούύ  
ππρροοββλλήήμμααττοοςς  μμηη--γγρρααμμμμιικκοούύ  
ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ 

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκήή  
σσυυννάάρρττηησσηη  ππρροοςς  
εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη 
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Σχήμα 4.4  Διαμόρφωση του Πολυκριτηριακού Προβλήματος Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού 

 

 
 

4.1.1.2.2 Επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης - Αποτελέσματα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επίλυση του 
προτεινόμενου πολυκριτηριακού NLP προβλήματος βελτιστοποίησης. Για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το μεταμοντέλο νευρωνικών δικτύων θεωρώντας εννιά 
ασαφή σύνολα σε κάθε διάσταση εισόδου, το οποίο -όπως είδαμε και στην Eνότητα 
4.1.1.1.2.2- ήταν το πιο αξιόπιστο και ακριβές. Για κάθε τιμή της απαίτησης σε ισχύ στο 
εύρος (5-90 W) υπολογίστηκαν οι βέλτιστες τιμές των ογκομετρικών παροχών του καυσίμου 
και του οξειδωτικού αερίου, του δυναμικού του κελιού, της πυκνότητας ρεύματος, της 
πυκνότητας ισχύος και της απόδοσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο 
επόμενο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 4-8  (a) Βέλτιστες τιμές των ογκομετρικών παροχών εισόδου του καυσίμου και του 
οξειδωτικού αερίου συναρτήσει της απαίτησης σε ισχύ, (b) Βέλτιστες τιμές του δυναμικού του κελιού 
συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος, (c) Βέλτιστες τιμές της απαίτησης σε ισχύ συναρτήσει της 
πυκνότητας ρεύματος και (d) Βέλτιστες τιμές της απόδοσης του κελιού καυσίμου συναρτήσει της 
απαίτησης σε ισχύ 

 

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την επίλυση του πολυκριτηριακού προβλήματος 
βελτιστοποίησης σε έναν επεξεργαστή Intel Core 2.2GHz είναι 2.8mins,  με χρήση του 
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μοντέλου νευρωνικών δικτύων. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετά υψηλότερος συγκρινόμενος με 
το μέσο χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του ίδιου προβλήματος βελτιστοποίησης το 
οποίο όμως βασίζεται στο γραμμικό μοντέλο (9s).  

Στo Διάγραμμα 4-8 μπορούμε να παρατηρήσουμε μία απότομη αύξηση στη βέλτιστη τιμή της 
ογκομετρικής παροχής του οξειδωτικού *

oxQ  καθώς και μία αλλαγή στην κλίση της καμπύλης 
της βέλτιστης απόδοσης όταν η απαίτηση σε ισχύ DP  γίνεται ίση με 38 W. Αυτό συμβαίνει 

διότι σε αυτή τη συγκεκριμένη τιμή DP , η βέλτιστη τιμή *
fU  συναντά για πρώτη φορά το 

ανώτερο όριό της (80%). Η απαίτηση σε ισχύ τότε μπορεί να καλυφθεί μόνο με μία 
σημαντική αύξηση του *

oxQ  (Αυτό λαμβάνεται ως αποτέλεσμα του δευτέρου σταδίου 

βελτιστοποίησης). Η αλλαγή στην κλίση της καμπύλης της απόδοσης μπορεί να εξηγηθεί 
παρατηρώντας ότι πάνω από τη συγκεκριμένη τιμή της απαίτησης σε ισχύ των 38 W, η *

fU , 

η οποία επηρεάζει την απόδοση σύμφωνα με την Εξ.(3-15), αυξάνεται διαρκώς. Για 
μεγαλύτερες τιμές της απαίτησης σε ισχύ, η *

fU  παραμένει σταθερή στο ανώτερο όριο και 

έτσι η απόδοση μεταβάλεται μόνο λόγω αλλαγών των τιμών του δυναμικού του κελιού 
καυσίμου. 
 
 

4.1.2 Μεταμοντελοποίηση - Διαμόρφωση προβλήματος βελτιστοποίησης με χρήση 
μοντέλου προσομοίωσης PEMFC 
Όπως και στην προηγούμενη ενότητα έτσι και εδώ παρουσιάζεται η πορεία που 
ακολουθήθηκε από το μοντέλο ανοιχτού βρόχου μέχρι τη βελτιστοποίηση. 
 

4.1.2.1 Μεταμοντελοποίηση - Εισαγωγή 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή 
εξισώσεων που συσχετίζουν τις μεταβλητές εισόδου και τις μεταβλητές εξόδου του μοντέλου 
που έχει περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο σε μόνιμη κατάσταση. Συγκεκριμένα 
αναπτύσσονται εξισώσεις που συσχετίζουν τις δύο μεταβλητές εισόδου (δυναμικό του 
συμπιεστή, VCM και ένταση της συστοιχίας των κελιών καυσίμου, Ist) με τις δύο μεταβλητές 
εξόδου (καθαρή ισχύς, Pnet,  που παράγεται από τη συστοιχία και ο λόγος, λΟ2). Η ανάπτυξη 
των συσχετίσεων βασίζεται σε μια βάση δεδομένων που δημιουργείται προσομοιώνοντας το 
λεπτομερές δυναμικό μοντέλο που περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο σε πολλαπλές 
περιοχές λειτουργίας. Αναπτύσσονται μαθηματικές συσχετίσεις με τη μέθοδο της γραμμικής 
παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων αλλά επίσης χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων και σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε 
προσέγγισης. 
 

4.1.2.1.1 Διαμόρφωση βάσης δεδομένων 

Για την ανάπτυξη των συσχετίσεων δημιουργείται αρχικά μια βάση δεδομένων η οποία 
περιλαμβάνει ζεύγη τιμών για τις μεταβλητές εισόδου που καλύπτουν όλη τη περιοχή 
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λειτουργίας του συστήματος που εξετάζεται και τις αντίστοιχες τιμές των μεταβλητών 
εξόδου. Οι τιμές των μεταβλητών εξόδου προκύπτουν από το λεπτομερές δυναμικό μοντέλο 
που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, προσομοιώνοντας τη δυναμική του 
συστήματος για αρκετό χρόνο ώστε το σύστημα να ισορροπήσει σε μόνιμη κατάσταση.  Στον 
Πίνακα 4.6 παρουσιάζεται η δομή της βάσης δεδομένων και κάποιες ενδεικτικές τιμές.  Ο 
υπολογιστικός χρόνος που χρειάζεται για κάθε προσομοίωση, όταν χρησιμοποιείται 
ηλεκτρονικός υπολογιστής με επεξεργαστή 1.87GHz Intel Pentium Core 2 και μνήμη 1GB 
Ram σε λειτουργικό σύστημα Windows XP®, είναι περίπου 1s. Η σχηματική διάταξη του 
συστήματος ανοιχτού βρόγχου σε περιβάλλον SIMULINK που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία της βάσης δεδομένων φαίνεται στο Σχήμα 4.5.  
 

Πίνακας 4.6  Δομή και ενδεικτικές τιμές βάσης δεδομένων 

 Μεταβλητές Εισόδου Μεταβλητές Εξόδου 

Αριθμός 
δεδομένων cmυ (V) stI (A) netP (W) 

2Oλ  

1 

2 

3 

…… 

…… 

…… 
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50 
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90 

…… 

…… 

…… 

200 

60 

100 

150 

…… 

…… 

…… 

250 

14580 

21640 

29750 

…… 

…… 

…… 

48430 

1.312 

1.176 

1.235 

…… 

…… 

…… 

1.976 

 

Σχήμα 4.5  Σχηματική διάταξη μοντέλου συστοιχίας κελιών καυσίμου ανοιχτού βρόχου σε περιβάλλον 
SIMULINK 



Κεφάλαιο 4ο: Μεταμοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση συστημάτων Κελιών Καυσίμου 

- 113 - 

 

 

4.1.2.1.2 Ανάπτυξη μεταμοντέλων 

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσονται τα διάφορα μεταμοντέλα με χρήση γραμμικών και μη-
γραμμικών μεθόδων. 

 

4.1.2.1.2.1 Γραμμική Παλινδρόμηση 

Η βάση δεδομένων που δημιουργείται από τις προσομοιώσεις του μοντέλου του συστήματος 
ανοιχτού βρόγχου χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξισώσεων με τη μέθοδο της 
γραμμικής παλινδρόμησης. Οι εξισώσεις που προκύπτουν συσχετίζουν τις μεταβλητές εξόδου 
Pnet και λΟ2 με τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου Ist και VCM. 
 

4.1.2.1.2.1.1 Συσχέτιση ( , )net cm stP f V I=  

Για την εύρεση της καλύτερης δυνατής συσχέτισης της καθαρής ισχύος Pnet της συστοιχίας 
των κελιών καυσίμου και των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών εισόδου Ist και cmυ έγιναν 

δοκιμές με αρκετές δομές γραμμικών μοντέλων. Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται σχηματικά ο 
τρόπος εφαρμογής αυτής της μεθόδου εξαγωγής του μοντέλου συσχέτισης . 
 
Η καλύτερη δυνατή συσχέτιση που βρέθηκε περιγράφεται από την πιο κάτω σχέση: 
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Για την αξιολόγηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι στατιστικοί δείκτες: 
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όπου ο δείκτης SSE αντιπροσωπεύει το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων ανάμεσα 
στις τιμές καθαρής ισχύος Pnet της βάσης δεδομένων και τις αντίστοιχες τιμές που προβλέπει 
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η εξίσωση συσχέτισης, ενώ ο δείκτης SSY υπολογίζει το άθροισμα των τετραγωνικών 
αποκλίσεων των τιμών καθαρής ισχύος Pnet της βάσης δεδομένων από τον μέσο όρο τους. 

Στις πιο πάνω εξισώσεις ο όρος ,net iP  αναφέρεται στην i-οστή τιμή της καθαρής ισχύος Pnet, ο 

όρος ,n̂et iP είναι ο αντίστοιχος i-οστός όρος που προβλέπεται από το μοντέλο και ο όρος netP  

είναι ο μέσος όρος των τιμών της μεταβλητής αυτής για όλη τη βάση δεδομένων. Τέλος, η 
παράμετρος kk ορίζεται ως ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών του συστήματος, και η 
παράμετρος nn ως το πλήθος των δεδομένων εισόδου-εξόδου που συνιστούν τη διαθέσιμη 
βάση.  

Με σκοπό να εξεταστεί περαιτέρω η ακρίβεια και αξιοπιστία του μοντέλου ακολουθήθηκε η 
μέθοδος της διασταύρωσης (Cross–validation) για την οποία έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε 
προηγούμενη ενότητα.  

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αντίστοιχων στατιστικών 
μεγεθών είναι οι: 
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PRESS
PRESSS

nn
=  (4-24) 

 
όπου ,

ˆ LOO
net iP είναι η καθαρή ισχύς που παράγεται από τη συστοιχία που προβλέπεται από το 

μοντέλο που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα της βάσης, εκτός του 
δεδομένου i. Οι τιμές των στατιστικών δεικτών που προέκυψαν συνοψίζονται στον Πίνακα 
4.7. Το Διάγραμμα 4-9 παρουσιάζει τις προβλέψεις ,

ˆ , 1,...,LOO
net iP i nn=  των μοντέλων που 

προκύπτουν με εφαρμογή της μεθόδου LOO cross-validation συναρτήσει των αντίστοιχων 
τιμών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Στην ιδανική περίπτωση, τα σημεία 
βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο του διαγράμματος. Είναι λοιπόν εμφανές ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις τα σφάλματα ανάμεσα στις προβλέψεις των μοντέλων και τις τιμές που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων είναι σημαντικά. 
 

Πίνακας 4.7  Οι τιμές των στατιστικών δεικτών που αντιστοιχούν στο μοντέλο που περιγράφεται από 
την εξίσωση 4.1 

RMSE 2530.6  
R2 0.9505 
F-statistic 4992.5 

2
CVR  0.9496 

PRESSS  2550 
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Άλλος ένας έλεγχος αξιοπιστίας της μεθοδολογίας της γραμμικής συσχέτισης που 
ακολουθήθηκε όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- γίνεται με την κατασκευή μοντέλων με 
βάση το 75% των δεδομένων της βάσης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με κριτήριο το 
υπόλοιπο 25% των δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί ότι η επιτυχία ενός μοντέλου να 
προβλέψει ορθά την συμπεριφορά του 25% των δεδομένων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατασκευή του δεν είναι τυχαία, πραγματοποιούνται 100 διαφορετικοί και τυχαίοι 
διαχωρισμοί της βάσης δεδομένων σε δεδομένα εκπαίδευσης (training data set) και σε 
δεδομένα επαλήθευσης (validation data set)  (75% και 25% της βάσης δεδομένων αντίστοιχα) 
και άρα δημιουργούνται 100 διαφορετικές εξισώσεις.  

Οι δείκτες RMSE και R2 υπολογίζονται για κάθε μοντέλο με βάση τα δεδομένα που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του μοντέλου, δηλαδή τα δεδομένα επαλήθευσης. Στον 
Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται οι ελάχιστες (min), μέγιστες (max), μέσες (mean) τιμές και  η 
τυπική απόκλιση των στατιστικών δεικτών RMSE και R2 που υπολογίστηκαν για τους 100 
τυχαίους διαφορετικούς διαμερισμούς της βάσης δεδομένων. 
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Διάγραμμα 4-9  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της εξίσωσης 4-1 για την πρόβλεψη της καθαρής ισχύος Pnet 

 
Τα Διαγράμματα 4-10 και 4-11 παρουσιάζουν τις τιμές της καθαρής ισχύος Pnet που  
προβλέπονται από ένα εκ των 100 γραμμικών μοντέλων που κατασκευάστηκαν το οποίο 
αντιστοιχεί στις ακόλουθες τιμές στατιστικών δεικτών: RMSE=1969.91 and R2=0.9689. Στα 
ίδια διαγράμματα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές της βάσης δεδομένων.  
 

Πίνακας 4.8  Οι ελάχιστες (min), μέγιστες(max), μέσες τιμές και η τυπική απόκλιση των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. 

 Min Max Μέσος Τυπική απόκλιση 

                        Τιμές βάσης δεδομένων 
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όρος  
RMSE 1611,40 3316.10 2523.70 369.39 
R2 0.9148 0.9798 0.9514 0.0151 
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Linear model results
Database values

 

Διάγραμμα 4-10  Σύγκριση τιμών Pnet βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το 
γραμμικό μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης 
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Διάγραμμα 4-11  Σύγκριση τιμών Pnet βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το 
γραμμικό μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης  

Δεδομένα επαλήθευσης 

Τιμές βάσης δεδομένων 
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Είναι εμφανές ότι το γραμμικό μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι αρκετά ακριβές και αξιόπιστο 
ως προς την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της συστοιχίας των κελιών καυσίμου. Παρόλα 
αυτά, το μοντέλο παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στις περιπτώσεις που η μεταβλητή 
εξόδου λαμβάνει υψηλές τιμές . 
 

4.1.2.1.2.1.2 Συσχέτιση 
2

( , )O cm stf V Iλ =  

Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στο Σχήμα 4.2, η καλύτερη γραμμική 
συσχέτιση που βρέθηκε ανάμεσα στον λόγο λΟ2 και στις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές του 
συστήματος Ist και VCM είναι η ακόλουθη: 

2

2

0.0053 * 1.3187 * 0.1067cm cm
O

st stI I
υ υλ = +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4-

25) 

Για το παραπάνω μοντέλο προκύπτουν οι ακόλουθοι στατιστικοί δείκτες: 

 

Πίνακας 4.9  Οι τιμές των στατιστικών δεικτών που αντιστοιχούν στο μοντέλο που περιγράφεται από 
την εξίσωση (4-7) 

RMSE 0.1282 
R2 0.9975 
F-statistic 103740 

2
CVR  0.9975 

PRESSS  0.1299 

 
Το Διάγραμμα 4-12 παρουσιάζει τις προβλέψεις ,

ˆ , 1,...,LOO
net iP i nn=  των μοντέλων που 

προκύπτουν με εφαρμογή της μεθόδου LOO cross-validation συναρτήσει των αντίστοιχων 
τιμών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα αυτό, τα 
σφάλματα ανάμεσα στις προβλέψεις των μοντέλων και τις τιμές που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων είναι αρκετά μικρά 
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Διάγραμμα 4-12  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της εξίσωσης 4-7 για την πρόβλεψη του λόγου λΟ2 

 
Επιπλέον εφαρμόζεται και εδώ η μεθοδολογία κατασκευής ενός μοντέλου με βάση το 75% 
της βάσης δεδομένων και επαλήθευσης του με βάση το υπόλοιπο 25%. Για να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία της μεθόδου, κατασκευάζονται μοντέλα για 100 διαφορετικούς διαμερισμούς. 

Στον Πίνακα 4.10 παρουσιάζονται οι ελάχιστες (min), μέγιστες (max), μέσες (mean) τιμές και  
η τυπική απόκλιση  των στατιστικών δεικτών RMSE και R2 που υπολογίστηκαν για τους 100 
διαφορετικούς διαμερισμούς της βάσης δεδομένων. Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν βάση 
των δεδομένων επαλήθευσης μόνο 

 

Πίνακας 4.10 Οι ελάχιστες (min), μέγιστες(max), μέσες  τιμές και η τυπική απόκλιση  των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. 

 Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0948 0.1523 0.1239 0.0111 

R2 0.9960 0.9988 0.9976 0.0006 

 

Τα Διαγράμματα 4-13 και 4-14 παρουσιάζουν τις τιμές του λόγου λΟ2 που  προβλέπονται από 
ένα εκ των 100 γραμμικών μοντέλων που κατασκευάστηκαν το οποίο αντιστοιχεί στις 

Τιμές βάσης δεδομένων 

Α
πο
τε
λέ
σμ
ατ
α 

 μ
ον
τέ
λο
υ 
πρ
όβ
λε
ψη

ς 



Κεφάλαιο 4ο: Μεταμοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση συστημάτων Κελιών Καυσίμου 

- 119 - 

ακόλουθες τιμές στατιστικών δεικτών: RMSE=0.1184 and R2=0.9978. Στα ίδια διαγράμματα 
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές της βάσης δεδομένων.  

Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση αυτή το γραμμικό μοντέλο που αναπτύχθηκε για τη 
συσχέτιση του λΟ2 με τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου είναι ακριβές και αξιόπιστο σε 
όλο το εύρος τιμών που λαμβάνει η συγκεκριμένη μεταβλητή εξόδου στη διαθέσιμη βάση 
δεδομένων. 
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Διάγραμμα 4-13  Σύγκριση τιμών λΟ2 βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το γραμμικό 
μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης  
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Διάγραμμα 4-14  Σύγκριση τιμών λΟ2 βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το γραμμικό 
μοντέλο για  το σύνολο επαλήθευσης  

Δεδομένα επαλήθευσης 
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4.1.2.1.2.2 Εξαγωγή μη-γραμμικών εξισώσεων συσχέτισης με χρήση νευρωνικών 
δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης 

Παρά το γεγονός ότι η πρόβλεψη της μεταβλητής  λΟ2 είναι ικανοποιητική χρησιμοποιώντας 
το μοντέλο που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας γραμμικής παλινδρόμησης, 
δε συμβαίνει το ίδιο με τη μεταβλητή  Pnet. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία 
που περιγράφεται στο Σχήμα 4.2 είναι επαναληπτική και επομένως χρονοβόρος και μη 
αποδοτική. Η τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων δίνει λύση και στα δύο προβλήματα, αφού 
αφενός μπορεί να προσεγγίσει οποιαδήποτε μη-γραμμική συμπεριφορά με εξαιρετικά μεγάλη 
ακρίβεια, και κατά δεύτερον βασίζεται σε συγκεκριμένες δομές μοντέλων, άρα δεν απαιτείται 
ο εκ νέου προσδιορισμός τους. Στο παρόν υποκεφάλαιο η αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων 
ακτινικής συνάρτησης βάσης (RBF) εφαρμόζεται στη ίδια βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη εξισώσεων συσχέτισης με τη μέθοδο της γραμμικής 
παλινδρόμησης και παρουσιάζονται οι μη-γραμμικές εξισώσεις συσχέτισης  ανάμεσα στις 
μεταβλητές εξόδου Pnet και λΟ2  και τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδους VCM και Ist. 
 
 

4.1.2.1.2.2.1 Συσχέτιση ( , )net cm stP f V I=  

Η μοναδική παράμετρος σχεδιασμού στον αλγόριθμο των ασαφών μέσων είναι ο αριθμός των 
ασαφών συνόλων στα οποία διαμερίζεται το πεδίο ορισμού κάθε μεταβλητής εισόδου. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα εξάγονται για δεκαέξι (16) ασαφή σύνολα. Οι στατιστικοί δείκτες 
που αντιστοιχούν στο προκύπτον τεχνητό νευρωνικό δίκτυο παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4.11. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης 
επαναλαμβάνονται στον ίδιο πίνακα, για την εύκολη σύγκριση των δύο προσεγγίσεων. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή υπεροχή του μοντέλου RBF. Το Διάγραμμα 4-15 
παρουσιάζει τις τιμές καθαρής ισχύος Pnet της βάσης δεδομένων και τις αντίστοιχες 
προβλέψεις των νευρωνικών δικτύων RBF που κατασκευάστηκαν με χρήση της μεθόδου 
LOO. 

 

Πίνακας 4.11  Σύγκριση στατιστικών δεικτών ανάμεσα στο γραμμικό μοντέλο και στο μοντέλο τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων τύπου RBF για την καθαρή ισχύ, Pnet. 

 Linear 
Model  

RBF 

(16 fuzzy sets) 

RMSE 2530.6 52.9235 
R2 0.9770 0.9999 

2
CVR  0.9496 0.9998 

PRESSS  2550 98.2385 
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Διάγραμμα 4-15  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας μοντέλο νευρωνικού δικτύου RBF για την πρόβλεψη της καθαρής ισχύος Pnet 

 

Στη συνέχεια, η αξιοπιστία και ακρίβεια της μεθόδου των νευρωνικών δικτύων RBF 
αξιολογείται με την τεχνική διαχωρισμού της βάσης δεδομένων σε δύο υποσύνολα που 
αποτελούνται από το 75% και 25% των δεδομένων αντίστοιχα. Για το 75% των δεδομένων 
κατασκευάζεται ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, του οποίου η ακρίβεια ελέγχεται για το 
υπόλοιπο 25% των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 100 διαφορετικούς 
διαμερισμούς της βάσης δεδομένων. Οι στατιστικοί δείκτες RMSE και R2, που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.12 εξάγονται μόνο για τα δεδομένα στα οποία επαλήθευσης 
του εκάστοτε μοντέλου. Στον ίδιο πίνακα περιέχονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα που 
προέκυψαν με χρήση της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης. 
 

Πίνακας 4.12  Οι ελάχιστες (min), μέγιστες(max), μέσες τιμές και η τυπική απόκλιση των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. Σύγκριση  γραμμικού μοντέλου και μοντέλου 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την καθαρή ισχύ Pnet.. 

Γραμμικό μοντέλο Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 1611,40 3316.10 2523.70 369.39 
R2 0.9148 0.9798 0.9514 0.0151 
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Τιμές βάσης δεδομένων 
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RBF  μοντέλο Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 34.9082 233.4539 94.2287 38.2502 
R2 0.9997 1 0.9999 0.0001 
 
Τα Διαγράμματα 4-16 και 4-17 παρουσιάζουν τις τιμές της καθαρής ισχύος Pnet που  
προβλέπονται από ένα εκ των 100 μοντέλων RBF που κατασκευάστηκαν το οποίο αντιστοιχεί 
στις ακόλουθες τιμές στατιστικών δεικτών: RMSE=108.49 and R2=0.9999. Στα ίδια 
διαγράμματα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές της βάσης δεδομένων.  

Από την οπτική παρατήρηση των Διαγραμμάτων 4-15, 4-16 και 4-17 καθώς και του Πίνακα 
4.12, γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο του τεχνητού νευρωνικού δικτύου προσεγγίζει με 
αισθητά μεγαλύτερη ακρίβεια τις τιμές της βάσης δεδομένων σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
γραμμικό μοντέλο που περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.2.1.2.1, ειδικότερα στις περιπτώσεις 
όπου οι τιμές της μεταβλητής εξόδου βρίσκονται πλησίον των ανώτερων ορίων της. 
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Διάγραμμα 4-16  Σύγκριση τιμών Pne,t βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
RBF για  το σύνολο επαλήθευσης  

Δεδομένα επαλήθευσης 
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Διάγραμμα 4-17  Σύγκριση τιμών Pne,t βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
RBF για  το σύνολο επαλήθευσης  

 

4.1.2.1.2.2.2 Συσχέτιση 
2

( , )O cm stf V Iλ =  

Η διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο για την ανάπτυξη και 
αξιολόγηση του μοντέλου νευρωνικού δικτύου RBF, επαναλαμβάνεται εδώ χρησιμοποιώντας 
ως μεταβλητή εξόδου το λόγο λΟ2. Τα καλύτερα αποτελέσματα εξάγονται και σε αυτή την 
περίπτωση (όπως και στην περίπτωση της ισχύος) για δεκαέξι (16) ασαφή σύνολα Τα 
αποτελέσματα συνοψίζονται στους Πίνακες 4.13 και 4.14 καθώς και στα Διαγράμματα 4-18, 
4-19 και 4-20. Οι στατιστικοί δείκτες που αντιστοιχούν στα μοντέλα των Διαγραμμάτων  
4-19 και 4-20 είναι RMSE=0.0458 και R2=0.9996. 

 

Πίνακας 4.13  Σύγκριση στατιστικών δεικτών ανάμεσα στο γραμμικό μοντέλο και στο μοντέλο τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων τύπου RBF για λόγο λΟ2. 

 Γραμμικό 
μοντέλο 

RBF μοντέλο 
(16 ασαφή σύνολα) 

RMSE 0.1282 0.0426 
R2 0.9975 0.9997 

2
CVR  0.9975 0.9996 

PRESSS  0.1299 0.0513 

 

 
 

Τιμές βάσης δεδομένων 
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Πίνακας 4.14  Οι ελάχιστες (min), μέγιστες (max), μέσες τιμές και η τυπική απόκλιση των δεικτών 
RMSE και R2 μετά από πραγματοποίηση 100 τυχαίων διαμερισμών των δεδομένων σε δεδομένα 
εκπαίδευσης και επαλήθευσης σε ποσοστό 75%-25%. Σύγκριση  γραμμικού μοντέλου και μοντέλου 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον λόγο λΟ2.  

Γραμμικό μοντέλο Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0948 0.1523 0.1239 0.0111 

R2 0.9960 0.9988 0.9976 0.0006 

     

RBF μοντέλο Min Max Μέσος 
όρος  

Τυπική απόκλιση 

RMSE 0.0259 0.1949 0.0602 0.0253 

R2 0.9972 0.9999 0.9995 0.0004 
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Διάγραμμα 4-18  Διάγραμμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου LOO cross validation, 
χρησιμοποιώντας μοντέλο νευρωνικού δικτύου RBF για την πρόβλεψη  του λόγου λΟ2 
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Διάγραμμα 4-19  Σύγκριση τιμών λΟ2 βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
RBF για  το σύνολο επαλήθευσης  
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Διάγραμμα 4-20  Σύγκριση τιμών λΟ2 βάσης δεδομένων με τις τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο 
RBF για  το σύνολο επαλήθευσης  

 
Από την οπτική παρατήρηση των Διαγραμμάτων 4-18, 4-19 και 4-20 και του Πίνακα 4.12 
γίνεται αντιληπτό ότι αν και το γραμμικό μοντέλο συσχετίζει ικανοποιητικά την μεταβλητή 
εξόδου λΟ2 με τις δυο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου, εντούτοις το μοντέλο του τεχνητού 
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νευρωνικού δικτύου βελτιώνει περαιτέρω την ακρίβεια πρόβλεψης των τιμών λΟ2 της βάσης 
δεδομένων. 
 

4.1.2.1.2.3 Εξαγωγή νομογραφημάτων 

Στην ενότητα αυτή συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα ολόκληρου του κεφαλαίου υπό 
την μορφή των Διαγραμμάτων 4-21 και 4-22, όπου παρουσιάζονται σε τρισδιάστατα 
νομογραφήματα οι μη-γραμμικές συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές Pnet και λΟ2 με τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές Ist και Vcm που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική των νευρωνικών 
δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης 
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Διάγραμμα 4-21  Τρισδιάστατο νομογράφημα της μη-γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στην καθαρή 
ισχύ, Pnet, της συστοιχίας των κελιών καυσίμου με τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος Ist και 
υcm 
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Διάγραμμα 4-22  Τρισδιάστατο νομογράφημα της μη-γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στον λόγο λΟ2, της 
συστοιχίας των κελιών καυσίμου με τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος Ist και υcm 
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4.1.2.2  Βελτιστοποίηση - Εισαγωγή 
Στην παρούσα ενότητα διαμορφώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα μαθηματικής 
βελτιστοποίησης που έχει ως στόχο την ικανοποίηση της απαίτησης σε ισχύ από μια 
συστοιχία κελιών καυσίμου τύπου PEM με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση υδρογόνου.  
 

4.1.2.2.1 Διαμόρφωση και επίλυση προβλήματος μη-γραμμικού προγραμματισμού 

Το πρόβλημα διαμορφώνεται ως πρόβλημα μη-γραμμικού προγραμματισμού (Non Linear 
Programming, NLP problem) που αποτελείται από τις εξισώσεις συσχέτισης μεταξύ των 
μεταβλητών εισόδου και εξόδου, τους περιορισμούς και πιθανά επιθυμητά όρια λειτουργίας 
του συστήματος και από την αντικειμενική συνάρτηση της οποίας επιθυμούμε την 
βελτιστοποίηση.  

Σε ένα πρόβλημα μαθηματικής βελτιστοποίησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια 
ελεύθερη μεταβλητή. Ο αριθμός των ελεύθερων μεταβλητών ή βαθμών ελευθερίας για ένα 
πρόβλημα υπολογίζεται αν από τον αριθμό των εξισώσεων με τις οποίες διατυπώνεται το 
πρόβλημα αφαιρεθεί ο αριθμός των μεταβλητών. Ακολουθεί η ανάλυση των βαθμών 
ελευθερίας για το πρόβλημα που μας απασχολεί:  

 
Αριθμός μεταβλητών: 4 
Αριθμός εξισώσεων: 3 
Ελεύθερες μεταβλητές: 1 

 
Στον Πίνακα 4.15 φαίνονται αναλυτικά οι εξισώσεις που ορίζουν το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης καθώς επίσης και οι μεταβλητές.  
 

Πίνακας 4.15  Εξισώσεις και μεταβλητές του προβλήματος βελτιστοποίησης 

Εξισώσεις Μεταβλητές 

2

( , )
( , )

net cm st

O cm st

net D

P f I
f I

P P

υ
λ υ

=
=
=

 

2, , ,cm st net OI Pυ λ  

 
όπου PD είναι η επιθυμητή τιμή (set point) για την καθαρή ισχύ της συστοιχίας ή η επιθυμητή 
απαίτηση καθαρής ισχύος 

Οι εξισώσεις που ορίζουν το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι οι συσχετίσεις των 
μεταβλητών εξόδου του μοντέλου της συστοιχίας των κελιών καυσίμου με τις δύο 
ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου όπως προκύπτουν από τα μοντέλα συσχέτισης που 
αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και η απαίτηση της συστοιχίας σε καθαρή ισχύ. 
Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι μη-γραμμικές συσχετίσεις που περιγράφονται από τα μοντέλα 
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νευρωνικών δικτύων αφού χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια προσέγγισης των 
τιμών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τα 
γραμμικά μοντέλα δεν υπολείπονται σημαντικά σε ακρίβεια ειδικά στην περίπτωση της 
πρόβλεψης του λόγου 2Oλ , η χρησιμοποίησή τους στη θέση των μοντέλων νευρωνικών 

δικτύων κρίνεται αναποτελεσματική αφού στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης δεν συγκλίνει σε συγκεκριμένη λύση.  

Η αντικειμενική συνάρτηση επιλέγεται να είναι συνάρτηση ελαχιστοποίησης και 
συγκεκριμένα είναι η ένταση του ρεύματος Ist. Η συγκεκριμένη αντικειμενική συνάρτηση 
επιλέγεται γιατί με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται έμμεσα η ποσότητα του υδρογόνου που 
καταναλώνεται από τη συστοιχία, όπως προκύπτει από  το Νόμο του Faraday που 
παρουσιάστηκε επίσης στο Κεφάλαιο 3: 

 
2, 2 2

ST
H reacted H

nIW m
F

=  (4-26) 

όπου: 
2,H reactedW : μαζική παροχή υδρογόνου που καταναλώνεται σε kg/s 

2Hm : μοριακή μάζα υδρογόνου σε kg/mol 

n : αριθμός κελιών της συστοιχίας 
F : σταθερά Faraday 
Η αντικειμενική συνάρτηση λοιπόν για το πρόβλημα μας διαμορφώνεται ως εξής: 

 
2, , ,

min
st cm net O

stI P
I

υ λ
 (4-

27) 

Η λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του λογισμικού 
MATLAB® και συγκεκριμένα με χρήση της συνάρτησης  fmincon. Το πλήρες πρόβλημα 
βελτιστοποίησης που διαμορφώνεται συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4.6  Διαμόρφωση του Προβλήματος Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού 

ΑΑππααίίττηησσηη  σσεε  ιισσχχύύ  

ΔΔεεδδοομμέένναα 

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  
ααππόόφφαασσηηςς 

ΈΈνντταασσηη  ρρεεύύμμααττοοςς  σσττηη  σσυυσσττοοιιχχίίαα  
Δυναμικό συμπιεστή 
Λόγος εισερχόμενου οξυγόνου 

προς το καταναλισκόμενο 
ΈΈνντταασσηη  ρρεεύύμμααττοοςς  σσττηη  σσυυσσττοοιιχχίίαα  

 

 

 

  

ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  
ππρροοββλλήήμμααττοοςς  μμηη--γγρρααμμμμιικκοούύ  
ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ 

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκήή  
σσυυννάάρρττηησσηη  ππρροοςς  
εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη 
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4.1.2.2.2 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης 

Με την ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα στο περιβάλλον MATLAB® προέκυψαν οι βέλτιστες 
συνθήκες λειτουργίας της συστοιχίας για διάφορες τιμές απαίτησης ισχύος. Ο αλγόριθμος 
επίλυσης που χρησιμοποιείται είναι ο αλγόριθμος εσωτερικού σημείου (interior point 
algorithm). Τα τρεξίματα έγιναν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με επεξεργαστή 1.87GHz Intel 
Pentium Core 2 και μνήμη 1GB Ram σε λειτουργικό σύστημα Windows XP®. Ο 
υπολογιστικός χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης 
είναι περίπου 1s. 

Στο Διάγραμμα 4-23 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιμές του λόγου λΟ2 ως συνάρτηση της 
απαίτησης σε ισχύ.  Στο Διάγραμμα 4-24 παρουσιάζονται οι τιμές που θα πρέπει να παίρνουν 
οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου, Ist και Vcm, του συστήματος της συστοιχίας των 
κελιών καυσίμου ώστε η κατανάλωση της συστοιχίας σε καύσιμο για μια δεδομένη απαίτηση 
ισχύος να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τα διαγράμματα θα φανούν χρήσιμα στο επόμενο 
κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην ενότητα όπου θα χρησιμοποιηθεί ένας απλός ρυθμιστής 
χωρίς ανατροφοδότηση (look-up tables) αλλά και στην περίπτωση προσδιορισμού της 
επιθυμητής τιμής του λόγου 2Oλ . 
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Διάγραμμα 4-23  Βέλτιστες τιμές του λόγου λΟ2 για δεδομένη απαίτηση ισχύος 
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Διάγραμμα 4-24  Βέλτιστες τιμές των μεταβλητών εισόδου της συστοιχίας των κελιών καυσίμου, Ist  και 
VCM, για δεδομένη απαίτηση καθαρής ισχύος. Pnet 
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5. Κεφάλαιο 5ο               
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΣE ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΕΛΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM 
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5.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η βασική θεωρία της μεθοδολογίας που βασίζεται πάνω 
στη ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου (MPC) καθώς και η εφαρμογή αυτής για την ρύθμιση 
του συστήματος της συστοιχίας των κελιών καυσίμου τύπου PEM που περιγράφεται στο 
Κεφάλαιο 3. Αναλυτική παρουσίαση τόσο της διαδικασίας μεταμοντελοποίησης και 
βελτιστοποίησης όσο και της ρύθμισης του συστήματος μπορεί ο αναγνώστης να βρει στην 
εργασία Χάσικος, 2008. 
 

5.1.1 Εισαγωγή στην ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου 
Ο όρος «ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου» (Model Predictive Control, MPC) αναφέρεται σε 
μια μεγάλη κατηγορία συστημάτων ρύθμισης που πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του εβδομήντα. Έκτοτε, οι μεθοδολογίες MPC έχουν προσελκύσει το έντονο 
ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και 
εφαρμογής στη βιομηχανία. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες εφαρμογές τους περιορίζονταν 
στην βιομηχανία πετρελαίου, σήμερα οι ρυθμιστές προβλεπτικού μοντέλου έχουν επεκταθεί 
στην χημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και την αεροπορική βιομηχανία 
(Qin & Badgwell, 2000, 2003) .  

Κοινό σημείο όλων των μεθοδολογιών MPC είναι η χρήση ενός μοντέλου για την πρόβλεψη 
των μεταβλητών εξόδου της διεργασίας, σε ένα πεπερασμένο μελλοντικό ορίζοντα (ορίζοντα 
πρόβλεψης). Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση ενός προβλήματος 
βελτιστοποίησης που ελαχιστοποιεί μία κατάλληλα επιλεγμένη αντικειμενική συνάρτηση. 
Μεταβλητές απόφασης αυτού του προβλήματος είναι οι μελλοντικές τιμές των μεταβλητών 
εκ χειρισμού, σε ένα εν γένει μικρότερο μελλοντικό χρονικό ορίζοντα, τον ορίζοντα 
ρύθμισης. Εφόσον η βέλτιστη αλληλουχία μελλοντικών ρυθμιστικών κινήσεων 
προσδιοριστεί, μόνο η πρώτη τιμή εφαρμόζεται τελικά στο σύστημα. Το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης διαμορφώνεται και επιλύεται εκ νέου την επόμενη χρονική στιγμή, 
αξιοποιώντας όλες τις νεώτερες πληροφορίες για την διεργασία. Το Σχήμα 5.1 αναπαριστά 
την βασική ιδέα όλων των ρυθμιστών προβλεπτικού μοντέλου που περιγράφηκε 
προηγουμένως. Οι διαφορετικές μεθοδολογίες MPC που έχουν διαμορφωθεί, συνήθως 
έγκεινται στο γεγονός ότι εστιάζουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες διεργασιών ή σε 
διαφορετικές διαμορφώσεις της αντικειμενικής συνάρτησης βελτιστοποίησης.  

H ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα έναντι άλλων 
μεθόδων, από τα οποία τα κυριότερα είναι τα εξής:  

 Η περίπτωση πολυμεταβλητού συστήματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με ευκολία 

 Είναι πολύ χρήσιμη όταν η μελλοντική επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος (π.χ. 
ρομποτικοί βραχίονες) είναι εκ των προτέρων γνωστή  

 Είναι μία εξ’ ολοκλήρου ανοιχτή μεθοδολογία βασισμένη σε συγκεκριμένες βασικές 
αρχές γεγονός που επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις 

 Λαμβάνει υπόψη τους νεκρούς χρόνους του συστήματος 
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 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση ενός μεγάλου φάσματος διεργασιών, που 
παρουσιάζουν είτε σχετικά απλή, είτε ιδιαίτερα πολύπλοκη δυναμική συμπεριφορά, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις ή αστάθειες 

 Είναι ιδιαίτερα ελκυστική για χρήση από προσωπικό με περιορισμένη γνώση 
προχωρημένης ρύθμισης διότι οι αρχές της είναι απλές και ταυτόχρονα η βαθμονόμηση του 
ρυθμιστή είναι σχετικά εύκολη 

 Ο ρυθμιστής που προκύπτει βασίζεται σε έναν εύκολα εφαρμόσιμο, γραμμικό κανόνα 
ρύθμισης 

 Οι επεκτάσεις που αφορούν την εισαγωγή περιορισμών είναι θεωρητικά απλές και 
επιτρέπουν την συστηματική εισαγωγή τους κατά την διαδικασία σχεδιασμού  

 

Σχήμα 5.1  Σχηματική αναπαράσταση ρυθμιστή προβλεπτικού μοντέλου 

 
Ωστόσο υπάρχουν, όπως είναι αναμενόμενο και μερικά μειονεκτήματα που αφορούν κυρίως 
στην εφαρμογή τους στην βιομηχανία. Καταρχήν, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μοντέλου 
που να αποδίδει την δυναμική της διεργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο 
προσδιορισμός θεμελιωδών εξισώσεων, που να βασίζονται στην φυσική του συστήματος, 
συχνά δεν είναι εύκολος σε μία βιομηχανική μονάδα και επομένως είναι προτιμότερη η 
ανάπτυξη εμπειρικών μοντέλων, τα οποία ωστόσο πάντα συνοδεύονται από ένα σφάλμα. 
Επίσης, παρόλη την πρόοδο των υπολογιστικών συστημάτων, το πρόβλημα της 
υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης σε 
πραγματικό χρόνο είναι υπαρκτό, ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης μη-γραμμικών μοντέλων 
σε συνδυασμό με περιορισμούς. Εκτός του γεγονότος ότι απαιτείται η εύρεση λύσης που να 
ικανοποιεί τους περιορισμούς στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 

t 

Μέλλον Επιθυμητή τιμή

  Μελλοντικές τιμές 
  εξόδου 

Παρελθόν 

y(t) 

u(t) 

u(t+i|t)

( )ŷ t i t+

 

t-n 

Ορίζοντας πρόβλεψης 

Ορίζοντας ρύθμισης 

t+M    t+Nt+i 

Μελλοντικές τιμές      
εισόδου 
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εφαρμογών της μεθόδου, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποιότητα της λύσης για την καλή 
απόκριση του συστήματος.  
 

5.1.2 Στρατηγική ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου 
Οι μεθοδολογίες ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου χαρακτηρίζονται από την παρακάτω 
στρατηγική, δεδομένης της διαθεσιμότητας ενός δυναμικού μοντέλου διακριτού χρόνου:  

1. Σε κάθε διακριτή χρονική στιγμή t διαμορφώνονται οι μελλοντικές αποκρίσεις του 
διανύσματος των μεταβλητών εξόδου για έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα Νpr (ορίζοντας 
πρόβλεψης) ŷ (t+k|t), k=1,.. Νpr, χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο διακριτού χρόνου ως 

μοντέλο πρόβλεψης. Οι αποκρίσεις αυτές εξαρτώνται από τις γνωστές τιμές των μεταβλητών 
εισόδου και εξόδου έως τη χρονική στιγμή t και από τις μελλοντικές τιμές του διανύσματος 
των μεταβλητών εκ χειρισμού u(t+k|t), k=0,…, Νpr -1. Οι τελευταίες είναι βεβαίως άγνωστες 
και αποτελούν τις μεταβλητές απόφασης στη διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης 
που περιγράφεται στο επόμενο βήμα.  

2. Σε κάθε διακριτή χρονική στιγμή t διαμορφώνεται ένα πρόβλημα μαθηματικού 
προγραμματισμού όπου η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει τις διαφορές μεταξύ των 
προβλεπόμενων τιμών του διανύσματος των μεταβλητών εξόδου ŷ (t+k|t), k=1,.. Νpr και της 

επιθυμητής τροχιάς αναφοράς r(t+k), k=1,.. Νpr, όπως επίσης και την ενέργεια ρύθμισης για 
τον μελλοντικό ορίζοντα ρύθμισης Μco (συνήθως επιλέγεται Μco< Νpr). Στο πρόβλημα 
βελτιστοποίησης περιλαμβάνονται επίσης και περιορισμοί που αφορούν στα διανύσματα 
εισόδου και εξόδου. Για παράδειγμα, οι τιμές των μεταβλητών εκ χειρισμού δεν 
μεταβάλλονται μετά το πέρας του ορίζοντα ρύθμισης. Από την επίλυση του προβλήματος 
αυτού, προκύπτουν οι βέλτιστες τιμές του διανύσματος των μεταβλητών εκ χειρισμού 
u(t+k|t), k=0,…,Μco.  

3. Η πρώτη τιμή του διανύσματος των μεταβλητών εκ χειρισμού u(t|t) εφαρμόζεται για τη 
ρύθμιση του συστήματος, ενώ οι υπόλοιπες τιμές απορρίπτονται, διότι στην επόμενη χρονική 
στιγμή οι τιμές του διανύσματος των μεταβλητών εξόδου y(t+1) είναι ήδη γνωστές και το 
βήμα 1 επαναλαμβάνεται με την νέα αυτή τιμή, ενώ όλη η υπόλοιπη διαδικασία 
επαναλαμβάνεται εκ νέου. Αυτή είναι άλλωστε η βασική αρχή της μετατόπισης του χρονικού 
ορίζοντα στην οποία βασίζεται κατά μεγάλο μέρος η ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου 
(Bordons & Camacho, 1998; Rossiter, 2000).  

 

5.1.3 Ρύθμιση δυναμικού μητρώου (Dynamic Matrix Control, DMC) 

5.1.3.1 Δυναμικά μοντέλα παλμικής και βηματικής επιβολής 
Είναι η πλέον δημοφιλής μεθοδολογία στη βιομηχανία επειδή απεικονίζει με σαφήνεια την 
επιρροή κάθε μεταβλητής εκ χειρισμού στο σήμα εξόδου. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόζεται μόνο σε ευσταθή συστήματα ανοικτού βρόχου. 
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Η μεθοδολογία βασίζεται σε δυναμικά μοντέλα παλμικής ή βηματικής επιβολής. Ένα 
μοντέλο παλμικής επιβολής (γνωστό και ως Finite Impulse Response, FIR) συσχετίζει μια 
μεταβλητή εκ χειρισμού με μια μεταβλητή εξόδου σύμφωνα με τη σχέση: 

1
( ) ( )

i
y t h u t ii

∞

=
= ⋅ −∑  (5-1) 

 Οι συντελεστές hi στο παραπάνω μοντέλο προκύπτουν πολύ απλά από την παρατήρηση της 
απόκρισης της μεταβλητής εξόδου όταν στη μεταβλητή εκ χειρισμού δοθεί μοναδιαία 
παλμική μεταβολή με χρόνο εφαρμογής ίσο με το χρόνο δειγματοληψίας που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσουμε. Συγκεκριμένα, οι τιμές hi είναι οι τιμές της μεταβλητής εξόδου σε 
χρόνους πολλαπλάσιους του χρόνου δειγματοληψίας (Σχήμα 5.2).  
 
 

t t+1 t+2 t+3 t+i t+lpin

y(t)

... ...

h1

h2

h3

hi hlpin

 

Σχήμα 5.2  Απόκριση σε παλμική επιβολή 

 
Αφού σε ευσταθές σύστημα εφαρμόζεται ένα σήμα με πεπερασμένη ενέργεια (το σήμα μετά 
από πεπερασμένο χρόνο επιστρέφει στην  αρχική κατάσταση ισορροπίας) το ίδιο συμβαίνει 
και με τη μεταβλητή εξόδου. Συνεπώς το παραπάνω άθροισμα αποτελείται ουσιαστικά από 
πεπερασμένο αριθμό όρων (έστω lpin), οπότε θα έχουμε: 

1

1( ) ( ) ( ) ( )
lpin

i
y t h u t i H z u ti

=

−= ⋅ − = ⋅∑  (5-2) 

όπου 1 1 2
1 2( ) ... lpin

NH z h z h z h z− − − −= + + + , και  z-1 ο τελεστής ανάστροφης (ή ανάντη) 

μετατόπισης. Η παράμετρος lpin εκφράζει το πλήθος των πειραματικών τιμών απόκρισης της 
διεργασίας που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο ώστε να δημιουργηθεί η κατανομή της 
μελλοντικής της συμπεριφοράς. 

Η πρόβλεψη της τιμής της μεταβλητής εξόδου για ένα μελλοντικό χρονικό σημείο, θα δίνεται 
από την σχέση: 
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1

1

ˆ( | ) ( | ) ( ) ( | )
lpin

i
i

y t k t h u t k i t H z u t k t−

=

+ = ⋅ + − = ⋅ +∑  (5-
3) 

Στην περίπτωση πολυμεταβλητού συστήματος, τα διαφορετικά σήματα εξόδου θα 
απεικονίζουν την επιρροή των nin σημάτων εισόδου σύμφωνα με την σχέση: 

1 1
( ) ( )

lpinnin
lj l

j i
l i

y t h u t i
− −

= ⋅ −∑∑  (5-4) 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι εκτός από τους συντελεστές απόκρισης 
(hi), δεν απαιτούνται προηγούμενες πληροφορίες για την υπό εξέταση διεργασία, οπότε η 
διαδικασία αναγνώρισης της μελλοντικής συμπεριφοράς απλοποιείται και ταυτόχρονα 
περιγράφονται με ευκολία φαινόμενα όπως η χρονική καθυστέρηση.   

Η ανάπτυξη μοντέλου βηματικής επιβολής είναι αντίστοιχη με αυτήν της παλμικής 
απόκρισης με την μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά το σήμα εισόδου είναι μία βηματική 
επιβολή. Ένα μοντέλο βηματικής επιβολής συσχετίζει μια μεταβλητή εκ χειρισμού με μια 
μεταβλητή εξόδου σύμφωνα με τη σχέση: 

1 1

1
( ) ( ) ( )(1 ) ( )i

i
y t g u t i G z z u t

∞
− −

=

= ⋅ Δ − = −∑  (5-5) 

Οι συντελεστές gi στο παραπάνω μοντέλο προκύπτουν πολύ απλά από την παρατήρηση της 
απόκρισης της μεταβλητής εξόδου όταν στην μεταβλητή εκ χειρισμού δοθεί μοναδιαία 
βηματική επιβολή. Συγκεκριμένα, οι τιμές gi είναι οι τιμές της μεταβλητής εξόδου σε χρόνους 
πολλαπλάσιους του χρόνου δειγματοληψίας (Σχήμα 5.2), ενώ ( ) ( ) ( 1)u t u t u tΔ = − − .  

 
 

 
Σχήμα 5.3    Απόκριση σε βηματική επιβολή 

 

5.1.3.2 Ανάπτυξη ρυθμιστή DMC με βάση μοντέλο παλμικής επιβολής 

Οι βασικές αρχές για την ανάπτυξη του αλγορίθμου ελέγχου μέσω δυναμικού μητρώου 
εμπεριέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 το μοντέλο απόκρισης σε παλμική επιβολή 
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 μία δευτεροβάθμια αντικειμενική συνάρτηση σε ένα πεπερασμένο ορίζοντα πρόβλεψης 

 μελλοντική συμπεριφορά της μεταβλητής εξόδου του συστήματος η οποία θα πρέπει να 
ακολουθεί όσο το δυνατό καλύτερα το σημείο αναφοράς 

 ο υπολογισμός των απαραίτητων σημάτων εισόδου μέσω της επίλυσης ενός 
προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων 

Ας θεωρήσουμε ότι μελετούμε την απλή περίπτωση ενός συστήματος που αποτελείται από 
μία είσοδο και μία έξοδο  όπου το μοντέλο της διεργασίας περιγράφεται από την εξίσωση: 

1

ˆ( | ) ( 1| ) ( | )
lpin

i
i

y t k t h u t k t d t k t
=

+ = ⋅ + − + +∑  (5-6) 

Παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με την Εξ.(5-3) έχει προστεθεί ο όρος ( | )d t k t+  που 

παριστάνει τη διαταραχή. Με βάση αυτό το μοντέλο, μπορούμε να προβλέψουμε την τιμή της 
μεταβλητής εξόδου για ένα χρονικό ορίζοντα που αποτελείται από Νpr χρονικά βήματα. Για 
την διαταραχή μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ίση με το παρόν σφάλμα πρόβλεψης για 
όλα τα μελλοντικά χρονικά βήματα. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι η διαταραχή περιγράφεται 
από την εξίσωση: 

1

ˆ( | ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lpin

i
i

d t k t d t y t y t y t h u t i
=

+ = = − = − ⋅ −∑  (5-
7) 

Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου, θα εργαστούμε σε συγκεκριμένες τιμές των 
παραμέτρων lpin, Νpr, Μco (έστω lpin=4, Νpr=6, Μco=2) και ας θεωρήσουμε μια σταθερή 
επιθυμητή τιμή της μεταβλητής εξόδου spy . Το σφάλμα για τις επόμενες Νpr χρονικές 

στιγμές θα δίνεται από το διάνυσμα: 

ˆ 1ˆ 1
ˆ 2ˆ 2
ˆ 3ˆ 3

ˆ ˆ4 4

ˆ 5 ˆ 5
ˆ 6 ˆ 6

sp

sp

sp

sp

sp

sp

y(t + | t) - ye(t + | t)
y(t + | t) - ye(t + | t)

y(t + | t) - ye(t + | t)
=

e(t + | t) y(t + | t) - y

e(t + | t) y(t + | t) - y

e(t + | t) y(t + | t) - y

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (5-8) 

                        
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο παλμικής μεταβολής καταλήγουμε στην εξής ισότητα πινάκων:  
 



Κεφάλαιο 5ο:Εφαρμογή Προβλεπτικού Μοντέλου Ρύθμισης 

 σε Συστοιχία Kελιών Καυσίμου Τύπου PEM 

- 139 - 

0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0

0

ˆ 1

ˆ 2

ˆ 3

ˆ 4

ˆ 5

ˆ 6

h

h h

h h h

h h h h

h h h h

h h h

1
+ h1 2 1

+ h + h + h1 2 3 1 2 1
+ h + h + h + h + h + h41 2 3 1 2 3 1 2 1

g + g + g + g + h + h + h + h + h + h4 441 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1
+ h + h + h + h + h + h4 41 2 3 1 2 3 1

e(t + | t)

e(t + | t)

e(t + | t)

e(t + | t)

e(t + | t)

e(t + | t)

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎣ ⎦

1

2

3

4

5

g

h h h

h h h

h h

h

h

h

h

+ h + h + h + h + h + h42 3 1 2 3 1 2 1

- h - h -h4 42 3 2 3
+ h - h -h -h4 42 3 2 3

+ h + h -h -h -h4 42 3 2 3+
+ h + h -h -h -h4 42 3 2 3
+ h + h -h -h -h4 42 3 2 3
+ h + h -h -h -h4 42 3 2 3
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Du(t + )

Du(t + )
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Du(t + )

Du(t + )

⎡ ⎤
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⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
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⎡
⎢
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1
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4

g

y(t) - ysp
y(t) - ysp
y(t) - ysp+
y(t) - ysp
y(t) - ysp
y(t) - ysp

u(t - )

u(t - )

u(t - )

u(t - )

⎡ ⎤⎤ ⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎦ ⎣ ⎦

 (5-
9) 

και ας υποθέσουμε ότι η τιμή της μεταβλητής εκ χειρισμού παραμένει σταθερή μετά το πέρας 
του ορίζοντα ρύθμισης δηλαδή 

 ( 1) ( 2) ... ( 1) ( )co co pr cou t M u t M u t N u t M+ + = + + = = + − = +   

Ή διαφορετικά: 

( 1) ( 2) ... ( 1) 0co co pru t M u t M u t NΔ + + = Δ + + = = Δ + − =  

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να απομακρύνουμε τις στήλες (Μ+2,…Ν) από τον πρώτο 
πίνακα στην Εξ.(5-9) , η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

0 0
0

ˆ 1
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ˆ 4
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h
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Du(t)

Du(t + )

Du(t + )

Du(t + )

Du(t + )

×

Du(t + )

⎡ ⎤
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⎢ ⎥
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u
DE
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y(t) - ysp
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y(t) - y-h sp43

u(t - )
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⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥

⎣ ⎦

 (5-
10) 

 
Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα ελαχιστοποίησης:  

( ), ( 1),..., ( )
min

u k u k u k M
J

Δ Δ + Δ +

 

          



Κεφάλαιο 5ο:Εφαρμογή Προβλεπτικού Μοντέλου Ρύθμισης 

 σε Συστοιχία Kελιών Καυσίμου Τύπου PEM 

- 140 - 

όπου 

                   
Στην παραπάνω αντικειμενική συνάρτηση 1k prw    k = ,...,N και    0,...,k cor k M= είναι 

συντελεστές βάρους, οι οποίοι ομαδοποιούνται στους παρακάτω πίνακες: 

0 0
0

0
0 0

1

2

N

w
w

w

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

W , 1

0 0
0

0
0 0

0

M

r
r

r

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

R  (5-
12) 

H λύση του προβλήματος ελαχιστοποίησης είναι: 
-1T T T( ) ( ) ( ) (- - )u ⎡ ⎤Δ × × × + × × × × × ×⎣ ⎦= W A W A R R W A W E U D   (5-

13) 

Παρατηρούμε ότι το πρώτο μέρος της εξίσωσης είναι σταθερό για κάθε χρονική στιγμή οπότε 
αρκεί να το υπολογίσουμε μία φορά δηλαδή: 

-1T T T( ) ( ) ( ) σταθερο⎡ ⎤× × × + × × × × =⎣ ⎦W A W A R R W A W  (5-
14) 

Το δεύτερο μέρος μεταβάλλεται χρονικά με αποτέλεσμα να απαιτείται ο υπολογισμός του για 
κάθε χρονική στιγμή. Έτσι, υπολογίζοντας κάθε φορά την βέλτιστη τιμή του μητρώου:  

( )
( 1)
( 2)

u t
u u t

u t

Δ⎡ ⎤
⎢ ⎥Δ = Δ +⎢ ⎥
⎢ ⎥Δ +⎣ ⎦

 (5-
15) 

χρησιμοποιούμε μόνο το ( )u tΔ για να προσδιορίσουμε την παρούσα τιμή της μεταβλητής εκ 

χειρισμού από την σχέση: 

( ) ( 1) ( )u t u t u t= − + Δ  (5-
16) 

Η τιμή παραμένει σταθερή μέχρι το τέλος του χρόνου δειγματοληψίας. Στο χρονικό αυτό 
σημείο το πρόβλημα βελτιστοποίησης διαμορφώνεται και επιλύεται εκ νέου. 

Συνοψίζοντας, για την γενική περίπτωση, τα μητρώα του αλγορίθμου DMC θα έχουν την 
παραπάνω μορφή με τις διαστάσεις που δίνονται στον Πίνακα 5.1: 

 
Πίνακας 5.1    Μητρώα αλγορίθμου DMC για σύστημα μίας εισόδου-μίας εξόδου 

Μητρώο Διαστάσεις 
A Νpr, (Μco+1) 
Δu (Μco +1) , 1 
E Νpr , lpin 

2 2

1 0

ˆ[ ( ( | ) )] ( ( ))
pr coN M

k sp k
k k

J w y t k t y r u k
= =

= ⋅ + − + ⋅ Δ∑ ∑  (5-11)
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U lpin , 1 
D Νpr , 1 
W Νpr , Νpr 
R Μco +1 , Μco +1 

     

5.1.3.3 Ανάπτυξη ρυθμιστή DMC για πολυμεταβλητό σύστημα 

Στην περίπτωση πολυμεταβλητού συστήματος έχουμε ακριβώς την ίδια δομή του αλγόριθμου 
με τη μόνη διαφορά ότι οι τιμές των συντελεστών g ή h (βηματικής ή παλμικής απόκρισης 
αντίστοιχα) παύουν να είναι αριθμοί και γίνονται πίνακες της μορφής: 

1,1 1,2 1,

2,1

,1 ,

h h h

h

h h

nin
i i i

ii

nout nout nin
i i

H =

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 1...i lpin=  (5-
17) 

 

όπου nin: πλήθος μεταβλητών εισόδου και nout: πλήθος μεταβλητών εξόδου. 

Κάθε μεταβλητή εξόδου θα επηρεάζεται από κάθε μεταβλητή εισόδου μέσω του μοντέλου 
πρόβλεψης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.4. Έτσι, το γινόμενο nin·nout θα εκφράζει το πλήθος 
των εξισώσεων πρόβλεψης, δηλαδή για την i μεταβλητή εξόδου θα έχουμε: 

,1 ,1 ,1
1 1 2 1 1

,2 ,2 ,2
1 2 2 2 2

, 1
1 1

ˆ ( | ) ( 1) ( 2) ... ( )

                     ( 1) ( 2) ... ( )

                    (

j j j
j lpin

j j j
lpin

j nin
nin

y t k t h u t k h u t k h u t k lpin

h u t k h u t k h u t k lpin

h u t−
−

+ = + − + + − + + + − +

+ − + + − + + + − +

                   

+ , 1 , 1
2 1 1

, , ,
1 2

1) ( 2) ... ( )

                    ( 1) ( 2) ... ( )

j nin j nin
nin lpin nin

j nin j nin j nin
nin nin lpin nin

k h u t k h u t k lpin

h u t k h u t k h u t k lpin

− −
− −− + + − + + + − +

+ − + + − + + + −

 (5-
18) 

 
όπου 1,...,j nout=  

 

Σχήμα 5.4  Απεικόνιση πολυμεταβλητού συστήματος 
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5.1.4 Σχεδιασμός ρυθμιστή MPC για συστοιχία PEMFC 
Ο στόχος της ρύθμισης του συγκεκριμένου συστήματος είναι αφενός η βελτίωση της 
δυναμικής συμπεριφοράς, δηλαδή η μείωση του χρόνου που χρειάζεται το σύστημα ώστε να 
φτάσει σε μόνιμες συνθήκες λειτουργίας, όταν αλλάξει η απαίτηση σε ισχύ και αφετέρου η 
μείωση της πιθανότητας να σταματήσει απότομα η λειτουργία της συστοιχίας την χρονική 
στιγμή κατά την οποία αλλάζει η απαίτηση σε ισχύ, δηλαδή η ομαλότερη μετάβαση του 
συστήματος σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης. Με παράλληλη χρήση των αποτελεσμάτων 
του Κεφαλαίου 4 επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης υδρογόνου αφού κάθε 
μεταβολή της επιθυμητής τιμής της ισχύος συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταβολή της 
επιθυμητής τιμής του 2Oλ , σύμφωνα με το Διάγραμμα 4-23. 

Το σύστημα της συστοιχίας των κελιών καυσίμου που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 είναι 
ένα δυναμικό, ευσταθές σύστημα. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του 
συστήματος η μεθοδολογία ρύθμισης δυναμικού μητρώου (DMC) που παρουσιάστηκε 
παραπάνω. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό του 
ρυθμιστή DMC για το σύστημα της συστοιχίας των κελιών καυσίμου. 

 

5.1.4.1 Κατασκευή μοντέλων FIR 
Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό του MPC ρυθμιστή, που θα βασίζεται στην μέθοδο DMC, 
είναι η ανάπτυξη ενός FIR μοντέλου, δηλαδή ενός μοντέλου παλμικής επιβολής που 
μοντελοποιεί τη δυναμική συμπεριφορά των ρυθμιζόμενων μεταβλητών συναρτήσει των 
μεταβολών που υφίστανται οι  μεταβλητές εκ χειρισμού. Το σύστημα που εξετάζεται είναι 
πολυμεταβλητό αφού περιλαμβάνει δύο μεταβλητές εκ χειρισμού (Ist,Vcm) και δύο 
ρυθμιζόμενες μεταβλητές (Pnet, λΟ2) Οι συντελεστές του μοντέλου που προκύπτει λοιπόν 
μπορούν να παρουσιαστούν υπό τη μορφή πινάκων, όπως φαίνεται στην Εξ.(5-17). Στο 
Παράρτημα IV παρουσιάζονται πίνακες με τα μοντέλα παλμικής επιβολής και τα μοντέλα FIR 
που αναπτύχθηκαν. 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών του μοντέλου FIR, αναπτύχθηκε αρχικά μοντέλο 
βηματικής επιβολής και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετατροπή των συντελεστών 
(δηλαδή με βάση τους συντελεστές του μοντέλου βηματικής επιβολής προσδιορίστηκαν οι 
συντελεστές του μοντέλου FIR). Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται στη βιομηχανική 
πρακτική, γιατί η στιγμιαία παλμική επιβολή δεν πραγματοποιείται εύκολα σε πολλά 
βιομηχανικά συστήματα.  Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία που 
αφορούν στην πραγματοποίηση των πειραμάτων βηματικής επιβολής, δηλαδή η αρχική 
μόνιμη κατάσταση των μεταβλητών εκ χειρισμού, οι βηματικές επιβολές που 
χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μεταβλητή και ο χρόνος δειγματοληψίας.  Οι αρχικές τιμές των 
μεταβλητών εκ χειρισμού επιλέγονται έτσι ώστε οι τιμές των μεταβλητών εξόδου να 
παίρνουν τις ακόλουθες τυπικές επιθυμητές τιμές λειτουργίας σε μόνιμη 
κατάσταση: 223255 , 2net OP W λ= = . Ο χρόνος δειγματοληψίας επιλέγεται έτσι ώστε να 
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προκύψει ικανοποιητικός αριθμός συντελεστών του μοντέλου (lpin=20), πριν το σύστημα 
ισορροπήσει στη νέα μόνιμη κατάσταση. 

 

Πίνακας 5.2  Χρόνος δειγματοληψίας και βηματικές επιβολές για τις δύο μεταβλητές εκ χειρισμού 

Μοντέλο FIR 
Χρόνος 
δειγματοληψίας, ti 
(s) 

Αρχική τιμή 
μεταβλητών εκ 
χειρισμού 

Βηματική επιβολή 

Συσχέτιση ανάμεσα στις 
μεταβλητές εξόδου και στην 
ένταση του ρεύματος ης 
συστοιχίας, Ist 

0.075 
100

99
st

cm

I A

Vυ

=

=
 5stI A= +  

Συσχέτιση ανάμεσα στις 
μεταβλητές εξόδου και το 
δυναμικό του συμπιεστή,

cmυ  
0.075 

100

99
st

cm

I A

Vυ

=

=
 10cm Vυ = +  

 
Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζεται σχηματικά η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
των μοντέλων βηματικής επιβολής σε περιβάλλον SIMULINK. Στο σχήμα αυτό διακρίνονται 
και τα σημεία με την ένδειξη simout και simout1, τα οποία καταγράφουν τις τιμές των δύο 
μεταβλητών εξόδου, στον χρόνο δειγματοληψίας που καθορίζεται. 

 

Σχήμα 5.5  Σχηματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των FIR μοντέλων σε 
περιβάλλον SIMULINK 
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5.1.4.2  Ανάπτυξη ρυθμιστή DMC 

Το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός του ρυθμιστή DMC, ο οποίος βασίζεται στο μοντέλο 
FIR που έχει κατασκευαστεί προηγουμένως. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας DMC γίνεται 
όπως περιγράφεται σε προηγούμενη ενότητα. Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται οι τιμές για 
τις βασικές παραμέτρους του ρυθμιστή, οι οποίες επιλέγονται έτσι ώστε ο ρυθμιστής να 
παρουσιάζει όσο το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη δυναμική συμπεριφορά. 
 

Πίνακας 5.3  Ορίζοντες πρόβλεψης και ρύθμισης του DMC ρυθμιστή 

Παράμετρος Τιμή 
Ορίζοντας πρόβλεψης, Νpr 50 
Ορίζοντας ρύθμισης, Μco 50 

 
Όπως έχει αναφερθεί, οι ρυθμιζόμενες μεταβλητές, των οποίων θα πρέπει να εισαχθούν στον 
ρυθμιστή οι επιθυμητές τιμές, είναι η απαίτηση σε ισχύ, Pnet και ο λόγος λΟ2. Όσον αφορά 
στην καθαρή ισχύ της συστοιχίας, η επιθυμητή τιμή είναι η εκάστοτε επιθυμητή απαίτηση σε 
ισχύ, η οποία για το μοντέλο που μελετάται μπορεί να κυμαίνεται από 5 kW – 45 kW. Ως 
επιθυμητή τιμή για τον λόγο λΟ2, εισάγεται η τιμή για την οποία εξασφαλίζεται η ελάχιστη 
κατανάλωση υδρογόνου η οποία προέκυψε από τη διαδικασία βελτιστοποίησης που 
περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4 και που παρουσιάζεται συνοπτικά στο Διάγραμμα 4-23.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους πίνακες W και R. Οι πίνακες αυτοί είναι 
διαγώνιοι και τα στοιχεία τους ονομάζονται και συντελεστές βάρους. Τα στοιχεία του πίνακα 
W είναι οι συντελεστές βάρους των ρυθμιζόμενων μεταβλητών, δηλαδή των μεταβλητών Pnet 
και λΟ2, ενώ τα στοιχεία του πίνακα R είναι οι συντελεστές βάρους των μεταβλητών εκ 
χειρισμού Ist και Vcm. Συγκεκριμένα, 

2
{ , }

net OPdiag w wλ=W  και { , }
CM stV Idiag r r=R . 

Μεταβάλλοντας κατάλληλα τους συντελεστές βάρους μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στη ρύθμιση της μεταβλητής Pnet  ή της μεταβλητής λΟ2. Η λύση του προβλήματος δίνεται 
τελικά από την Εξ.(5-13). 

Από τη λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης εφαρμόζεται μόνο η πρώτη ρυθμιστική 
κίνηση και το πρόβλημα διαμορφώνεται και επιλύεται εκ νέου όταν μεσολαβήσει χρόνος ίσος 
με μια περίοδο δειγματοληψίας. 

5.1.5  Εφαρμογή του DMC ρυθμιστή στο σύστημα της συστοιχίας PEMFC  

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζεται η σχηματική διάταξη του DMC ρυθμιστή, ο οποίος 
εφαρμόζεται στο σύστημα της συστοιχίας των κελιών καυσίμου τύπου PEM. 

Ο MPC-DMC ρυθμιστής στο Σχήμα 5.6 έχει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Όπως 
φαίνεται και στην σχηματική διάταξη, οι είσοδοι του ρυθμιστή είναι η ανατροφοδότηση από 
το σύστημα των κελιών καυσίμου των ρυθμιζόμενων μεταβλητών, δηλαδή οι τιμές της 
καθαρή ισχύος, Pnet, και του λόγου λΟ2, καθώς και οι προηγούμενες lpin σε πλήθος τιμές των 
μεταβλητών εκ χειρισμού. Οι έξοδοι του ρυθμιστή είναι οι ρυθμιστικές κινήσεις για τις 
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μεταβλητές εκ χειρισμού Ist και Vcm, που διαρκούν για χρονικό διάστημα ίσο με μια περίοδο 
δειγματοληψίας. 

Ο στόχος της ρύθμισης του μοντέλου της συστοιχίας κελιών καυσίμου είναι η βελτίωση της 
δυναμικής συμπεριφοράς των ρυθμιζόμενων μεταβλητών. Αυτός ο στόχος είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί ταυτόχρονα και για αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση θα επιδιωχθεί καλύτερη δυναμική συμπεριφορά για την 
μεταβλητή Pnet ενώ στη δεύτερη θα γίνει το αντίστοιχο για την μεταβλητή λΟ2. Την διαφορά 
για κάθε περίπτωση την κάνουν οι συντελεστές βάρους.  

Σε όλες τις προσομοιώσεις που θα ακολουθήσουν θα χρησιμοποιηθεί μια ακολουθία από 
μεταβολές των επιθυμητών τιμών των δύο ρυθμιζόμενων μεταβλητών που παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 5.4. Υπενθυμίζεται ότι οι μεταβολές αφορούν ουσιαστικά την επιθυμητή ισχύ 
Pnet, αφού οι μεταβολές του λόγου λΟ2 προκύπτουν άμεσα μέσω του Διαγράμματος 4-23.  

Στον Πίνακα 5.5 παρουσιάζονται οι τιμές για τους συντελεστές βάρους με τους οποίους 
επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση της μεταβλητής λΟ2. 

Στα Διαγράμματα 5-1 και 5-2 παρουσιάζονται οι αποκρίσεις των δύο ρυθμιζόμενων 
μεταβλητών, Pnet και λΟ2, στο σύστημα της συστοιχίας των κελιών καυσίμου, όταν σε αυτό 
εφαρμοστεί ο MPC-DMC ρυθμιστής με τους συντελεστές βάρους του Πίνακα 5.5.  

Πίνακας 5.4   Χρονικά βήματα και επιθυμητές τιμές που εισάγονται στον MPC-DMC ρυθμιστή 

Χρονικό βήμα 

(s) 

Καθαρή ισχύς, Pnet 
(W) 

λΟ2 

0 8350 2.496 
3 12540 2.452 
6 16730 2.527 
9 35360 2.323 
12 18500 2.488 
15 12350 2.447 

 

Πίνακας 5.5   Τιμές συντελεστών βάρους των μεταβλητών εισόδου και εξόδου του ρυθμιστή 

Συντελεστής 
βάρους 

Τιμή 

2O
wλ  100 

netPw  0.003 

cm
rυ  1/1.3 

stIr  1/100 
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Σχήμα 5.6  Σχηματική διάταξη του κλειστού βρόχου του μοντέλου της συστοιχίας των κελιών καυσίμου, που περιλαμβάνει και τον MPC-DMC ρυθμιστή 
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0.5
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Set-points
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Διάγραμμα 5-1  Απόκριση της καθαρής ισχύος, Pnet, στο σύστημα της συστοιχίας κελιών καυσίμου στο 
οποίο εφαρμόζεται ο MPC-DMC ρυθμιστής με τη βαθμονόμηση του Πίνακα 5.5 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
1

2

3

4

5

6

7

 

 

Set-points
Output values

 

Διάγραμμα 5-2  Απόκριση του λόγου λΟ2  στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών καυσίμου, στο οποίο 
εφαρμόζεται ο MPC-DMC ρυθμιστής με τη βαθμονόμηση του Πίνακα 5.5 
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Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται οι τιμές για τους συντελεστές βάρους με τους οποίους 
επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση της μεταβλητής Pnet.  
 

Πίνακας 5.6  Τιμές συντελεστών βάρους των μεταβλητών εισόδου και εξόδου του ρυθμιστή 

Συντελεστής 
βάρους 

Τιμή 

2O
wλ  1 

netPw  1 

cm
rυ  0.5 

stIr  0.01 

 
Στα Διαγράμματα 5-3 και 5-4 παρουσιάζονται οι αποκρίσεις των δύο ρυθμιζόμενων 
μεταβλητών, Pnet και λΟ2, στο σύστημα της συστοιχίας των κελιών καυσίμου, όταν σε αυτό 
εφαρμοστεί ο MPC-DMC ρυθμιστής με τους συντελεστές βάρους του Πίνακα 5.6.  

Συγκρίνοντας τα τέσσερα διαγράμματα μεταξύ τους μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις ο ρυθμιστής οδηγεί το σύστημα στις επιθυμητές τιμές. Αυτό που διαφέρει για 
κάθε περίπτωση είναι ο χρόνος και η δυναμική απόκριση που κάνει κάθε μεταβλητή μέχρι να 
οδηγηθεί στην επιθυμητή της τιμή. Στο Διάγραμμα 5-1 η μεταβλητή Pnet χρειάζεται περίπου 1s 
μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή τιμή ενώ στο Διάγραμμα 5-3 φαίνεται ότι χρειάζεται περίπου 
0.5s. Η μεταβλητή λ02 οδηγείται, στην πρώτη περίπτωση, σε μόνιμη κατάσταση σε περίπου 0.5s 
και με μικρές ταλαντώσεις. Αντίθετα, στην δεύτερη περίπτωση χρειάζονται από 2.5-6s ενώ 
παρατηρείται και δημιουργία μεγάλων κορυφών (peaks). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί 
ότι υπάρχει μία εξαίρεση στα παραπάνω και αυτό παρατηρείται όταν η επιθυμητή τιμή τίθεται 
στη μέγιστη τιμή της. Για αυτό τη συγκεκριμένη βηματική μεταβολή η απόκριση της καθαρής 
ισχύος είναι τόσο αργή όσο στην πρώτη περίπτωση. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο λάθος 
μοντελοποίησης το οποίο είναι σημαντικό όταν το σύστημα λειτουργεί σε μία περιοχή η οποία 
δεν είναι κοντά στην περιοχή λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των μοντέλων 
FIR.  
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Διάγραμμα 5-3  Απόκριση της καθαρής ισχύος, Pnet, στο σύστημα της συστοιχίας κελιών καυσίμου στο 
οποίο εφαρμόζεται ο MPC-DMC ρυθμιστής με τη βαθμονόμηση του Πίνακα 5.6 
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Διάγραμμα 5-4  Απόκριση του λόγου λΟ2  στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών καυσίμου στο οποίο 
εφαρμόζεται ο MPC-DMC ρυθμιστής με τη βαθμονόμηση του Πίνακα 5.6 
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5.1.6 Ρυθμιστής χωρίς ανατροφοδότηση 
Ένας τρόπος αξιολόγησης του MPC-DMC ρυθμιστή, που εφαρμόζεται στο μοντέλο της 
συστοιχίας των κελιών καυσίμου, είναι και η σύγκριση της συμπεριφοράς του με άλλους 
ρυθμιστές. Σε αυτό το υποκεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 
την εφαρμογή ενός ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση στο μοντέλο συστοιχίας των κελιών 
καυσίμου. 

Ο ρυθμιστής αυτός λειτουργεί με βάση την λογική “look-up tables”, δηλαδή ο ρυθμιστής επιλέγει 
τις τιμές των μεταβλητών εκ χειρισμού βάσει ενός πίνακα, που ουσιαστικά κωδικοποιεί τις 
πληροφορίες των Διαγραμμάτων 4-23 και 4-24. Η σχηματική διάταξη του στατικού ρυθμιστή 
χωρίς ανατροφοδότηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1. Ο ρυθμιστής εφαρμόστηκε ακριβώς στο 
ίδιο πρόβλημα αλλαγής των επιθυμητών τιμών των δύο ρυθμιζόμενων μεταβλητών που έχει 
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας DMC. Οι αποκρίσεις των μεταβλητών 
εξόδου παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 5-5 και 5-6. Παρατηρείται ότι ο ρυθμιστής χωρίς 
ανατροφοδότηση αδυνατεί να οδηγήσει το σύστημα στις επιθυμητές τιμές με ακρίβεια (κόκκινη 
γραμμή). Επιπλέον, στο Διάγραμμα 5-5, που παρουσιάζει την απόκριση της μεταβλητής λΟ2, 
παρατηρείται ότι κατά την αλλαγή της απαίτησης σε ισχύ δημιουργούνται κορυφές (peaks) οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα σε απότομη διακοπή της λειτουργίας του λόγω 
έλλειψης οξυγόνου αλλά και να προκαλέσουν δυναμική καταπόνηση (dynamic stress) στις 
μεμβράνες των κελιών λόγω απότομης μεταβολής της πίεσης αλλά και της έλλειψης του 
οξυγόνου.  Οι κορυφές αυτές είναι πιο έντονες από αυτές που παράγει ο MPC-DMC ρυθμιστής 
ακόμη και στην περίπτωση της βαθμονόμησης σύμφωνα με τον Πίνακα 5.6 όπου δίνεται έμφαση 
στη ρύθμιση της καθαρής ισχύος Pnet. 

 

 

Σχήμα 5.7  Σχηματική διάταξη του ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση σε περιβάλλον SIMULINK 
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Διάγραμμα 5-5  Απόκριση του λόγου λΟ2 στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών καυσίμου στο οποίο 
εφαρμόζεται ο ρυθμιστής χωρίς ανατροφοδότηση 
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Διάγραμμα 5-6  Απόκριση της καθαρής ισχύος, Pnet στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών καυσίμου στο 
οποίο εφαρμόζεται ο ρυθμιστής χωρίς ανατροφοδότηση 
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Πολλές φορές συμβαίνει να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
μιας συστοιχίας κελιών καυσίμου. Ένα τέτοιο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η ελαττωματική 
λειτουργία ή και καταστροφή, για οποιοδήποτε λόγο, ενός ή περισσοτέρων κελιών καυσίμου. 
Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια ρωγμή (cracking) σε κάποια μεμβράνη ή 
μεμβράνες των κελιών της συστοιχίας. Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται με επιτυχία 
μόνο αν η στρατηγική ρύθμισης που χρησιμοποιούμε περιέχει ανατροφοδότηση. Στα 
διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αποκρίσεις των μεταβλητών εξόδου του 
συστήματος της συστοιχίας των κελιών καυσίμου στο πρόβλημα αλλαγής των επιθυμητών τιμών 
των ρυθμιζόμενων μεταβλητών που έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα, όταν 21 από τα 381 κελιά 
καυσίμου βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

Στα Διαγράμματα 5-7 και 5-8 συγκρίνονται οι αποκρίσεις του ρυθμιζόμενων μεταβλητών λΟ2 και  
Pnet τις περιπτώσεις που το μοντέλο της συστοιχίας κελιών καυσίμου ρυθμίζεται: (α) με ένα 
ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση και (β) με τον MPC-DMC ρυθμιστή που έχει βαθμονομηθεί 
σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5. Είναι φανερό ότι ο ρυθμιστής χωρίς ανατροφοδότηση αποτυγχάνει 
να οδηγήσει τις ρυθμιζόμενες μεταβλητές στις επιθυμητές τιμές. σε αντίθεση  με τον ρυθμιστή 
που περιέχει ανατροφοδότηση των μεταβλητών εξόδου. Ο ρυθμιστής MPC- DMC λοιπόν 
εξακολουθεί και ρυθμίζει επιτυχώς το σύστημα ακόμα και αν δημιουργηθούν ανωμαλίες κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του.  

Όλες οι προσομοιώσεις που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο έγιναν σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με επεξεργαστή 1.87GHz Intel Pentium Core 2 και μνήμη 1GB Ram σε λειτουργικό 
σύστημα Windows XP. Οι προσομοιώσεις, που έγιναν με τον MPC-DMC ρυθμιστή, για 
πραγματικό χρόνο 18s έγιναν σε υπολογιστικό χρόνο 3min. Οι προσομοιώσεις, που έγιναν με τον 
MPC-DMC ρυθμιστή, για πραγματικό χρόνο 46s έγιναν σε υπολογιστικό χρόνο 7min. Οι 
προσομοιώσεις που έγιναν με τον ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση για πραγματικό χρόνο 18s 
έγιναν σε υπολογιστικό χρόνο 10s.   
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Διάγραμμα 5-7  Απόκριση του λόγου λΟ2 στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών καυσίμου όταν σε αυτό 
λειτουργούν τα 360 εκ των 381 κελιών καυσίμου (α) Ρυθμιστής χωρίς ανατροφοδότηση, (β) MPC-DMC 
ρυθμιστής. 
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Διάγραμμα 5-8  Απόκριση της καθαρής ισχύος Pnet του λόγου λΟ2 στο σύστημα  της συστοιχίας κελιών 
καυσίμου όταν σε αυτό λειτουργούν τα 360 εκ των 381 κελιών καυσίμου (α) Ρυθμιστής χωρίς 
ανατροφοδότηση, (β) MPC-DMC ρυθμιστής. 
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5.1.7 Συστοιχία κελιών καυσίμου Ballard NexaTM power module 

Μια άλλη μορφή αξιολόγησης του MPC-DMC ρυθμιστή που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο 
είναι και η σύγκριση των αποκρίσεων που προκύπτουν από αυτόν με τις αποκρίσεις μιας 
πραγματικής συστοιχίας κελιών καυσίμου.   

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων 
ανήκει στη Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής και βρίσκεται τοποθετημένη στο χώρο του 
Ημιβιομηχανικού Εργαστηρίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Η συγκεκριμένη συστοιχία ονομάζεται NexaTM power module και η 
κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Ballard. Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να αποδώσει 
από 0 έως και 1200 W μέγιστη ισχύ. Το καύσιμο, δηλαδή το υδρογόνο, βρίσκεται αποθηκευμένο 
εξωτερικά της συστοιχίας σε συμπιεσμένη μορφή στα 200 bar εντός φιάλης. Η σχηματική 
διάταξη της συγκεκριμένης συστοιχίας έτσι όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή φαίνεται στο 
Σχήμα 5.8. 

 

 

Σχήμα 5.8  Σχηματική διάταξη συστοιχίας κελιών καυσίμου NexaTM power module 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.8, υπάρχει ένα σύστημα ρύθμισης, οι ακριβείς όμως λεπτομέρειες 
και ο τρόπος λειτουργίας του οποίου θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν είναι 
διαθέσιμες στους χρήστες.  

 Το όλο σύστημα των κελιών καυσίμου είναι συνδεδεμένο με μετατροπέα 
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος  200 V (DC/AC inverter) και το φορτίο αποτελείται από 
σειρά λαμπτήρων.  Η συνολική πειραματική διάταξη φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία: 

 

Σχήμα 5.9  Πειραματική διάταξη του συστήματος κελιών καυσίμου NexaTM power module 

 
Με σκοπό να γίνει μια σύγκριση των αποκρίσεων των δύο συστημάτων, έγινε μια σειρά από 
πειράματα παρόμοια με αυτά που έγιναν στο μοντέλο της συστοιχίας με τον MPC-DMC 
ρυθμιστή. Συγκεκριμένα, έγινε καταγραφή της απόκρισης της καθαρής ισχύος  και του λόγου λΟ2 
της πειραματικής διάταξης για διάφορες απαιτήσεις ισχύος. Στο Σχήμα 5.10 φαίνεται το 
περιβάλλον του λογισμικού της πειραματικής διάταξης και οι αποκρίσεις των δύο μεταβλητών 
για διάφορες βηματικές μεταβολές στην απαίτηση σε ισχύ. 
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Σχήμα 5.10  Περιβάλλον λογισμικού συστοιχίας NexaTM power module 

  
Στα Σχήματα 5.11 και 5.12 φαίνονται σε μεγέθυνση οι αποκρίσεις της καθαρής ισχύος Pnet και 
του λόγου λΟ2 για διάφορες απαιτήσεις ισχύος.  

 

Σχήμα 5.11  Αποκρίσεις καθαρής ισχύος (πορτοκαλί χρώμα) και λΟ2 όπως προκύπτουν από την πειραματική 
συστοιχία κελιών καυσίμου NexaTM power module 
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Σχήμα 5.12  Απόκριση της μεταβλητής λΟ2 όπως προκύπτει από την πειραματική συστοιχία κελιών καυσίμου 
NexaTM power module 

 
Παρατηρώντας κανείς το Σχήμα 5.11 μπορεί να διαπιστώσει ότι το σύστημα οδηγείται στην 
επιθυμητή μόνιμη κατάσταση με γρήγορες αποκρίσεις. Παρόλα αυτά, παρατηρώντας με 
περισσότερη προσοχή το Σχήμα 5.12 διαπιστώνεται ότι κατά την αλλαγή του φορτίου 
δημιουργούνται κορυφές στο διάγραμμα της απόκρισης της μεταβλητής λΟ2. Όπως έχει τονιστεί 
και προηγουμένως, το είδος αυτής της δυναμικής συμπεριφοράς είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
πρόβλημα στην λειτουργία των κελιών καυσίμου λόγω ενδεχόμενης έλλειψης οξυγόνου σε 
κάποια υψηλή απαίτηση φορτίου. Σύμφωνα με την εργασία των Bocklisch et al, 2008, στην 
οποία μελετάται και η συμπεριφορά της συγκεκριμένης συστοιχίας, τα προβλήματα που 
δημιουργούνται εξαιτίας αυτής της δυναμικής συμπεριφοράς μπορούν να αποφευχθούν αν οι 
αλλαγές των φορτίων της ισχύος γίνονται με αργό ρυθμό (περίπου 30 W/s). Για παράδειγμα, μια 
αλλαγή σε απαίτηση ισχύος από 400 W σε 700 W θα πρέπει να γίνει σε περίπου 17s. 

Η αντιδιαστολή του Διαγράμματος 5-2 και του Σχήματος 5.11 φανερώνει ότι ο MPC-DMC 
ρυθμιστής που σχεδιάζεται στην παρούσα διατριβή παρουσιάζει καλύτερη δυναμική 
συμπεριφορά από τον ρυθμιστή που χρησιμοποιείται στην συστοιχία NexaTM power module. Το 
κυριότερο πλεονέκτημα του MPC-DMC ρυθμιστή είναι ότι ρυθμίζει την μεταβλητή λΟ2 ομαλά 
και χωρίς να δημιουργούνται κορυφές, τη στιγμή που ο χρόνος που χρειάζεται η συγκεκριμένη 
μεταβλητή για να οδηγηθεί σε μόνιμη κατάσταση είναι παρόμοιος και για τους δύο ρυθμιστές. 
Τονίζεται ακόμη, ότι ο MPC-DMC ρυθμιστής που προτείνεται στην παρούσα διατριβή, 
ελαχιστοποιεί την κατανάλωση του υδρογόνου.  
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6.1 Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας ρύθμισης προβλεπτικού 
μοντέλου για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων σε μία υβριδική μονάδα που αποτελείται από ΑΠΕ 
και τεχνολογίες υδρογόνου. Τις ΑΠΕ αποτελούν η ηλιακή και η αιολική ενέργεια με βάση τη 
μοντελοποίηση που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2. Η υβριδική μονάδα στο εξής θα καλείται 
“RESHS” (Renewable Energy Sources Hybrid System). 

Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει ρεαλιστικά τη λειτουργία και 
τους περιορισμούς του υβριδικού συστήματος. Οι βασικές αρχές της  ρύθμισης προβλεπτικού 
μοντέλου κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση μίας στρατηγικής 
βέλτιστης λήψης αποφάσεων. Αναλυτικά, διαμορφώνεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το 
οποίο βασίζεται στη διακριτοποίηση ενός μελλοντικού χρονικού ορίζοντα, το οποίο καθορίζει τις 
βέλτιστες τιμές των μεταβλητών απόφασης σε κάθε διακριτή χρονική στιγμή. Το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης επαναδιαμορφώνεται και επαναεπιλύεται σε κάθε χρονικό βήμα, επιτρέποντας 
έτσι το μοντέλο να ανανεώνεται με νέες πληροφορίες καθώς η διαδικασία προχωράει στο χρόνο. 
Να σημειωθεί ότι στο εξής το υβριδικό σύστημα που αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και 
τεχνολογίες υδρογόνου θα ορίζεται ως “PV-FC υβριδικό σύστημα” ενώ το αντίστοιχο σύστημα 
με ανεμογεννήτριες θα σημαίνεται ως “WG-FC υβριδικό σύστημα”. 

 

6.1.1 PV-FC υβριδικό σύστημα - Περιγραφή 
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει λεπτομερώς την μελετώμενη υβριδικής μονάδας ισχύος. 
Όλες οι μεταβλητές εξηγούνται στην ορολογία στην αρχή της διατριβής.  

 

 
Διάγραμμα 6-1  Σχηματική διάταξη της υβριδικής μονάδας PV-FC 

 

H υβριδική μονάδα ισχύος που αποτελείται από τις εξής κύριες διατάξεις: φωτοβολταϊκή 
συστοιχία (PV), ηλεκτρολυτική διάταξη (Electrolyser), φιάλες μεταλλικών υδριδίων, κελιά 
καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC) και εν τέλει ο μετατροπέας DC/AC. Το 
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σύστημα λειτουργεί ως εξής: Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα PV μπορεί είτε να 
τροφοδοτήσει την ηλεκτρολυτική διάταξη –με σκοπό την παραγωγή υδρογόνου είτε να καλύψει 
απευθείας τις απαιτήσεις του καταναλωτή. Το παραγόμενο υδρογόνο αποθηκεύεται σε φιάλες 
μεταλλικών υδριδίων τα οποία συνδέονται σε μία συστοιχία κελιών καυσίμου. Η συστοιχία 
παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για να καλύψει μέρος ή όλες τις ανάγκες 
του καταναλωτή. Επιπροσθέτως, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει/πουλήσει 
ηλεκτρική ενέργεια από/προς το δίκτυο. 

6.1.1.1 Ανάπτυξη της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης 
Σαν πρώτο βήμα, θεωρείται η πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 
μέσω του μοντέλου που αναπτύχθηκε και περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2. Επόμενο βήμα αποτελεί 
η πρόβλεψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα PV ενώ η ανάπτυξη ενός μοντέλου που 
περιγράφει ρεαλιστικά τη λειτουργία και τους περιορισμούς του συστήματος αποτελεί το τρίτο 
βήμα. Τελικά, οι βασικές αρχές της  ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου κυλιόμενου χρονικού 
ορίζοντα χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό μίας στρατηγικής λήψης βέλτιστων αποφάσεων.  
 

6.1.1.1.1 Τοπική πρόγνωση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο 

Η πρόβλεψη της GSI σε οριζόντιο επίπεδο γίνεται μέσω του μοντέλου που αναπτύχθηκε 
διεξοδικά στο Κεφάλαιο 2 και το οποίο βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα ακτινικής συνάρτησης 
βάσης (RBF). Για λόγους υπενθύμισης το μοντέλο εκτιμά την GSI μέσω μίας συνάρτησης τύπου 
Gauss έχοντας ως εισόδους την κατάσταση καιρού, S, και το μισό αριθμό των δεκαλέπτων 
ημέρας, L, ενώ ως έξοδο έχει τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης τύπου Gauss, ΜGSI. 
  

6.1.1.1.2 Πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο 

Έχοντας ως δεδομένη την πρόβλεψη της GSI, μπορούμε είτε μέσω του μοντέλου νευρωνικών 
δικτύων είτε μεσω εύρεσης πρώτα των συνιστωσών της GSI και κατόπιν μέσω του ισοτροπικού 
μοντέλου των Liu & Jordan, να εκτιμήσουμε την GSIT. Και οι δύο διαδικασίες παρουσιάζονται 
εκτενώς στο Κεφάλαιο 2. 
 

6.1.1.1.3 Πρόβλεψη της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής παραγωγής 

Τέλος, έχοντας την εκτίμηση της GSIT, η DC ηλεκτρική παραγωγή από τα PV υπολογίζεται 
μέσω του παρακάτω εμπειρικού μοντέλου (Εξ.(2-32)): 
 
 3(0.128 0.239 10 )ambPVOut GSIT T PVsurface−= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  (6-1)
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όπου η μεταβλητή PVsurface αποτελεί την καθαρή επιφάνεια (δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
πλαίσια των panels) της PV συστοιχίας. Οι μονάδες του παράγοντα που πολλαπλασιάζει τον όρο 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι σε [kW/m2 oC]. 
 

6.1.1.1.4 Εκτίμηση της απόδοσης του μετατροπέα DC/AC 

Η απόδοση του μετατροπέα είναι μία συνάρτηση της κανονικοποιημένης ισχύος εισόδου, δηλαδή του 
λόγου της ισχύος εισόδου του μετατροπέα προς την αντίστοιχη που ορίζουν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, για 
κανονικοποιημένη ισχύ εισόδου μεγαλύτερης του 15%, η απόδοση για τους περισσότερους εμπορικούς 
μετατροπείς είναι κοντά στο 0.9, όπως επιβεβαιώνεται από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που δίνει ο 
κατασκευαστής. Στο μοντέλο μας θεωρούμε ότι η απόδοση του μεταροπέα είναι σταθερή για όλο το εύρος 
της κανονικοποιημένης ισχύος εισόδου, μία παραδοχή η οποία χρησιμοποιείται και στον πολύ διαδεδομένο 
προσομοιωτή TRNSYS (Klein et al., 2000). Θέλοντας να κάνουμε μία εκτίμηση της απόδοσης του 
μετατροπέα χρησιμοποιήσαμε και πάλι καταγεγραμμένα στοιχεία δύο ετών λειτουργίας ενός εμπορικού 
μετατροπέα που ανήκει στο Ηλιακό Εργαστήριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
(THERMIE Project).  Η εκτιμώμενη απόδοση βρέθηκε ίση με 89.3%.  Το αποτέλεσμα αξιολογήθηκε 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενα κεφάλαια, δηλαδή 
διαχωρισμός των δεδομένων σε σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο επαλήθευσης με λόγο 75%:25%. 
Δημιουργήσαμε 100 διαφορετικές τυχαίες διαμερίσεις των δεδομένων και ο συντελεστής προσδιορισμού 
ήταν πάνω από 0.99 για όλες.  
 

6.1.1.1.5  Ανάπτυξη των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας 

Οι δύο κύριες διεργασίες λαμβάνουν χώρα στην ηλεκτρολυτική διάταξη και στα κελιά καυσίμου ενώ οι 
φιάλες μεταλλικών υδριδίων εξυπηρετούν ως μονάδες αποθήκευσης. Η απόδοση του μετατροπέα επίσης 
λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη των εξισώσεων που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα. 
Χρησιμοποιώντας τη σήμανση CS(k), EFG(k), ELΙn(k), ELΟut(k), ETG(k) FCΙn(k), FCΟut(k), INVIn(k), 
INVOut(k), PDir(k), PVΟut(k), για να δηλώσουμε τις ολοκληρωμένες τιμές των μεταβλητών που 
εισήχθησαν στο Διάγραμμα 6-1 κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου k και την 
αντίστοιχη σήμανση Inv(k) για το επίπεδο του αποθηκευμένου υδρογόνου στο τέλος της περιόδου k, 
μπορούμε να γράψουμε τις σχετικές εξισώσεις: 

 
Εξισώσεις που αφορούν στην ηλεκτρολυτική διάταξη και στη συστοιχία κελιών καυσίμου 

Οι κατασκευαστές ηλεκτρολυτικών διατάξεων παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία μέσω 
εξισώσεων για να εκφράσουν την ισχύ που καταναλώνει η διάταξη ως συνάρτηση του ρυθμού 
του παραγόμενου υδρογόνου. Παρομοίως, αντίστοιχες εξισώσεις συσχετίζουν το ρυθμό 
κατανάλωσης υδρογόνου σε μία συστοιχία με την παραγόμενη ισχύ. Αυτές οι εξισώσεις 
λαμβάνουν υπόψη τα παρασιτικά φορτία που οφείλονται στα βοηθητικά υποσυστήματα σε κάθε 
επιμέρους κύρια διάταξη. Οι εξισώσεις διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και έτσι 
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σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούμε γενικές συναρτήσεις για να δηλώσουμε την ύπαρξη τέτοιων 
μαθηματικών συσχετίσεων. 
 
 ( )1( ) ( )ELIn k L ELOut k=  (6-2)

 ( )2( ) ( )FCOut k L FCIn k=  (6-3)

  

Ισοζύγιο μάζας υδρογόνου 

Το επίπεδο του αποθηκευμένου υδρογόνου στο τέλος της περιόδου k είναι ίσο με το 
αποθηκευμένο υδρογόνο στο τέλος της προηγούμενης χρονικής περιόδου συν την ποσότητα του 
υδρογόνου που παράγεται από την ηλεκτρολυτική διάταξη κατά τη διάρκεια της περιόδου k μείον 
την ποσότητα του υδρογόνου που καταναλώνεται από τα κελιά καυσίμου κατά τη διάρκεια της 
ίδιας περιόδου: 

 ( ) ( 1) ( ) ( )Inv k Inv k ELOut k FCIn k= − + − (6-4)

 

Συνολικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας 

Το συνολικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει υπόψη του όλες τις διαφορετικές περιοχές 
του συστήματος όπου ενέργεια παράγεται ή καταναλώνεται. Έχοντας ως στόχο να φτάσουμε στη 
συνολική αυτή εξίσωση, γράφουμε πρώτα τα ισοζύγια ηλεκτρικής ενέργειας στους κόμβους 1, 2, 
3, όπως αυτοί ορίζονται στο Διάγραμμα 6-1: 

Ισοζύγιο ενέργειας στον κόμβο 1: ( ) ( ) ( ) ( )PVOut k EFG k ELIn k PDir k+ = +  (6-
5)

 

Ισοζύγιο ενέργειας στον κόμβο 2: ( ) ( ) ( )PDir k FCOut k INVIn k+ =  (6-6)

 

Ισοζύγιο ενέργειας στον κόμβο  ( ) ( ) ( )INVOut k CS k ETG k= +  (6-7)

Εάν θεωρήσουμε μία σταθερή απόδοση του μετατροπέα eff, όπως λέχθηκε και σε προηγούμενη 
ενότητα, δηλαδή, 

 ( ) ( )INVOut k eff INVIn k= ⋅  (6-8)

Τότε από τις Εξ.(6-5) έως (6-8) μπορούμε εύκολα να εξάγουμε την εξίσωση του συνολικού 
ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας: 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )eff PVOut k EFG k FCOut k ELIn k CS k ETG k⋅ + + − = +  (6-9)
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6.1.1.1.6 Διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης 

Η ρύθμιση προβλεπτικού μοντέλου (MPC) έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια ως μία πολύ 
δημοφιλής μεθοδολογία με εφαρμογή σε πλήθος διεργασιών ακόμα και βιομηχανικών. Η 
μεθοδολογία αυτή παρουσιάστηκε διεξοδικά στο Κεφάλαιο 5 για τη ρύθμιση της δυναμικής 
συμπεριφοράς μίας συστοιχίας κελιών καυσίμου. Σε αυτό το κεφάλαιο εφαρμόζεται μία 
τροποποίηση αυτής με στόχο τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.  

Οι βασικές αρχές της ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα 
χρησιμοποιούνται σε αυτή την εφαρμογή για το σχεδιασμό μίας στρατηγικής βέλτιστων 
αποφάσεων για το RESHS. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα 
επεκτείνεται έτσι ώστε να συμπεριλάβει μελλοντικές χρονικές περιόδους, τη στιγμή που οι 
εκτιμώμενες κατανομές της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα PV και η κατανομή της 
ζήτησης από τον καταναλωτή αποτελούν τα δεδομένα εισόδου. Διαμορφώνεται ένα πρόβλημα 
βελτιστοποίησης το οποίο βασίζεται στη διακριτοποίηση του μελλοντικού χρονικού ορίζοντα. Η 
επίλυση αυτού του προβλήματος βελτιστοποίησης παρέχει τις βέλτιστες τιμές των μεταβλητών 
απόφασης για το μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Οι μεταβλητές-κλειδιά είναι: η ενέργεια που 
καταναλώνει η ηλεκτρολυτική διάταξη, η ενέργεια που αγοράζεται η πωλείται στο δίκτυο κατά 
τη διάρκεια κάθε μελλοντικής χρονικής περιόδου καθώς και η ποσότητα του αποθηκευμένου 
υδρογόνου στις φιάλες μεταλλικών υδριδίων στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου.  Η υιοθεσία της 
αρχής του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα ουσιαστικά σημαίνει ότι μόνο οι βέλτιστες τιμές που 
σχετίζονται με την πρώτη μελλοντική χρονική περίοδο εφαρμόζονται στο σύστημα. Το μοντέλο 
ανανεώνεται με νέες πληροφορίες καθώς η διαδικασία προχωράει στο χρόνο και το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης επαναδιαμορφώνεται και επαναεπιλύεται κάθε συγκεκριμένη διακριτή χρονική 
στιγμή.  
 

Θεωρώντας έναν αριθμό PΙ, ίσων διαστημάτων μελλοντικών χρονικών βημάτων, η ακριβής 
διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης έχει ως εξής: 
 

Αντικειμενική συνάρτηση 

 

1

( ) ( ) ( ) ( )
min

( ) ( )

P

i

EFG k i Cost k i ETG k i Price k i
InvU k i CostCool InvD k i CostHeat=

+ ⋅ + − + ⋅ +⎡ ⎤
⎢ ⎥+ + ⋅ + + ⋅⎣ ⎦

∑  (6-10)

 

Περιορισμοί 

 
[ ]

Εάν   ( ) ( 1) 0         
                τότε   ( ) ( ) ( 1) ,    1,...,

Inv k i Inv k i
InvU k i Inv k i Inv k i i P

+ − + − ≥

+ = + − + − =
 (6-11)
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[ ]

Εάν ( ) ( 1) 0         
               τότε   ( ) ( 1) ( ) ,    1,...,

Inv k i Inv k i
InvD k i Inv k i Inv k i i P

+ − + − <

+ = + − − + =
 (6-12)

                                         
 ( )1( ) ( ) ,    1,...,ELIn k i L ELOut k i i P+ = + =  (6-13)

 ( )2( ) ( ) ,   1,...,FCOut k i L FCIn k i i P+ = + =  (6-14)

 ( ) ( 1) ( ) ( ),     1,...,Inv k i Inv k i ELOut k i FCIn k i i P+ = + − + + − + =  (6-15)

 
 ( )( ) ( ) ( ) ( )

                                                                     ( ) ( ),  1,...,
eff PVOut k i EFG k i FCOut k i ELIn k i

CS k i ETG k i i P
⋅ + + + + + − + =

+ + + =
 

(6-16) 

 

 Εάν ( ) 0    τότε  ( ) 0,    1,...,  EFG k i ETG k i i P+ > + = =  

 
(6-17) 

 Εάν  ( ) 0    τότε  ( ) 0,    1,...,  ETG k i EFG k i i P+ > + = =  (6-18) 

Η Εξ.(6-10) αποτελεί την αντικειμενική συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση, η οποία ουσιαστικά 
αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του μελλοντικού 
χρονικού ορίζοντα μείον το αντίστοιχο κέρδος από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. 
Οι ποσότητες Cost(k+i) και Price (k+i) αντιπροσωπεύουν το μοναδιαίο κόστος και μοναδιαίο 
κέρδος αγοράς/πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από/προς το δίκτυο μέσα στη χρονική περίοδο 
k+i. Έτσι, το σύστημα είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη καταστάσεις όπου οι τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλουν από περίοδο σε περίοδο (για παράδειγμα οι χρεώσεις τη νύχτα 
είναι διαφορετικές από εκείνες της ημέρας ή ακόμα διαφορετικά σενάρια τιμολογιακών 
πολιτικών). Η αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνει επίσης υπόψη το κόστος απαγωγής της 
θερμότητας από τα υδρίδια των μετάλλων κατά τη διάρκεια της πλήρωσής τους με υδρογόνο και 
το κόστος θέρμανσης αυτών κατά την εξαγωγή του υδρογόνου αντίστοιχα. Το κόστος θεωρείται 
ανάλογο της ποσότητας του υδρογόνου InvU(k+i)/InvD(k+i) που προστίθεται/εξάγεται προς/από 
τις φιάλες των μεταλικών υδριδίων. Συγκεκριμένα, η ποσότητα του υδρογόνου που προστίθεται 
κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος, πολλαπλασιάζεται με τον όρο CostCool ενώ ο η 
αντίστοιχη ποσότητα που εξάγεται από τις φιάλες πολλαπλασιάζεται με CostHeat όπου CostCool 
και CostHeat αντιπροσωπεύουν το κόστος ανά μονάδα όγκου υδρογόνου για την 
απαγωγή/προσθήκη θερμότητας στις φιάλες μεταλλικών υδριδίων. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς, οι Εξ.(6-11) και (6-12) υπολογίζουν τις ποσότητες του υδρογόνου που προστίθεται 
ή εξάγεται από τις φιάλες κατά τη διάρκεια των χρονικών βημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην αντικειμενική συνάρτηση. Οι Εξ.(6-13) έως (6-16) αποτελούν επέκταση των Εξ.(6-2) έως 
(6-4), (6-9) για όλο το μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. Οι Εξ.(6-17) και (6-18) δεν επιτρέπουν στο 
σύστημα να αγοράζει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο κατά τη διάρκεια του ίδιου 
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χρονικού διαστήματος. Επιπλέον στους παραπάνω περιορισμούς, οι μεταβλητές φράσσονται 
μεταξύ άνω και κάτω ορίων έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τους λειτουργικούς 
περιορισμούς. Οι μεταβλητές PVOut(k+i), ELin(k+i), ELOut (k+i), FCIn(k+i) και FCOut(k+i) 
φράσσονται μέχρι τη δυνατότητα παραγωγής της PV συστοιχίας,, της ηλεκτρολυτικής διάταξης 
και της συστοιχίας κελιών καυσίμου, ενώ η μεταβλητή Inv(k+i) φράσσεται μέχρι της μέγιστη 
δυνατότητα αποθήκευσης υδρογόνου στις φιάλες μεταλλικών υδριδίων. Όλες οι μεταβλητές 
προφανώς φράσσονται πάνω από το μηδέν. Εναλλακτικά, μπορούμε να επιβάλλουμε μεγαλύτερα 
από το μηδέν όρια για να αποτρέψουμε τις επιμέρους διατάξεις του συστήματος να λειτουργούν 
σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς παραγωγής και αντίστοιχα η ποσότητα του υδρογόνου να μην 
μειωθεί κάτω από ένα επίπεδο ασφαλείας. Επιπλέον περιορισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν 
στο πρόβλημα βελτιστοποίησης, ανάλογα με την κάθε εφαρμογή. 

Παρατήρηση: Το πρόβλημα βελτιστοποίησης που περιγράφεται από τις Εξ.(6-10) έως (6-18) 
καθώς και τα άνω και κάτω όρια των μεταβλητών απόφασης είναι ένα πολύπλοκο μη-γραμμικό 
πρόβλημα προγραμματισμού. Οι Εξ.(6-11) και (6-12) καθώς και οι Εξ.(6-17) και (6-
18)παρουσιάστηκαν σε μία μορφή που είναι εύκολα καταννοητή ακόμη και από τον μη έμπειρο -
σε προβλήματα μαθηματικής βελτιστοποίησης- αναγνώστη. Εντούτοις, η εισαγωγή των 
δηλώσεων “if-then” σε μαθηματικούς επιλύτες δεν επιτρέπεται ή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ 
αργή σύγκλιση. Οι ίδιες εξισώσεις μπορούν να διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
γίνεται χρήση των δηλώσεων “if-then”, με εισαγωγή δυαδικών μεταβλητών. Συγκεκριμένα, οι 
Εξ.(6-11) και (6-12) μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής: 

 

1

1

( ) ( 1) ( ) ( ),      1,...,
( ) ( ),               1,...,
( ) ( ),              1,...,

( ) ( ) 1,                  1,...,

Inv k i Inv k i InvU k i InvD k i i P
InvU k i M IC k i i P
InvD k i M IH k i i P
IC k i IH k i i P

+ − + − = + − + =
+ ≤ ⋅ + =
+ ≤ ⋅ + =

+ + + = =

 

 

(6-
19) 

όπου η μεταβλητή M1 είναι ένας σταθερός θετικός αριθμός (η αποθηκευτική δυνατότητα των 
φιαλών) και  )( ikIC + , PiikIH ,...,1  ),( =+ είναι δυαδικές μεταβλητές. 

Παρομοίως, οι Εξ.(6-17) και (6-18) μπορούν να γραφούν στην ακόλουθη μορφή: 

 2

2

( ) ( ),          1,...,
( ) ( ),         1,...,

( ) ( ) 1,             1,...,

EFG k i M IP k i i P
ETG k i M IS k i i P
IP k i IS k i i P

+ ≤ ⋅ + =
+ ≤ ⋅ + =

+ + + = =
 

 

(6-
20) 

όπου η μεταβλητή M2 είναι ένας σταθερός θετικός αριθμός (ένα άνω όριο στην ποσότητα 
ενέργειας που μπορεί να αγοραστεί/πουληθεί από/προς το δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός χρονικού 
διαστήματος) και )( ikIP + , PiikIS ,...,1  ),( =+ αποτελούν και αυτές δυαδικές μεταβλητές. 

Χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση που περιγράφεται από τις Εξ.(6-19) και (6-20) στη θέση των 
Εξ.(6-11) και (6-12) καθώς και των Εξ.(6-17) και (6-18), γεννάται ένα Πρόβλημα Μικτού 
Ακέραιου Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Non Linear Programming problem, 
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MINLP). Το πρόβλημα επιλύεται με τη χρήση του GAMS (Brooke et al, 1998). Η διαμόρφωση 
του προβλήματος βελτιστοποίησης παρουσιάζεται γραφικά στο Διάγραμμα 6-2.  

 

 

 

Διάγραμμα 6-2  Διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης που εφαρμόστηκε στην υβριδική μονάδα 

PV-FC 

 

6.1.1.2 Αποτελέσματα 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης που αφορούν στην 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για τη βέλτιστη λειτουργία μίας RESHS, η οποία 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μίας τυπικής οικίας που βρίσκεται 
στην Αθήνα. Βασιζόμενοι σε καταγεγραμμένα δεδομένα, ημερήσιες κατανομές αναφοράς 
δημιουργήθηκαν για κάθε μήνα. Το Διάγραμμα 6-3 δείχνει την κατανομή αναφοράς για το μήνα 
Οκτώβριο, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί για τις προσομοιώσεις που ακολουθούν στη συνέχεια.  

ΕΕννέέρργγεειιαα  πποουυ  ππααρράάγγεεττααιι  ααππόό  ττηη  
φφωωττοοββοολλττααϊϊκκήή  σσυυσσττοοιιχχίίαα  
ΚΚααττααννοομμήή  ζζήήττηησσηηςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  

εεννέέρργγεειιααςς 

ΔΔεεδδοομμέένναα 

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  
ααππόόφφαασσηηςς 

ΕΕννέέρργγεειιαα  πποουυ  κκααττααννααλλώώννεεττααιι  ααππόό  
ττηηνν  ηηλλεεκκττρροολλυυττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  
ΑΑγγοορράά//ΠΠώώλληησσηη  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  

εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό//ππρροοςς  ττοο  δδίίκκττυυοο  
ΠΠοοσσόόττηητταα  υυδδρροογγόόννοουυ  πποουυ  

κκααττααννααλλώώννεεττααιι  σσττηη  σσυυσσττοοιιχχίίαα  
κκεελλιιώώνν  κκααυυσσίίμμοουυ  
ΑΑπποοθθηηκκεευυμμέέννηη  πποοσσόόττηητταα  

υυδδρροογγόόννοουυ  σσττιιςς  φφιιάάλλεεςς  μμεεττααλλλλιικκώώνν  
υυδδρριιδδίίωωνν

ΚΚόόσσττοοςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  
εεννέέρργγεειιααςς  
ΚΚόόσσττοοςς  

ααππααγγωωγγήήςς//ππρροοσσθθήήκκηηςς  
θθεερρμμόόττηηττααςς  ααππόό//ππρροοςς  ττιιςς  
φφιιάάλλεεςς  μμεεττααλλλλιικκώώνν  υυδδρριιδδίίωωνν 

 

 

 

  
ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  μμηη--
γγρρααμμμμιικκοούύ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  μμιικκττοούύ  
αακκέέρρααιιοουυ  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  
((MMIINNLLPP)) 

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκήή  
σσυυννάάρρττηησσηη  ππρροοςς  
εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη 
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Διάγραμμα 6-3  Κατανομή φορτίου αναφοράς για το μήνα Οκτώβριο 

Οι μελλοντικές προβλέψεις για την ενέργεια που παράγεται από την PV συστοιχία, βασίζονται 
στο μοντέλο πρόβλεψης της GSI που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2. Για την ανάπτυξη του 
μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν καταγεγραμμένα δεδομένα δύο ετών λειτουργίας στον 
μετεωρολογικό σταθμό “ITIA” ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει την 3-ήμερη πρόβλεψη της φωτοβολταϊκής 
ηλεκτρικής παραγωγής, διαθέσιμη στην αρχή της προσομοίωσης: 
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Διάγραμμα 6-4  3-ήμερη πρόβλεψη της ηλεκτρικής παραγωγής από τη PV συστοιχία 
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Η πρόβλεψη της PVOut αντιστοιχεί στην ακολουθία 4  5  4, δηλαδή αραιή συννεφιά για την 
πρώτη ημέρα, λίγα σύννεφα για τη δεύτερη ημέρα και αραιή και πάλι συννεφιά για την τρίτη 
ημέρα. Οι εξισώσεις που αφορούν στην ηλεκτρολυτική διάταξη και στη συστοιχία κελιών 
καυσίμου περιέχονται στα φυλλάδια χαρακτηριστικών λειτουργίας της κάθε διάταξης και 
δίνονται παρακάτω. Να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα 
παρασιτικά φορτία που οφείλονται στις διάφορες βοηθητικές υποδιατάξεις κάθε συστήματος:  

 2( )( ) 3.348 ( ) 1.367 ln 3.845 5 ( )
104.621

ELOut kELIn k ELOut k E ELOut k⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ + − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6-
21)

 
4 3

2

( ) 0.273 9 ( ) 7.726 7 ( )

                                                     0.916 3 ( ) 1.745 ( )

FCOut k E FCIn k E FCIn k

E FCIn k FCIn k

= − − ⋅ + − ⋅ −

− ⋅ + ⋅
 (6-22)

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα, η απόδοση του μετατροπέα DC/AC θεωρείται 
σταθερή και ίση με 89.3%. Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0.09 €/kWh ενώ το 
κέρδος από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο θεωρείται ίσο με 0.05 €/kWh. Ένα 
κάτω όριο ίσο με 1 Nm3 (20% της δυναμικότητας αποθήκευσης υδρογόνου στις φιάλες 
μεταλλικών υδριδίων) επιβάλλεται στο αποθηκευμένο υδρογόνο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι 
χρησιμοποιούμε φιάλες μεταλλικών υδριδίων μικρών μεγεθών στις προσομοιώσεις μας, το 
κόστος απαγωγής ή προσθήκης θερμότητας στις φιάλες θεωρείται αμελητέο και έτσι οι 
παράμετροι CostCool και CostHeat τίθενται ίσοι με μηδέν. 

Δύο σενάρια που αφορούν στα χαρακτηριστικά της υβριδικής μονάδας εξετάζονται. Οι 

λεπτομέρειες αυτών συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1 ο οποίος παρουσιάζει τις δυναμικότητες 

παραγωγής των τριών κύριων διεργασιών (PV συστοιχία, ηλεκτρολυτική διάταξη, συστοιχία 

κελιών καυσίμου) καθώς και της αποθηκευτικής δυνατότητας των φιαλών μεταλλικών υδριδίων. 

Η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο σεναρίων είναι η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής 

υδρογόνου μέσω της ηλεκτρολυτικής διάταξης, η οποία είναι μικρότερη στο πρώτο σενάριο. Ως 

αρχική και τελική τιμή για το αποθηκευμένο υδρογόνο θέτουμε το 50% και 20% της 

χωρητικότητας των φιαλών.  
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Πίνακας 6.1  Χαρακτηριστικά υβριδικού συστήματος PV-FC 

 1ο Σενάριο 2ο Σενάριο 

Συστοιχία PV 4 kWp 4 kWp 
Ηλεκτρολυτική διάταξη 0.25 Nm3/h 0.5 Nm3/h 

Συστοιχία κελιών καυσίμου 1.2 kW 1.2 kW 
Φιάλες μεταλλικών υδριδίων 5 Nm3 5 Nm3 

 
Το Διάγραμμα 6-5 παρουσιάζει γραφικά την επίλυση των προβλημάτων βελτιστοποίησης που 
διαμορφώθηκαν για τα δύο σενάρια. Οι λύσεις παρουσιάζονται στη μορφή των βέλτιστων κατανομών για 
όλες τις μεταβλητές εισόδου και εξόδου, για όλο το χρονικό ορίζοντα των 72 h. Το πρώτο σενάριο 
απεικονίζεται με πράσινες γραμμές ενώ το δεύτερο με μπλε: 

0 20 40 60
0

1

2
Electricity from the Grid

time(h)

kW

0 20 40 60
0

1

2
Electrolyzer Consumption

time(h)

kW

0 20 40 60
0

0.5
Electrolyzer Production

time(h)

N
m

3 /h

0 20 40 60
0

0.5

1
Fuel Cell Consumption

time(h)

N
m

3 /h

0 20 40 60
0

1

2
Fuel Cell Production

time(h)

kW

0 20 40 60
0

0.5

1
Electricity to the Grid

time(h)

kW

0 10 20 30 40 50 60 70
0

2

4
Inventory

time(h)

N
m

3 /h

 
Διάγραμμα 6-5  Στρατηγική βέλτιστων αποφάσεων για τα δύο σενάρια της υβριδικής μονάδας 

Αγορά ΗΕ από το δίκτυο

Χρόνος (h) 
Παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλ/κής διάταξης

Χρόνος (h) 
Κατανάλωση υδρογόνου στα FC

Χρόνος (h) 
Παραγωγή FC

Χρόνος (h) 
Πώληση ΗΕ στο δίκτυο

Απόθεμα υδρογόνου

Χρόνος (h)

Κατανάλωση από την ηλ/κή διάταξη 

Χρόνος (h) Χρόνος (h) 
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Αναφορικά με το πρώτο σενάριο, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια των ωρών όπου η 

παραγωγή από τη PV συστοιχία είναι μέγιστη, η ηλεκτρολυτική διάταξη λειτουργεί κοντά στο 

μέγιστο της δυναμικότητάς της. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η ηλεκτρική ενέργεια που 

χρειάζεται από το δίκτυο είναι μηδέν ενώ ταυτόχρονα το πλεόνασμα πωλείται στο δίκτυο. 

Επιπλέον, παρατηρείται μία σταδιακή πλήρωση των φιαλών υδρογόνου λόγω της λειτουργίας της 

ηλεκτρολυτικής διάταξης. Αυτή η σταδιακή αύξηση του αποθηκευμένου υδρογόνου 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συστοιχίας κελιών καυσίμου 

σε μεταγενέστερες περιόδους όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ενέργεια αλλά χαμηλή ή μηδενική 

παραγωγή από την PV συστοιχία. Έτσι, τις βραδινές ώρες όπου η ζήτηση ενέργειας είναι μεγάλη 

αλλά πλέον δεν είναι διαθέσιμη η ηλιακή ενέργεια, η ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο από το 

αποθηκευμένο υδρογόνο μέσω των κελιών καυσίμου, ενώ μικρές ποσότητες ηλεκτρικής 

ενέργειας αγοράζονται από το δίκτυο. Συγκρίνοντας τις βέλτιστες κατανομές για τα δύο σενάρια, 

είναι εμφανές ότι τα χαρακτηριστικά μίας RESHS αποτελούν μία πολύ κρίσιμη παράμετρο για τη 

λειτουργία αυτής. Εξαιτίας της μεγαλύτερης δυναμικότητας παραγωγής υδρογόνου μέσω της 

ηλεκτρολυτικής διάταξης, το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο είναι 

χαμηλότερο στο δεύτερο σενάριο. Ο Πίνακας 6.2 συνοψίζει τα αποτελέσματα για το πρώτο 

σενάριο σχετικά με την ποσότητα της ενέργειας που αγοράζεται ή πωλείται στο δίκτυο για όλο το 

χρονικό ορίζοντα καθώς και την αντίστοιχη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. 

  

Πίνακας 6.2  Αγορά/Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και τιμή αντικειμενικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας 
ντετερμινιστική στρατηγική απόφασης – στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων για το σύστημα PV-FC 

 Συνολική 
ενέργεια από το 
δίκτυο (kWh) 

Συνολική 
ενέργεια προς το 
δίκτυο (kWh) 

Αντικειμενική 
συνάρτηση (€) 

Ντετερμιστικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις για τις 
χρονικές κατανομές των PVOut και CS 

9.7808 4.9563 0.63 

Ντετερμιστικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιώντας τις πραγματικές 

χρονικές κατανομές των  PVOut και CS 

27.8317 17.2793 1.64 

Στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων 
χρησιμοποιώντας τις πραγματικές 

χρονικές κατανομές των  PVOut και CS 

13.2176 7.9778 0.79 

 



Κεφάλαιο 6ο:Μοντελοποίηση Υβριδικού Συστήματος ΑΠΕ – Τεχνολογιών Υδρογόνου 

- 173 - 

Στα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, έχουμε θεωρήσει ότι τις χρονικές 
κατανομές των μεταβλητών εισόδου (δηλαδή των PVOut και CS) είναι ντετερμινιστικά, δηλαδή 
οι πραγματικές τους τιμές συμπίπτουν απόλυτα με τις προβλέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρονικού ορίζοντα. Προφανώς, τέλεια πρόβλεψη δεν μπορεί να επιτευχθεί σε πραγματικές 
εφαρμογές. Με σκοπό να διερευνηθεί μία εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες, δημιουργήσαμε 
τροποποιημένες χρονικές κατανομές στη μεταβλητή CS εισάγοντας ένα θόρυβο στις διαθέσιμες 
προβλέψεις ενώ για τη μεταβλητή PVOut χρησιμοποιήσαμε τις πραγματικές κατανομές όπως 
έχουν καταγραφεί σε τρεις διαδοχικές ημέρες τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, η τιμή της 
μεταβλητής CS(k+i), σε κάθε μελλοντική χρονική στιγμή i=1,…,P  αλλοιώνεται προσθέτοντας 
έναν τυχαίο αριθμό ο οποίος επιλέγεται από μία ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [-
0.1·CS(k+i)  0.1·CS(k+i)]. Όσον αφορά στις πραγματικές τιμές της PVOut, τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία (THERMIE Project) για τις τρεις διαδοχικές ημέρες αντιστοιχούν σε αραιή συννεφιά 
(κατάσταση 4), αίθριο καιρό (κατάσταση 6) και συννεφιασμένος (κατάσταση 2) αντίστοιχα. Το 
Διάγραμμα 6-6 παρουσιάζει τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την φωτοβολταϊκή παραγωγή PVOut 
και τις τροποποιημένες κατανομές της ζήτησης CS μαζί με τις διαθέσιμες προβλέψεις αυτών. 
Είναι εμφανές ότι όσον αφορά στη μεταβλητή PVOut, εισάγουμε συστηματικό σφάλμα στις 
διαθέσιμες προβλέψεις το οποίο αυξάνεται στο χρόνο.  
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Διάγραμμα 6-6  Πραγματικά και προβλεπόμενες χρονικές κατανομές για (a) PVOut και (b) CS 

 

Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων τιμών των 

κατανομών των PVOut και CS, αναδεικνύεται μία προφανής ερώτηση: Πώς θα μπορούσε αυτή η 

ανακολουθία να μειώσει την απόδοση της στρατηγικής βέλτιστων αποφάσεων που αποκτήθηκε 

ως λύση από το ντετερμινιστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, 

χρησιμοποιούμε ξανά τον ντετερμινιστικό σχεδιασμό του 1ου σεναρίου, αλλά τώρα θεωρούμε τα 

πραγματικά χρονικά σήματα των μεταβλητών PVOut και CS στη θέση αυτών που είχαν προκύψει 

από την προσομοίωση. Κατά τη διάρκεια κάθε χρονικής περιόδου, επιπλέον έλλειμμα ενέργειας 

καλύπτονταν αγοράζοντας από το δίκτυο ενώ πιθανό πλεόνασμα ενέργειας πωλείτο στο δίκτυο. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με πράσινες γραμμές στο Διάγραμμα 6-7. Οι ποσότητες 

ενέργειας που αγοράζονται από το δίκτυο η πωλούνται σε αυτό για όλο το χρονικό ορίζοντα, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2 και συγκρίνονται με εκείνες που προέκυψαν όταν είχε θεωρηθεί 

μηδενικός θόρυβος. Είναι εμφανές ότι και οι δύο ποσότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερες όταν οι 

πραγματικές τιμές των χρονικών Κατανομών των μεταβλητών PVOut και CS λαμβάνονται 

υπόψη. Το συνολικό κόστος (η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης) αυξάνεται σημαντικά 

(160%). Αυτή η παρατήρηση ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απόδοση μειώνεται όταν 

ο σχεδιασμός που προκύπτει από την επίλυση του ντετερμινιστικού προβλήματος 

βελτιστοποίησης εφαρμόζεται σε πραγματικές καταστάσεις που εμπεριέχουν χρονικές κατανομές 

με θόρυβο των μεταβλητών PVOut και CS.  
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Διάγραμμα 6-7  Ντετερμινιστική στρατηγική απόφασης – στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων για το 1ο 

σενάριο με τις πραγματικές τιμές των Κατανομών των PVOut και CS  (οι ντετερμινιστική στρατηγική 

απόφασης – στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων απεικονίζονται με πράσινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα) 

 
Στο υπόλοιπο της ενότητας θα διερευνήσουμε τα οφέλη της εφαρμογής της αρχής του κυλιόμενου 
χρονικού ορίζοντα για τη βελτίωση της στρατηγικής αποφάσεων που έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής. Η 
φιλοσοφία του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε διακριτή χρονική στιγμή, η 
διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης μπορεί να ανανεωθεί με τις πραγματικές τρέχουσες 
συνθήκες που επικρατούν στο σύστημα (ποσότητα του αποθηκευμένου υδρογόνου) καθώς επίσης και με 
πιο αξιόπιστες προβλέψεις που αφορούν στις μελλοντικές PVOut και CS χρονικές κατανομές. Στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή, θεωρούμε ότι κάθε χρονική στιγμή γνωρίζουμε τις πραγματικές τιμές των PVOut 
και CS μόνο για την επόμενη χρονική περίοδο, ενώ για τον υπόλοιπο χρονικό ορίζοντα συνεχίζουμε να 
χρησιμοποιούμε τις αρχικές προβλέψεις αυτών. Αυτή η παραδοχή είναι αρκετά συντηρητική, 
καθώς σε πραγματικές καταστάσεις πιθανότατα μπορούμε να βελτιώσουμε τις προβλέψεις μας 

Αγορά ΗΕ από το δίκτυο Κατανάλωση από την ηλ/κή διάταξη 

Χρόνος (h) 
Παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλ/κής διάταξης 

Χρόνος (h) 
Κατανάλωση υδρογόνου στα FC 

Χρόνος (h) 
Παραγωγή FC

Χρόνος (h) 
Πώληση ΗΕ στο δίκτυο 

Απόθεμα υδρογόνου

Χρόνος (h)

Χρόνος (h) Χρόνος (h) 
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για όλο το χρονικό ορίζοντα. Καθώς θα δούμε όμως και στη συνέχεια, η παραδοχή αυτή είναι 
αρκετά καλή για την επίδειξη της επίδρασης της στρατηγικής κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα. 

Ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία ανανέωσης των πληροφοριών που εισάγονται 
στο σύστημα, το ολοκληρωμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης επαναδιαμορφώνεται και επιλύεται 
εκ νέου, σε κάθε διακριτή χρονική στιγμή. Η βέλτιστη στρατηγική αποφάσεων που προκύπτει 
από την εφαρμογή της φιλοσοφίας του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα, απεικονίζεται με κόκκινες 
γραμμές στο Διάγραμμα 6-7, όπου μπορούμε να τη συγκρίνουμε με την αντίστοιχη στρατηγική 
που προέκυψε από την επίλυση του ντετερμινιστικού προβλήματος (απεικονίζεται με πράσινες 
γραμμές). Παρατηρούμε ελαφρές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό λειτουργίας της ηλεκτρολυτικής 
διάταξης για τις δύο πρώτες ημέρες και σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια της τρίτης 
ημέρας. Για το σύστημα των κελιών καυσίμου, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι 
οποίες οδηγούν σε μία αρκετά διαφορετική χρονική κατανομή του αποθηκευμένου υδρογόνου 
και σε μειωμένες ποσότητες αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. Πίνακα 6.2). Το 
συνολικό κόστος είναι αρκετά κοντά σε αυτό που υπολογίστηκε μέσω της χρήσης των 
προβλέψεων και όχι των πραγματικών τιμών για τις χρονικές κατανομές των μεταβλητών PVOut 
και CS (παρατηρείται μία αύξηση μόνο 25%). Είναι επίσης χρήσιμο να συγκρίνουμε αυτό το 
αποτέλεσμα με το κόστος κάλυψης όλων των ενεργειακών αναγκών αγοράζοντας από το δίκτυο, 
το οποίο είναι 3.16 € (δηλαδή μόνο 25% των αναγκών του καταναλωτή καλύπτεται αγοράζοντας 
ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο). Έτσι, η υιοθέτηση της αρχής του κυλιόμενου χρονικού 
ορίζοντα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του υβριδικού συστήματος σε 
πραγματικές εφαρμογές όπου οι μεταβλητές PVOut και CS προφανώς εμπεριέχουν σφάλματα. 
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6.1.2 WG-FC υβριδικό σύστημα – Περιγραφή 
Σε αυτή την ενότητα μελετάται μία υβριδική μονάδα ισχύος όπου την ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας αποτελεί ο άνεμος. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η RESHS κατά αντιστοιχία με 
αυτή που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα: 
 
 

 
 

Διάγραμμα 6-8  Σχηματική διάταξη της υβριδικής μονάδας WG-FC 

 

6.1.2.1 Ανάπτυξη της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που περιγράφηκε στην 
προηγούμενη ενότητα με μοναδική διαφοροποίηση ότι πλέον έχουμε ανεμογεννήτρια αντί για 
φωτοβολταϊκή συστοιχία. Έτσι όλες οι εξισώσεις διαμορφώνονται κατά τον ίδιο τρόπο με τη 
διαφορά ότι στη θέση της μεταβλητής PVOut έχουμε πλέον τη μεταβλητή WGOut. Τα βήματα 
που ακολουθούνται είναι τα ίδια και εφαρμόζεται η μεθοδολογία σε ένα συγκεκριμένο σύστημα 
με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, ειδικότερα συγκριτικά με αυτά που προέκυψαν από το 
υβριδικό σύστημα PV-FC.  
 

6.1.2.1.1 Πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής 

Η πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής μέσω ανεμογεννητριών παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε 
διεξοδικά στο Κεφάλαιο 2. Απλά να θυμίσουμε ότι έχοντας τη μετεωρολογική πρόβλεψη του 
ανέμου στα 10μ μπορούμε να φτάσουμε σε πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής έχοντας δεδομένη 
την εγκατεστημένη ισχύ.  
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6.1.2.1.2 Διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ίδια με αυτή που 
αναπτύχθηκε για το υβριδικό σύστημα PV-FC  και δεν θα παρουσιαστεί εκ νέου. Απλά τονίζεται 
για άλλη μία φορά ότι στη θέση της μεταβλητής PVOut έχουμε πλέον τη μεταβλητή WGOut. Όλα 
αυτά συνοψίζονται στο αντίστοιχο με αυτό της προηγούμενης ενότητας διάγραμμα: 
 
 

 

Διάγραμμα 6-9  Διαμόρφωση του προβλήματος βελτιστοποίησης που εφαρμόστηκε στην υβριδική μονάδα 
WG-FC 

 

6.1.2.2 Αποτελέσματα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται διάφορα αποτελέσματα προσομοίωσης που αφορούν στην 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για τη βέλτιστη λειτουργία μίας RESHS, η οποία 
χρησιμοποιείται –όπως και στην περίπτωση της μελετώμενης προηγουμένως υβριδικής μονάδας- 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μίας τυπικής οικίας που βρίσκεται στην Αθήνα. Και 
εδώ θα χρησιμοποιηθεί η κατανομή κατανάλωσης που απεικονίζεται στο Διάγραμμα 6-10 για το 
μήνα Οκτώβριο. 

Οι μελλοντικές προβλέψεις για την ενέργεια που παράγεται από την ανεμογεννήτρια βασίζονται 
στο απλό μοντέλο πρόβλεψης που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2. Το επόμενο διάγραμμα 
δείχνει την 3-ήμερη πρόβλεψη της παραγωγής από την ανεμογεννήτρια, διαθέσιμη στην αρχή της 
προσομοίωσης: 

ΕΕννέέρργγεειιαα  πποουυ  ππααρράάγγεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  
ααννεεμμοογγεεννννήήττρριιαα  
ΚΚααττααννοομμήή  ζζήήττηησσηηςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  

εεννέέρργγεειιααςς 

ΔΔεεδδοομμέένναα 

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  
ααππόόφφαασσηηςς 

ΕΕννέέρργγεειιαα  πποουυ  κκααττααννααλλώώννεεττααιι  ααππόό  
ττηηνν  ηηλλεεκκττρροολλυυττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  
ΑΑγγοορράά//ΠΠώώλληησσηη  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  

εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό//ππρροοςς  ττοο  δδίίκκττυυοο  
ΠΠοοσσόόττηητταα  υυδδρροογγόόννοουυ  πποουυ  

κκααττααννααλλώώννεεττααιι  σσττηη  σσυυσσττοοιιχχίίαα  
κκεελλιιώώνν  κκααυυσσίίμμοουυ  
ΑΑπποοθθηηκκεευυμμέέννηη  πποοσσόόττηητταα  

υυδδρροογγόόννοουυ  σσττιιςς  φφιιάάλλεεςς  μμεεττααλλλλιικκώώνν  
υυδδρριιδδίίωωνν

ΚΚόόσσττοοςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  
εεννέέρργγεειιααςς  
ΚΚόόσσττοοςς  

ααππααγγωωγγήήςς//ππρροοσσθθήήκκηηςς  
θθεερρμμόόττηηττααςς  ααππόό//ππρροοςς  ττιιςς  
φφιιάάλλεεςς  μμεεττααλλλλιικκώώνν  υυδδρριιδδίίωωνν 

 

 

 

  
ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  μμηη--
γγρρααμμμμιικκοούύ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  μμιικκττοούύ  
αακκέέρρααιιοουυ  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  
((MMIINNLLPP)) 

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκήή  
σσυυννάάρρττηησσηη  ππρροοςς  
εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη 
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Διάγραμμα 6-10  3-ήμερη πρόβλεψη της παραγωγής από την ανεμογεννήτρια 

 

Η πρόβλεψη της WGOut αντιστοιχεί σε μία ακολουθία όπου την πρώτη ημέρα η παραγωγή από 
την ανεμογεννήτρια κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, την επόμενη σε αρκετά υψηλά ενώ την τρίτη 
ημέρα αντίστοιχα, σε χαμηλά επίπεδα. 

Οι εξισώσεις που αφορούν στην ηλεκτρολυτική διάταξη και στη συστοιχία κελιών καυσίμου 
δίνονται από τις Εξ.(6-21) και (6-22) ενώ χρησιμοποιείται ο ίδιος μετατροπέας DC/AC με 
απόδοση σταθερή και ίση με 89.3%. Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0.09 €/kWh 
ενώ το κέρδος από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο θεωρείται ίσο με 0.05 €/kWh. 
Όσον αφορά στις φιάλες μεταλλικών υδριδίων τίθεται το ίδιο με πριν κάτω όριο ίσο με 1 Nm3 
(20% της δυναμικότητας αποθήκευσης υδρογόνου στις φιάλες μεταλλικών υδριδίων). Το κόστος 
απαγωγής ή προσθήκης θερμότητας στις φιάλες θεωρείται αμελητέο και έτσι οι παράμετροι 
CostCool και CostHeat τίθενται ίσοι με μηδέν. 

Το σενάριο που εξετάζουμε όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της υβριδικής μονάδας, 
συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3, ο οποίος παρουσιάζει τις δυναμικότητες παραγωγής των τριών 
κύριων διεργασιών (ανεμογεννήτρια, ηλεκτρολυτική διάταξη, συστοιχία κελιών καυσίμου) 
καθώς και της αποθηκευτικής δυνατότητας των φιαλών μεταλλικών υδριδίων. Ως αρχική και 
τελική τιμή για το αποθηκευμένο υδρογόνο και εδώ θέτουμε το 50% και 20% της δυναμικότητας 
των φιαλών.  
 

Χρόνος (h)



Κεφάλαιο 6ο:Μοντελοποίηση Υβριδικού Συστήματος ΑΠΕ – Τεχνολογιών Υδρογόνου 

- 180 - 

 
Πίνακας 6.3  Χαρακτηριστικά υβριδικού συστήματος WG-FC 

 Σενάριο 
Ανεμογεννήτρια 1.5 kWp 

Ηλεκτρολυτική διάταξη 0.25 Nm3/h 
Συστοιχία κελιών καυσίμου 1.2 kW 
Φιάλες μεταλλικών υδριδίων 5 Nm3 

 
Και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την υβριδική μονάδα WG-FC θα εφαρμόσουμε τη 
μεθοδολογία που βασίζεται πάνω στην αρχή του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα. Έτσι λοιπόν, 
δημιουργήσαμε τροποποιημένες χρονικές κατανομές στη μεταβλητή CS εισάγοντας θόρυβο στις 
διαθέσιμες προβλέψεις ενώ για τη μεταβλητή WGOut χρησιμοποιήσαμε τις πραγματικές 
κατανομές όπως έχουν καταγραφεί σε τρεις διαδοχικές ημέρες τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, η 
τιμή της μεταβλητής CS(k+i), σε κάθε μελλοντική χρονική στιγμή i=1,…,P, αλλοιώνεται 
προσθέτοντας έναν τυχαίο αριθμό ο οποίος επιλέγεται από μία ομοιόμορφη κατανομή στο 
διάστημα [-0.1·CS(k+i)  0.1·CS(k+i)]. Όσον αφορά στις πραγματικές τιμές της WGOut, τα 
καταγεγραμμένα στοιχεία στον μετεωρολογικό σταθμό “ITIA” που βρίσκεται εγκατεστημένος 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου για τις τρεις διαδοχικές ημέρες αντιστοιχούν σε μία 
ακολουθία όπου την πρώτη ημέρα η παραγωγή από την ανεμογεννήτρια κυμαίνεται σε μέτρια 
επίπεδα, την επόμενη σε μέτρια και πάλι ενώ την τρίτη ημέρα αντίστοιχα, σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Μάλιστα, τονίζεται ότι ακόμα και στην περίπτωση της 1ης ημέρας όπου η πρόβλεψη 
ήταν κοντινή με την πραγματικότητα σαν συνολικά μέση τιμή, οι διαφοροποιήσεις στην 
κατανομή ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Το Διάγραμμα 6-11 παρουσιάζει τα καταγεγραμμένα 
στοιχεία για την παραγωγή WGOut και τις προβλεπόμενες χρονικές κατανομές της ζήτησης CS 
μαζί με τις διαθέσιμες προβλέψεις αυτών. Είναι εμφανές ότι όσον αφορά στη μεταβλητή WGOut, 
εισάγουμε συστηματικό σφάλμα στις διαθέσιμες προβλέψεις το οποίο αυξάνεται στο χρόνο.  
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Διάγραμμα 6-11  Πραγματικά και προβλεπόμενες χρονικές κατανομές για (a) PVOut και (b) CS 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με πράσινες γραμμές στο Διάγραμμα 6-12. Οι ποσότητες 
ενέργειας που αγοράζονται από το δίκτυο η πωλούνται σε αυτό για όλο το χρονικό ορίζοντα, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4 και συγκρίνονται με εκείνες που προέκυψαν όταν είχε θεωρηθεί 
μηδενικός θόρυβος. Είναι εμφανές ότι και οι δύο ποσότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερες όταν οι 
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πραγματικές τιμές των χρονικών κατανομών των μεταβλητών WGOut και CS λαμβάνονται 
υπόψη. Το συνολικό κόστος (η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης) αυξάνεται σημαντικά (~12 
φορές). Αυτή η παρατήρηση ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απόδοση μειώνεται όταν 
ο σχεδιασμός που προκύπτει από την επίλυση του ντετερμινιστικού προβλήματος 
βελτιστοποίησης εφαρμόζεται σε πραγματικές καταστάσεις που εμπεριέχουν χρονικές κατανομές 
με θόρυβο των μεταβλητών WGOut και CS.  

 

Πίνακας 6.4  Αγορά/Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και τιμή αντικειμενικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας 
ντετερμινιστική στρατηγική απόφασης – στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων για το σύστημα WG-FC 

 Συνολική 
ενέργεια από το 
δίκτυο (kWh) 

Συνολική 
ενέργεια προς το 
δίκτυο (kWh) 

Αντικειμενική 
συνάρτηση (€) 

Ντετερμιστικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις για 

τις χρονικές κατανομές των          
WGOut και CS 

2.0305 0.0 0.18 

Ντετερμιστικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιώντας τις πραγματικές 

χρονικές κατανομές των            
WGOut και CS 

37.3790 23.619 2.18 

Στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων 
χρησιμοποιώντας τις πραγματικές 

χρονικές κατανομές των             
WGOut και CS 

12.3820 0.0 1.11 
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Διάγραμμα 6-12  Ντετερμινιστική στρατηγική απόφασης – στρατηγική ανανέωσης αποφάσεων απόφασεων 

για το 1ο σενάριο με τις πραγματικές τιμές των κατανομών των WGOut και CS  (Οι ντετερμινιστική και η 

ανανεωμένη στρατηγική αποφάσεων απεικονίζονται με πράσινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα) 

 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της αρχής του κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα  
παραμένουν τα ίδια με το υβριδικό σύστημα PV-FC και οδηγούν στο ότι η απόδοση του υβριδικού 
συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά σε πραγματικές εφαρμογές όπου οι μεταβλητές WGOut και CS 
προφανώς εμπεριέχουν σφάλματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εν αντιθέσει με την PV συστοιχία όπου 
η δυνατότητα παραγωγής είναι μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών ημέρας, οι ανεμογεννήτριες μπορούν να 
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και έτσι αυτή η σταδιακή πλήρωση των φιαλών με 
υδρογόνο δεν παρατηρείται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Αγορά ΗΕ από το δίκτυο Κατανάλωση από την ηλ/κή διάταξη 

Χρόνος (h) 
Κατανάλωση υδρογόνου στα FC 

Χρόνος (h) 
Παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλ/κής διάταξης 

Χρόνος (h) 
Παραγωγή FC

Χρόνος (h) 
Πώληση ΗΕ στο δίκτυο 

Απόθεμα υδρογόνου

Χρόνος (h)
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7.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το Κεφάλαιο συνοψίζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν για κάθε 
εξεταζόμενη περιοχή εστιάζοντας στην πρωτοτυπία των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν και 
των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσο της διατριβής. Τέλος, προτείνονται 
κατευθύνσεις για τη συνέχιση της έρευνας στο χώρο όπου κινείται η συγκεκριμένη διδακτορική 
διατριβή. 

 

7.1.1 Μοντελοποίηση συστημάτων ΑΠΕ 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που αφορούν στα ηλιακά και 
αιολικά συστήματα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα ηλιακά συστήματα, τέσσερα κύρια βήματα 
συνθέτουν την πορεία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της τελικής συμπεριφοράς μίας 
φωτοβολταϊκής συστοιχίας, όπως αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κεφάλαιο 2: 

• Πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο (GSI) 

• Υπολογισμός των συνιστωσών της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο 
επίπεδο 

• Εκτίμηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο 

• Πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία 

 
Όσον αφορά στην πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο, 
αναπτύχθηκε ένα μοντέλο το οποίο εκτιμά την κατανομή της GSI ως συνάρτηση των 
μετεωρολογικών συνθηκών και της κάθε ημέρας του έτους. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα 
μοντέλο το οποίο προσδιορίζει τις συνιστώσες της GSI έχοντας ως δεδομένα εισόδου τις 
μεταβλητές kΤ (δείκτης αιθριότητας), θΖ (ζενιθιακή γωνία) και SF (κλάσμα ηλιοφάνειας). Για την 
εκτίμηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο χρησιμοποιήθηκε το 
ισοτροπικό μοντέλο των "Liu and Jordan".  

Για την πρόβλεψη της GSIT αναπτύχθηκε ακόμη ένα μοντέλο νευρωνικών δικτύων τύπου RBF. 
Συγκεκριμένα, το μοντέλο εκτιμά την GSIT ως συνάρτηση μόνο της GSI καθώς και δύο 
παραμέτρων που καθορίζονται από γεωγραφικά και αστρονομικά δεδομένα, της ζενιθιακής 
γωνίας και της γωνίας πρόσπτωσης της άμεσης ακτινοβολίας, δηλαδή της γωνίας που 
σχηματίζουν οι ηλιακές ακτίνες με την κάθετο στην επιφάνεια της PV συστοιχίας. Το 
πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου σε σχέση με το ισοτροπικό είναι ότι απαιτεί λιγότερες 
πληροφορίες εισόδου στο μοντέλο.  Το μειονέκτημά του είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για 
κλίση 32ο ενώ, μέσω της προηγούμενης διαδικασίας, είναι δυνατή η εκτίμηση της GSIT και σε 
άλλες κλίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση του μοντέλου κρίνεται αρκετά καλύτερη από 
το ισοτροπικό, βάσει των τιμών των στατιστικών δεικτών που προκύπτουν για κάθε προσέγγιση.  
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Τα παραπάνω μοντέλα, όπως επίσης και το μοντέλο που εκτιμά των παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία ως συνάρτηση των GSIT και της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, μπορούν να φανούν χρήσιμα σε μηχανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με 
την μελέτη και εγκατάσταση πάρκων ΑΠΕ, με σκοπό την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και 
την εκτίμηση της απόδοσης μιας τέτοιας επένδυσης.  

Όσον αφορά τώρα στα αιολικά συστήματα, εφαρμόστηκαν απλά μοντέλα πρόβλεψης της 
αιολικής ηλεκτρικής παραγωγής περιορίζοντας την απαραίτητη πληροφορία εισόδου στη γνώση 
της ταχύτητας του ανέμου μέσω μετεωρολογικής πρόβλεψης –η οποία ανάγεται σε ταχύτητα στο 
ύψος της ατράκτου της ανεμογεννήτριας- καθώς επίσης και στη γνώση της μορφολογίας του 
εδάφους. 
 

7.1.2 Κελιά καυσίμου 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με τη χρήση νέων 
μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση και ρύθμιση συστημάτων κελιών καυσίμου. Τα 
συμπεράσματα χωρίζονται σε δύο κατηγόριες, μία που αφορά στα κελιά καυσίμου φωσφορικού 
οξέος και μία που αφορά στα κελιά καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων. 
 

7.1.2.1 Κελιά καυσίμου φωσφορικού οξέος 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε μία μελέτη βελτιστοποίησης PAFC η οποία 
βασίστηκε πάνω σε μεταμοντέλα τα οποία εξήχθησαν εφαρμόζοντας δύο τεχνικές 
παλινδρόμησης πάνω στα δεδομένα τα οποία παρήχθησαν από ένα CFD μοντέλο: 

• Μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης 

• Μέθοδος τεχνητών νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης 

Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης οδηγεί σε ένα μοντέλο όπου οι φυσικοί λογάριθμοι των 
μεταβλητών εισόδου συνδυάζονται γραμμικά για την πρόβλεψη του δυναμικού του κελιού. Το 
εξαγόμενο μοντέλο δεν είναι αρκετά ακριβές για τιμές δυναμικού οι οποίες είναι κοντά στα άνω 
και κάτω άκρα. Παρόλα αυτά η αξιοπιστία αυτής της μεθόδου κρίνεται ικανοποιητική για την 
υπόλοιπη περιοχή τιμών δυναμικού. Πλήθος στατιστικών ελέγχων ανέδειξε την ανωτερότητα του 
μοντέλου νευρωνικών δικτύων σε όρους ακρίβειας, ειδικά όταν η μεταβλητή εξόδου λαμβάνει 
τιμές κοντά στα άνω και κάτω άκρα.   

Η μελέτη βελτιστοποίησης βασίζεται πάνω στη διαμόρφωση ενός πολυκριτηριακού μη-
γραμμικού προβλήματος το οποίο λαμβάνει υπόψη τους διάφορους περιορισμούς –φυσικούς και 
λειτουργικούς- του συστήματος. Η επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης παρέχει τις 
βέλτιστες τιμές των μεταβλητών της διεργασίας, δεδομένης της απαίτησης σε ισχύ. Ένα από τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα νομογραφήματα τα οποία απεικονίζουν 
τις βέλτιστες τιμές των μεταβλητών εκ χειρισμού (ογκομετρικές παροχές εισόδου καυσίμου και 
οξειδωτικού αερίου) ως συνάρτηση της απαίτησης σε ισχύ. Αυτές οι βέλτιστες τιμές μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως επιθυμητές τιμές σε προβλήματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς σε 
πραγματικό χρόνο.  

Να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο υπολογιστικό εργαλείο (καθώς και αυτό που αναπτύχθηκε για 
τη συστοιχία PEMFC) είναι συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο σύστημα που μελετήθηκε δηλαδή 
διαφορετικά νομογραφήματα θα κατασκευαστούν εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία σε 
διαφορετικούς τύπους κελιών καυσίμου ή/και διαφορετικών γεωμετριών.  

 

7.1.2.2 Κελιά καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων 
Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη της 
δυναμικής συμπεριφοράς, τη βελτιστοποίηση αλλά και την ρύθμιση της λειτουργίας μιας 
συστοιχίας κελιών καυσίμου τύπου PEM. Η πορεία μελέτης του μοντέλου της συστοιχίας των 
κελιών καυσίμου τύπου PEM ξεκίνησε με την μεταμοντελοποίηση και την εξαγωγή γραμμικών 
και μη-γραμμικών μοντέλων για τη συσχέτιση των μεταβλητών εξόδου με τις μεταβλητές 
εισόδου του μοντέλου. Ακολούθησε ο προσδιορισμός των βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας 
της συστοιχίας για οποιαδήποτε απαίτηση ισχύος, ενώ στο τέλος έγινε εφαρμογή ενός MPC-
DMC ρυθμιστή, με τον οποίο επιτεύχθηκε η ρύθμιση του μοντέλου στις βέλτιστες συνθήκες 
λειτουργίας. Στο Σχήμα 7.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής όλης της πορείας που 
ακολουθήθηκε από την δημιουργία της βάσης δεδομένων μέχρι και την ρύθμιση του μοντέλου 
της συστοιχίας των κελιών καυσίμου που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη εργασία χωρίζονται σε τρεις ενότητες: 

• Στα συμπεράσματα που αφορούν στη διαδικασία της μεταμοντελοποίησης 

• Στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαδιακασία βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας της συστοιχίας 

• Στα συμπεράσματα που αφορούν στην αυτόματη ρύθμιση του συστήματος 
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Σχήμα 7.1  Διάγραμμα ροής της συνολικής πορείας που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία 

 

7.1.2.2.1 Συμπεράσματα από τη διαδικασία μεταμοντελοποίησης 

Κατά τη διαδικασία της μεταμοντελοποίησης εφαρμόστηκε η μέθοδος της γραμμικής 
παλινδρόμησης και η αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης για τη 
συσχέτιση -σε μόνιμη κατάσταση- των δύο μεταβλητών εξόδου, Pnet και λΟ2, με τις δύο 
ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου, Ist και Vcm. Η εξαγωγή των μοντέλων βασίστηκε σε βάση 
δεδομένων που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το αναλυτικό μοντέλο ανοιχτού βρόχου της 
συστοιχίας κελιών καυσίμου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.5.  

Αναλυτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ουσιαστικά μια διαδικασία δοκιμής 
και σφάλματος που απαιτεί τη θεώρηση πολλών διαφορετικών δομών του μοντέλου. Στα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η παραγόμενη δομή είναι 
συνήθως απλή και μικρή σε μέγεθος. Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου όμως είναι ότι 

Μ ο ν τ έ λ ο  σ υ σ τ ο ιχ ία ς  
κ ε λ ιώ ν  κ α υ σ ίμ ο υ  
α ν ο ιχ τ ο ύ  β ρ ό γ χ ο υ

Β ά σ η  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν

Γ ρ α μ μ ικ ό  μ ο ν τ έ λ οΜ η -γ ρ α μ μ ικ ό  μ ο ν τ έ λ ο

Β ε λ τ ισ τ ο π ο ίη σ η

Ρ ύ θ μ ισ η
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η διαδικασία δεν οδηγεί πάντοτε σε επιτυχή αποτελέσματα. Το μειονέκτημα αυτό έγινε 
φανερό στην προσπάθεια μοντελοποίησης της ισχύος  Pnet , όπου η καλύτερη δομή που 
επιλέχθηκε ανάμεσα στις πολλαπλές δομές μοντέλου που δοκιμάστηκαν παρουσιάζει 
σημαντικά σφάλματα, εδικά στις υψηλές τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής. Αντίθετα 
το μοντέλο που συσχετίζει το λόγο λΟ2,  με τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου του 
συστήματος είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων ακτινικής 
συνάρτησης βάσης (δηλαδή ο αλγόριθμος των ασαφών μέσων) απαιτεί πολύ μικρό 
υπολογιστικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μόνο μια 
μεταβλητή σχεδιασμού, τον αριθμό των ασαφών συνόλων που ορίζονται για κάθε 
μεταβλητή εισόδου. Το μειονέκτημα της χρήσης νευρωνικών δικτύων είναι ότι τα 
παραγόμενα μοντέλα είναι μεγάλα σε μέγεθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μη-
γραμμικά μοντέλα, που κατασκευάστηκαν με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 
τύπου RBF, παρουσίασαν εξαιρετική ακρίβεια τόσο στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς 
του μοντέλου της συστοιχίας, όσο και στην πρόβλεψη των ακραίων τιμών των 
μεταβλητών εξόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και για τη μεταβλητή εξόδου Pnet, 
παρατηρήθηκε βελτίωση των αποτελεσμάτων με χρήση της τεχνολογίας των νευρωνικών 
δικτύων. Αυτό βεβαίως ήταν αναμενόμενο καθώς τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μπορούν 
να προβλέψουν με ακρίβεια και αξιοπιστία οποιαδήποτε μη-γραμμική συμπεριφορά. 

 

7.1.2.2.2 Συμπεράσματα από την διαδικασία βελτιστοποίησης   

Με τον όρο βελτιστοποίηση εννοούμε την εύρεση εκείνων των λειτουργικών παραμέτρων της 
συστοιχίας κελιών καυσίμου, οι οποίες εξασφαλίζουν την ελάχιστη κατανάλωση υδρογόνου για 
κάποια δεδομένη απαίτηση σε ισχύ. Οι λειτουργικές αυτές παράμετροι είναι οι μεταβλητές 
εισόδου του μοντέλου ή μεταβλητές εκ χειρισμού, δηλαδή το ρεύμα της συστοιχίας, Ist και το 
δυναμικό του συμπιεστή, Vcm, από τις οποίες όμως προκύπτει και μια βέλτιστη τιμή για το λόγο 
λΟ2. 

Ειδικά ο προσδιορισμός των βέλτιστων τιμών του λόγου λΟ2 συναρτήσει της καθαρής ισχύος, 
Pnet,, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της διατριβής. Η αύξηση του λόγου λΟ2 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου και επομένως της καθαρής 
ισχύος που παράγεται από τα κελιά καυσίμου. Αν όμως ο λόγος λΟ2 λάβει τιμή μεγαλύτερη από 
τη βέλτιστη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα της υπερβολική αύξηση της ισχύος που πρέπει να 
καταναλώνει ο συμπιεστής και άρα την μείωση της καθαρής ισχύος που παράγεται από τα κελιά 
καυσίμου. Συνεπώς, είναι εμφανές ότι για κάθε περιοχή λειτουργίας του συστήματος υπάρχει μία 
βέλτιστη τιμή του λόγου λΟ2 η οποία και προσδιορίζεται στην αντίστοιχη ενότητα της 
διδακτορικής διατριβής. Τα αποτελέσματα της διαμόρφωσης και επίλυσης του προβλήματος 
βελτιστοποίησης συνοψίζονται στα Διάγραμματα 4-23 και 4-24 όπου παρουσιάζονται οι 
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βέλτιστες τιμές των λειτουργικών παραμέτρων της συστοιχίας για ολόκληρο το εύρος τιμών που 
μπορεί να λάβει η απαιτούμενη ισχύς.  

 

7.1.2.2.3 Συμπεράσματα από την μεθοδολογία αυτόματης ρύθμισης   

Ένα επόμενο στάδιο έρευνας της παρούσας διατριβής έχει να κάνει με το σχεδιασμό ρυθμιστή 
τύπου MPC-DMC για τη ρύθμιση του συστήματος της συστοιχίας κελιών καυσίμου τύπου PEM, 
που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. Στη συνέχεια συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 
από το Κεφάλαιο 5 όπου παρουσιάζεται η προτεινόμενη στρατηγική αυτόματης ρύθμισης. 

 Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των 
κελιών καυσίμου είναι η απότομη αλλαγή του λόγου λΟ2 την χρονική στιγμή κατά την 
οποία αλλάζει η απαίτηση σε ισχύ. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην απότομη μεταβολή 
της απαίτησης σε οξυγόνο. Όταν για παράδειγμα η απαίτηση σε ισχύ αυξηθεί τότε 
αυξάνεται και η απαίτηση σε οξυγόνο έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη για 
επιπλέον παραγωγή ενέργειας. Αν αυτή η απαίτηση σε ισχύ είναι υπερβολική τότε 
λαμβάνει χώρα το φαινόμενο έλλειψης οξυγόνου (oxygen depletion). Αυτό το φαινόμενο 
συμβαίνει όταν η παροχή οξυγόνου στη συστοιχία αδυνατεί να καλύψει την ανάγκη για 
παραγωγή ισχύος και έχει αρνητικές συνέπειες για τα κελιά καυσίμου. Τέτοιες συνέπειες 
είναι η φυσική φθορά των μεμβρανών των κελιών αλλά και η απότομη παύση της 
λειτουργίας τους (shut down). Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται συνήθως αυτό το 
πρόβλημα, είναι με τη χρήση επιπλέον μπαταρίας ή πυκνωτή. Παρατηρώντας το 
Διάγραμμα 5-2 μπορεί κανείς να διακρίνει ότι ο MPC-DMC ρυθμιστής, όταν 
χρησιμοποιούνται οι συντελεστές βάρους του Πίνακα 5.5, επιτυγχάνει να οδηγήσει το 
σύστημα σε μόνιμη κατάσταση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για έλλειψη οξυγόνου αφού ο 
λόγος λΟ2 δεν πέφτει κάτω από την τιμή 1.8, που είναι αρκετά μεγαλύτερη από το όριο 
ασφαλείας (1.5). Ειδικότερα, την χρονική στιγμή 9t =  η απαίτηση σε ισχύ αυξάνεται 
από 16730netP W=  σε 35360netP W= , δηλαδή κατά περίπου 20 kW , που 

ισοδυναμεί με περίπου το 50% της δυναμικότητας της συστοιχίας. Ακόμα και σε μια 
τέτοια απότομη μεταβολή, ο ρυθμιστής επιτυγχάνει να οδηγήσει το σύστημα με 
ομαλότητα και ακρίβεια σε μόνιμη κατάσταση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έλλειψης 
οξυγόνου. Η σύγκριση των αποκρίσεων του MPC-DMC ρυθμιστή με τις αντίστοιχες 
αποκρίσεις του ρυθμιστή χωρίς ανατροφοδότηση φανερώνουν το σημαντικό 
πλεονέκτημα της προτεινόμενης στρατηγικής αυτόματης ρύθμισης. 

 Ένας από τους αρχικούς στόχους αυτής της διατριβής ήταν η βελτίωση της δυναμικής 
συμπεριφοράς του συστήματος των PEMFC. Όπως αποδεικνύεται και από την 
παρατήρηση των Διαγραμμάτων 5-1 έως 5-4, η δυναμική συμπεριφορά του ρυθμιστή 
εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τους συντελεστές βάρους. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάστηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση 
ενισχύθηκαν οι συντελεστές βάρους της μεταβλητής λΟ2, ενώ στη δεύτερη ενισχύθηκαν 
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οι συντελεστές βάρους που αντιστοιχούν στη μεταβλητή Pnet. Με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε μία από τις δύο ρυθμιζόμενες μεταβλητές, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήματος.  

 Η χρήση ενός MPC-DMC ρυθμιστή σε ένα σύστημα κελιών καυσίμου θα μπορούσε 
να έχει αντίκτυπο και στην διάρκεια ζωής των κελιών καυσίμου. Η ομαλή λειτουργία 
των κελιών καυσίμου είναι ένα στοιχείο που συμβάλει σημαντικά στην διάρκεια ζωής 
τους. Ένας MPC ρυθμιστής μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα κελιά καυσίμου θα 
λειτουργούν συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ανωμαλίες σε αυτά ή αν κάποια 
από τα υπόλοιπα κελιά μιας συστοιχίας υπολειτουργούν. Αυτό αποδεικνύεται και από 
την σύγκριση ανάμεσα στον MPC-DMC ρυθμιστή και σε ένα ρυθμιστή χωρίς 
ανατροφοδότηση που γίνεται στο Κεφάλαιο 7 (Διάγραμμα 5-6 και 5-7). Επιπλέον, ένας 
MPC ρυθμιστής μπορεί -με την κατάλληλη διαμόρφωση των συντελεστών βάρους- να 
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα μιας απότομης διακοπής της λειτουργίας των κελιών 
καυσίμου ή της έλλειψης οξυγόνου σε αυτά λόγω υπερβολικής απαίτησης σε ενέργεια. 
Ακόμα, με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η δυναμική καταπόνηση (dynamic stress) 
των μεμβρανών των κελιών καυσίμου λόγω της διαταραχής της πίεσης και της έλλειψης 
οξυγόνου.  

 

7.1.3  Υβριδικό Σύστημα 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας MPC για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων σε ένα υβριδικό σύστημα 
ΑΠΕ – τεχνολογιών υδρογόνου. Τα ολοκληρωμένο σύστημα βασίστηκε πάνω σε τρία βήματα τα 
οποία συνοψίζονται παρακάτω: 

• Πρόβλεψη της ηλεκτρικής ενέργειας από τα συστήματα ΑΠΕ 

• Ανάπτυξη ενός μοντέλου που περιγράφει ρεαλιστικά τη λειτουργία και τους 
περιορισμούς του συστήματος και 

• Διαμόρφωση και επίλυση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης πραγματικού χρόνου το 
οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη 
λειτουργία του συστήματος. Το διαμορφούμενο πρόβλημα λαμβάνει υπόψη ανανεωμένες 
εκτιμήσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα συστήματα ΑΠΕ καθώς και της 
ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια για ένα μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. 

Το υβριδικό σύστημα που προτείνεται είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία ή/και αιολικό δυναμικό καθώς αξιοποιεί τις ήπιες αυτές μορφές ενέργειας ακόμη και 
σε χρονικές περιόδους που αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Έτσι, ελαχιστοποιείται η χρήση 
συμβατικών μορφών ενέργειας, μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ενώ με κατάλληλη 
διαστασιολόγηση του συστήματος, μπορεί αυτό να γίνει εντελώς αυτόνομο ενεργειακά και να 
εφαρμοστεί για την πλήρη κάλυψη σε ενέργεια καταναλωτών που δεν έχουν πρόσβαση στο 
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ηλεκτρικό δίκτυο (για παράδειγμα ορεινά καταφύγια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 
απομακρυσμένα νησιά κλπ). 

Ακόμα, να σημειωθεί ότι το κόστος των επιμέρους διατάξεων που απαρτίζουν το υβριδικό 
σύστημα συνεχώς μειώνεται, καθώς αυτές οι τεχνολογίες ωριμάζουν ολοένα και περισσότερο. 
Έτσι, τέτοιου είδους συστήματα αναμένεται να είναι ανταγωνιστικά με τα συμβατικά στο 
προσεχές μέλλον και έτσι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους κρίνεται ως κάτι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον και απαραίτητο. 

Με κατάλληλες τροποποιήσεις, η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε υβριδικό σύστημα που περιλαμβάνει ΑΠΕ (ή και σε συνδυασμό με κάποιες 
συμβατικές τεχνολογίες όπως κινητήρες ντήζελ) και αποθήκευση υδρογόνου, ή εναλλακτικές 
αποθηκευτικές διατάξεις, όπως οι συσσωρευτές. 

 

7.1.4  Προτάσεις για μελλοντική εργασία 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις για μελλοντική εργασία οι οποίες 
συμβαδίζουν με τις ερευνητικές τάσεις που απορρέουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, και 
αφορούν: 

• στη μοντελοποίηση συστημάτων ΑΠΕ 

• στη μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση της λειτουργίας και αυτόματη ρύθμιση 
συστημάτων  κελιών καυσίμου 

• στην περαιτέρω μελέτη υβριδικών συστημάτων 

 

Όσον αφορά στην μοντελοποίηση συστημάτων ΑΠΕ οι προτάσεις μπορούν να συνοψισθούν στα 
παρακάτω: 

 Ανάπτυξη νέων μοντέλων –τεχνητών νευρωνικών δικτύων αλλά και γραμμικών- για 
τον προσδιορισμό των συνιστωσών της GSI καθώς και της GSIT για διάφορες κλίσεις 
καθώς για άλλους τύπους φωτοβολταϊκών στοιχείων 

 Εύρεση «καθολικών» μοντέλων με παράλληλη παραγωγή χαρτών του ελληνικού 
χώρου, όπου θα επισημαίνονται τα πιο αξιόπιστα μοντέλα για χρήση σε εφαρμογές 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 

 Περαιτέρω αξιολόγηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών 
καταγραφών των διαφόρων μετεωρολογικών στοιχείων, καθώς και φωτογραφιών του 
αττικού ουράνιου θόλου από διάφορες τοποθεσίες (υπάρχουν ήδη καταγραφές οι οποίες 
έχουν ταξινομηθεί κατάλληλα) 

Όσον αφορά στη μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση της λειτουργίας και αυτόματη ρύθμιση 
συστημάτων  κελιών καυσίμου, οι προτάσεις έχουν ως εξής: 
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 Στο Κεφάλαιο 5 προτείνεται μια μεθοδολογία ρύθμισης τύπου MPC για το μοντέλο 
της συστοιχίας κελιών καυσίμου. Η δυναμική συμπεριφορά του ρυθμιστή που 
σχεδιάστηκε εξαρτάται σημαντικά από τους συντελεστές βάρους που 
χρησιμοποιούνται. Αν και στην παρούσα διατριβή μελετώνται δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις, εντούτοις κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη της επίδρασης που έχουν 
οι συντελεστές βάρους στην ρύθμιση κάθε μιας από τις δύο ρυθμιζόμενες μεταβλητές. 
Θεωρείται ότι είναι εφικτός ο προσδιορισμός τιμών των συντελεστών βάρους που θα 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική απόκριση των δύο ρυθμιζόμενων 
μεταβλητών. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία βαθμονόμησης που θα 
εξασφαλίζει την εύρωστη ευστάθεια και απόδοση του συστήματος κλειστού βρόχου 
ακόμη και υπό την παρουσία αβεβαιότητας στο διαθέσιμο δυναμικό μοντέλο. 

 Σχεδιασμός ρυθμιστή MPC με χρήση πολλών διαφορετικών μοντέλων FIR (για τις 
διάφορες περιοχές λειτουργίας) έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της πρόβλεψης της 
μελλοντικής δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος σε κάθε διακριτή χρονική 
στιγμή κατά την οποία ο ρυθμιστής υπολογίζει τη ρυθμιστική του κίνηση.  

 

Τέλος, όσον αφορά στο συνολικό υβριδικό σύστημα προτείνονται τα εξής: 

 Επέκταση του υπάρχοντος μοντέλου έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη και την παραγωγή 
θερμού νερού με στόχο τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού 

 Διαμόρφωση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης το οποίο με βάση δεδομένα τόπου 
της εγκατάστασης και του τύπου της εφαρμογής θα αποφασίζει ποια είναι τα βέλτιστα 
συστατικά μέρη -καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών- ενός υβριδικού συστήματος 
(superstructure optimization) 

 

Κλείνοντας, παρακάτω δίνεται μία λίστα με τις μέχρι σήμερα δημοσιεύσεις του συγγραφέα σε 
βιβλία, επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.  
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Εισαγωγή 
Σε αυτό το Παράρτημα παρουσιάζονται βασικά στοιχεία θεωρίας πάνω στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τις διάφορες παραμέτρους που την επηρεάζουν αυτή και των οποίων γίνεται χρήση στα 
μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2 (Παπαδόπουλος, 1997 και Καραμάνου, 2006). 
Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη σύγκριση των διαφόρων 
μοντέλων της βιβλιογραφίας καθώς και του αναπτυχθέντος μοντέλου νευρωνικών δικτύων για 
την πρόβλεψη της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο, GSIT. Τέλος να σημειωθεί 
ότι πλήθος αποτελεσμάτων σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία και διάφορα μοντέλα 
αποσύνθεσης ο αναγνώστης μπορεί να βρει στη διπλωματική εργασία της Ε. Μέχλερη (Μέχλερη, 
2007). 
 

I.1.  Ηλιακή ακτινοβολία  
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία θεωρίας πάνω στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 

I.1.1.  Συνιστώσες ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 

Με μια καλή προσέγγιση, ο ήλιος συμπεριφέρεται σαν μια τέλεια πηγή εκπομπής ακτινοβολίας 
(μέλαν σώμα) σε μια θερμοκρασία κοντά στα 5800 Κ. Η ανά μονάδα επιφανειας εκπεμπόμενη 
ισχύς πάνω σε μια επιφάνεια έξω από την ατμόσφαιρα της γης, κάθετη προς τις ακτίνες του ήλιου 
και απέχουσα 1 ΑU από αυτόν, είναι γνωστή ως ηλιακή σταθερά (Duffie & Beckman, 2006, 
§1.2). 

 SCG =1367 W/ 2m   (I-1) 

Η ακτινοβολία που πέφτει σε ένα συλλέκτη πάνω από την ατμόσφαιρα της γης, γνωστή ως «εξω-
ατμοσφαιρική» (extraterrestrial),αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από την ακτινοβολία που 
ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή από τον ήλιο. 
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Σχήμα I.1   Οι συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας 

 
Όταν η ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της γης υφίσταται ορισμένες 
μετατροπές αλληλεπιδρώντας με διάφορα συστατικά της. Κάποια από αυτά, όπως τα σύννεφα, 
την αντανακλούν. Άλλα, όπως το όζον, το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα, την 
απορροφούν. Οι σταγόνες του νερού και τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης προκαλούν σκέδαση-
διασκορπισμό της. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασιών είναι η αποσύνθεση της ηλιακής 
ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα δέκτη στην επιφάνεια της γης, σε καθαρά 
διαφοροποιούμενα συστατικά.  

Η «άμεση» ή «απευθείας» ή «ακτινική» ακτινοβολία (Direct or Beam radiation), προσπίπτει 
κατευθείαν στην επιφάνεια του συλλέκτη χωρίς αντανάκλαση ή διασπορά. 

Η «διάχυτη» ακτινοβολία (Diffuse radiation),είναι όλη η υπόλοιπη ακτινοβολία που προέρχεται 
από αυτήν που διαχέεται στην ατμόσφαιρα. 

Η ολική ακτινοβολία που πέφτει σε μια επιφάνεια είναι το άθροισμα των παραπάνω και είναι 
γνωστή σαν "συνολική" ακτινοβολία (Global radiation). 

Επί πλέον, όταν ο συλλέκτης εγκαθίσταται με κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, όπως και 
συνηθίζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, 
προστίθεται και ένα μικρό σχετικά ποσοστό προερχόμενο από ανάκλαση σε παρακείμενα 
αντικείμενα (Albedo radiation). Αυτό φαίνεται καλύτερα στο επόμενο Σχήμα: 

Ατμοσφαιρική 
διασπορά

Απορρόφηση

Άμεση 

Διάχυτη 

Ανακλώμενη από το 
έδαφος

Ανακλώμενη από τα 
σύννεφα
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Σχήμα I.2  Οι συνιστώσες της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο του  συλλέκτη 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας, προέρχεται από την άμεση ακτινοβολία, σημαντική είναι 
όμως και η συμβολή της διάχυτης. 

 

I.1.2.  Ύπαρξη ατμόσφαιρας - Ακτινοβολία ενός ήλιου 
Ως στοιχείο χαρακτηρισμού της επίδρασης την οποία έχει η ύπαρξη της ατμόσφαιρας, σε 
ανέφελες συνθήκες, λαμβάνεται το μήκος διαδρομής της ηλιακής ακτινοβολίας στη γήινη 
ατμόσφαιρα και μέχρι τη στάθμη της θάλασσας, που ονομάζεται αέριος μάζα (air mass), AM. Αν 
αγνοηθεί η καμπυλότητα της γης, το μήκος της αέριας μάζας ισούται με το πάχος του στρώματος 
της ατμόσφαιρας δια του συνημίτονου της ζενιθιακής γωνίας, zθ , δηλαδή της γωνίας που 

σχηματίζει η ευθεία γη-ήλιος με την κατακόρυφο (ζενίθ) στο συγκεκριμένο σημείο (Σχήμα 2.3). 
Επομένως, η κλίμακα της μάζας αέρα δείχνει ουσιαστικά πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η 
διαδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα λαμβάνοντας υπόψη την καμπυλότητα της 
γης (Σχήμα 2.3), σε σύγκριση με την κατακόρυφη διαδρομή της χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
καμπυλότητα αυτή.  

Άμεση 

Ανακλώμενη 
από το έδαφος

Διάχυτη 

Ατμοσφαιρική 
διασπορά
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Σχήμα I.3  Εξάρτηση της μάζας αέρα (ΑΜ) από την θέση του ήλιου 

 
Η ηλιακή σταθερά SCG  στην κλίμακα μάζας αέρα σημειώνεται ως ΑΜ0 και συμβολίζει την 

πλήρη απουσία ατμοσφαιρικής παρεμβολής, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία στο διάστημα, σε 
θέση που να έχει τη μέση απόσταση της γης από τον ήλιο. Επίσης, ως ΑΜ1 συμβολίζεται η θέση 
του ήλιου στην κατακόρυφο, στο ζενίθ, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μήκος της διαδρομής της 
ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Όμοια, ως ΑΜ1.5 συμβολίζεται η διαδρομή της 
ακτινοβολίας με τον ήλιο σε γωνία 45º από το ζενίθ, ως ΑΜ2 με τον ήλιο σε γωνία 60º, κλπ. 

Στον Πίνακα I.1 παρουσιάζονται οι πυκνότητες της ισχύος και η μέση ενέργεια των φωτονίων 
της ηλιακής ακτινοβολίας σε διάφορες πρότυπες συνθήκες στην κλίμακα μάζας αέρα. Ας 
σημειωθεί, όμως, ότι η παραπάνω προτυποποίηση δεν είναι πάρα πολύ αυστηρή. Έτσι π.χ. εκτός 
από τις τιμές του πίνακα, η ΑΜ0 αναφέρεται επίσης ως 1.353 kW/ 2m  ή συνηθέστερα 1.367 
kW/ 2m  και η ΑΜ2 ως 0.740 kW/ 2m . 

 
Πίνακας I.1 Oι πρότυπες τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας στην κλίμακα μάζας αέρα (Καραμάνου, 2006) 

Τιμή μάζας αέρα 
Συμβατικές 
συνθήκες 

Ισχύς (W/m2)  
Μέση ενέργεια των 
φωτονίων (eV) 

ΑΜ0 
 

Στο διάστημα, έξω 
από την ατμόσφαιρα 

1350 1,48 

ΑΜ1 

Ο ήλιος στο ζενίθ. 
Κάθετη πρόσπτωση 
σε επιφάνεια στη 
στάθμη της 

1060 1,32 
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θάλασσας 

ΑΜ2 
Απόσταση του ήλιου 
60º από το ζενίθ 

880 1,38 

ΑΜ3 
Απόσταση του ήλιου 
70,5º από το ζενίθ 

750 1,21 

 
Η ηλιακή ακτινοβολία ΑΜ1.5 έχει πυκνότητα 935 W/ 2m  και αποτελεί χονδρικά μια αρκετά 
αντιπροσωπευτική προσέγγιση της μέσης μέγιστης ισχύος που περίπου δέχεται μια επιφάνεια 
κάθετη προς την ακτινοβολία και στις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες αιχμής (καλοκαίρι, 
μεσημέρι, καθαρός ουρανός κλπ.). Για απλοποίηση, η παραπάνω πυκνότητα ισχύος 
στρογγυλεύεται στα 1000 W/ 2m ,ονομάζεται συμβατικά ακτινοβολία ενός ήλιου (ή ενός πλήρους 
ήλιου) και χρησιμοποιείται για την έκφραση της ισχύος αιχμής (peak) - pW  των Φ/Β στοιχείων, 

η οποία και δηλώνεται από τον κατασκευαστή ως η ονομαστική ισχύς αυτών. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μέγιστη ισχύς της ακτινοβολίας το ηλιακό μεσημέρι στις 
ευνοϊκότερες ημέρες του έτους, δεν διαφέρει πολύ από τόπο σε τόπο και η τιμή 1 kW/ 2m  
αποτελεί μια πολύ χονδρική, αλλά πάντως γενικά αποδεκτή προσέγγιση. Όταν ο ουρανός έχει 
σύννεφα, η μεταβολή της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης γίνεται 
ανώμαλη (Intermittent radiation). Οι παρατηρούμενες απότομες πτώσεις της έντασης οφείλονται 
στην παρεμβολή ενός νέφους που μετακινεί ο άνεμος. Επίσης, το γρήγορο πέρασμα ενός 
σμήνους πουλιών ή ενός αεροπλάνου μέσα από τη δέσμη του ηλιακού φωτός που δέχεται ο 
συλλέκτης, καταγράφεται σαν μια πολύ οξεία στιγμιαία πτώση της έντασης της ακτινοβολίας. 
Παρατηρούμε,  ακόμη, εξάρσεις που ξεπερνούν τις κανονικές τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
συνθήκες καθαρού ουρανού. Προφανώς στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα θα συμβαίνει 
αθροιστική επίδραση της άμεσης ακτινοβολίας από τον ήλιο -μέσα από ένα άνοιγμα των νεφών- 
και της ανακλώμενης από τα σύννεφα. 

 

I.1.3. Μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας 
Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας και η φωτονική της σύσταση παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 
ανάλογα με την ώρα, την εποχή, τις κλιματολογικές συνθήκες και την περιεκτικότητα της 
ατμόσφαιρας σε υγρασία, σε αιωρούμενα σωματίδια και σε άλλα συστατικά. Επίσης 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και από άλλους προβλέψιμους ή απρόβλεπτους παράγοντες, 
όπως οι ηλιακές κηλίδες και εκρήξεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ. 

Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας, η οποία εξαρτάται από την κίνηση 
της γης περί τον ήλιο, μπορεί να υπολογίζεται με ακρίβεια από γεωμετρικές σχέσεις. Αντίθετα η 
μείωση που υφίσταται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την διαδρομή της στην 
ατμόσφαιρα, εξαρτάται προφανώς από την κατάσταση της ατμόσφαιρας. 
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I.1.3.1. Μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω της θέσης του ήλιου 
Ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η 
σχετική θέση του ήλιου και της γης, που περιγράφεται απλούστερα με βάση την ουράνια σφαίρα, 
στο κέντρο της οποίας θεωρείται ότι βρίσκεται η γη. Το επίπεδο του ισημερινού της γης τέμνει 
την ουράνια σφαίρα στον ουράνιο ισημερινό και ο πολικός άξονας της γης στους ουράνιους 
πόλους. Η θέση του ήλιου παίρνει πολύ διαφορετικές τιμές, σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της 
απόκλισης (δ), δηλαδή της γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα στην ευθεία που ενώνει το κέντρο 
της γης με το κέντρο του ήλιου, και στο επίπεδο του ισημερινού. Η κίνηση της γης γύρω από τον 
ήλιο φαίνεται ως κίνηση του ήλιου στην ουράνια σφαίρα, σε ελλειπτική τροχιά, το επίπεδο της 
οποίας ονομάζεται εκλειπτική και σχηματίζει γωνία 23.45º με το επίπεδο του ουράνιου 
ισημερινού. Η γωνία δ μεταξύ της ευθείας που ενώνει τα κέντρα του ήλιου και της γης και του 
επιπέδου του ισημερινού, ονομάζεται ηλιακή απόκλιση (declination)  και υπολογίζεται από τη 
σχέση (Cooper et al., 1965): 

 
360(284 )23.45sin

365
nδ +

=  (I-2) 

όπου n=1 (1η  Ιανουαρίου) έως 365 (31η  Δεκεμβρίου) ημέρα του έτους.   

  
Σχήμα I.4   Η ουράνια σφαίρα με την φαινόμενη ετήσια κίνηση του ήλιου 

 
Είναι δ=0 κατά την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου) και την φθινοπωρινή ισημερία (21 
Σεπτεμβρίου), οπότε ο ήλιος ανατέλλει ακριβώς στην ανατολή και δύει ακριβώς στη δύση. 
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Επίσης είναι δ=23.45º την 21η Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο) και δ= -23.45º την 21η Δεκεμβρίου 
(χειμερινό ηλιοστάσιο). 

 
Σχήμα I.5  Η ακραία απόκλιση του ήλιου κατά το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο 

 
Άμεση συνέπεια των διαφορετικών τιμών της απόκλισης του ήλιου, κατά τη διάρκεια του έτους, 
είναι ότι οι τροχιές του διαγράφονται βορειότερα και υψηλότερα στον ουρανό το καλοκαίρι, με 
νωρίτερα ανατολή και αργότερα δύση στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ το χειμώνα συμβαίνει το 
αντίθετο. Παράλληλα, διαμορφώνονται οι αντίστοιχες μετεωρολογικές και κλιματολογικές 
συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες εποχές του έτους. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα μεγέθη για τη γενική εκτίμηση της καθημερινής και της εποχιακής 
διακύμανσης της ακτινοβολίας σε έναν τόπο, είναι η θεωρητική ηλιοφάνεια, δηλαδή το χρονικό 
διάστημα από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, καθώς και η μέση πραγματική ηλιοφάνεια, 
η οποία δείχνει το μέσο όρο των ωρών που ο ήλιος δεν καλύπτεται από σύννεφα. Επίσης, ο 
αριθμός των ηλιοφεγγών ημερών, στη διάρκεια των οποίων ο ήλιος δεν καλύπτεται καθόλου από 
σύννεφα, καθώς και των ανήλιων ημερών, που ο ήλιος καλύπτεται από σύννεφα σε όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. 

 

I.1.3.2. Μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω της κίνησης της γης κατά τη 
διάρκεια του έτους 

Όπως είναι γνωστό η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 24-
ώρου, λόγω περιστροφής της γης περί τον άξονά της, και κατά την διάρκεια του έτους, λόγω 
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περιστροφής της γης στο επίπεδο της εκλειπτικής. Η μεταβολή της απόστασης της γης από τον 
ήλιο έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή της ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας. 
Αν onG  είναι η ένταση της ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας, που εκφράζει και την ακτινική 

ακτινοβολία (Direct or Beam radiation), αφού εκτός της ατμόσφαιρας δεν υπάρχουν οι υπόλοιπες 
συνιστώσες της ακτινοβολίας, σε επίπεδο κάθετο προς τις ακτίνες του ήλιου και SCG  η μέση τιμή 

της ηλιακής σταθεράς, θα είναι (Duffie & Beckman, 2006, §1.4): 

 
onG = SCG (1+0.033 360cos

365
n) (I-3)

όπου n=1 (1η  Ιανουαρίου) έως 365 (31η  Δεκεμβρίου) η ημέρα του έτους. 
 

I.1.3.3. Μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω κίνησης κατά τη διάρκεια της 
ημέρας 

Η ημερήσια κίνηση της γης απεικονίζεται με την ημερήσια περιστροφή της ουράνιας σφαίρας 
περί τον πολικό άξονα και η στιγμιαία θέση του ήλιου περιγράφεται από την ωριαία γωνία ω, η 
οποία ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του μεσημβρινού που περνάει από τον ήλιο και του 
μεσημβρινού που περνάει από τη θέση της εγκατάστασης. Η ωριαία γωνία είναι 0ο κατά το 
ηλιακό μεσημέρι και αυξάνει με ρυθμό 15º/h (=0.25/min). Λαμβάνεται ω<0 για πρωινές ώρες και 
ω>0 για μεσημεριανές. 
Η ωριαία γωνία του ήλιου ω υπολογίζεται από τη σχέση:  

 ωh=( St -12)15 (I-4) 

όπου ω, η ωριαία γωνία του ήλιου σε ώρες 
         St , ο ηλιακός χρόνος σε ώρες. 

Ο ηλιακός χρόνος είναι ο χρόνος που μετράται με βάση τη φαινόμενη κίνηση του ήλιου στον 
ουρανό και δεν συμπίπτει με τον τοπικό χρόνο του ωρολογίου. 
Οι δύο χρόνοι συνδέονται με τη σχέση: 

 ( )
15

Ioc
s C C

Lt t T E= + − +  (I-5) 

όπου St , ο ηλιακός χρόνος σε ώρες 
         Ct , ο τοπικός χρόνος σε ώρες 
        IocL , το γεωγραφικό μήκος της θέσης του παρατηρητή σε μοίρες 
        CT , η τοπική ωρολογιακή ζώνη με βάση το GMT (Greenwich Mean Time)  σε ώρες 

         (για την Ελλάδα +2hours) 
         E, η λεγόμενη εξίσωση χρόνου, σε ώρες: 
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Εearth=3.82(0.000075+0.001868cosB-0.032077sinB-0.014615cos2B-0.04089sin2B) (Iqbal M., 

1983), όπου Β=360 1
365
n −  και n η ημέρα τυς έτους (1η  Ιανουαρίου n=1). 

Η εξίσωση του χρόνου, Ε, είναι ένας παράγοντας που συνεκτιμά τις επιδράσεις της στροφής των 
αξόνων της γης κατά την περιστροφή της στο επίπεδο της εκλειπτικής και της εκκεντρότητας της 
τροχιάς της. 

 

I.1.3.4. Μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω γεωγραφικής θέσης 
Λόγω της γεωγραφικής θέσης ενός παρατηρητή πάνω στην επιφάνεια της γης, προσφέρεται να 
οριστεί ένα σύστημα συντεταγμένων με βάση την κατακόρυφο, η οποία τέμνει την ουράνια 
σφαίρα στο ζενίθ και το ναδίρ, και τον ορίζοντα, που είναι το επίπεδο το κάθετο στον άξονα 
αυτόν. Η γωνία θΖ  μεταξύ του ζενίθ και της ευθείας όρασης του ήλιου ονομάζεται γωνία ζενίθ ή 

ζενιθιακή γωνία, η δε συμπληρωματική της α=90º-θz, ονομάζεται ύψος του ήλιου. Η άλλη πολική 
συντεταγμένη για τον προσδιορισμό της θέσης του ήλιου είναι η αζιμούθια γωνία ψ, μεταξύ της 
προβολής της ευθείας όρασης του ήλιου στο επίπεδο του ορίζοντα και του νότου. Είναι ψ=0º στο 
νότο, ψ=+90º στη δύση, ψ=-90º στην ανατολή και ψ=180º στο βορρά. 

Για οριζόντιες επιφάνειες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι στατιστικές 
μετρήσεις αναφέρονται συνήθως στο οριζόντιο επίπεδο, ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις μεταξύ 
των παραπάνω γωνιών: 

 cos sin sin cos cos cosloc loc hθ δ φ δ φ ωΖ = + (I-6)

όπου: φloc είναι το γεωγραφικό πλάτος της θέσης της εγκατάστασης και θΖ +α=90º. 
Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει νόημα υπολογισμού της παραπάνω σχέσης για θΖ >90º. 
Η ωριαία γωνία Sω , κατά την οποία δύει ο ήλιος, προκύπτει προφανώς αν τεθεί θΖ =90º, οπότε: 

 cos Sω =- sin sin
cos cos

loc

loc

φ δ
φ δ

= tan tanlocφ δ  (I-7)

Συνεπώς ο ήλιος θα ανατέλλει σε γωνία - Sω  και θα δύει σε + Sω . Επίσης αν είναι Νd (σε ώρες) η 

διάρκεια της ημέρας, δηλαδή ο χρόνος από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου θα είναι: 

 24 22 arccos( tan tan )
360 15d S locω φ δΝ = = − (I-8)
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Σχήμα I.6   Ορισμός των γωνιών ύψος του ήλιου και ζενιθιακής γωνίας 

 

I.1.4. Η ηλιακή ακτινοβολία στο φωτοβολταϊκό συλλέκτη 
Η ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια του συλλέκτη διαφέρει από αυτήν που προσπίπτει 
στο οριζόντιο επίπεδο όταν ο συλλέκτης έχει εγκατασταθεί υπό κάποια κλίση σε σχέση προς 
αυτό. Η υπό γωνία εγκατάσταση του συλλέκτη συνηθίζεται για λόγους μέγιστης εκμετάλλευσης 
της ηλιακής ακτινοβολίας και μια τέτοια τοποθέτηση προσδίδει επιπλέον χαρακτηριστικά στην 
ηλιακή ακτινοβολία, τα οποία εξετάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 
 

I.1.4.1. Η επίδραση της κλίσης του συλλέκτη 
Η απορροφούμενη ακτινοβολία είναι μέγιστη όταν οι ακτίνες του ήλιου προσπίπτουν κάθετα στο 
επίπεδο του συλλέκτη. Συνεπώς για να επιτευχθεί η λήψη της μέγιστης ποσότητας της ηλιακής 
ενέργειας θα έπρεπε ο συλλέκτης να στρέφεται συνεχώς ώστε να παρακολουθεί την πορεία του 
ήλιου, πράγμα όμως που κατά κανόνα αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος της εγκατάστασης και 
εφαρμόζεται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις. 

Στην πράξη, κατά γενικό κανόνα, η θέση των συλλεκτών, δηλαδή του προσανατολισμού και της 
κλίσης τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο, παραμένει αμετάβλητη ή το πολύ προβλέπεται η 
χειροκίνητη μεταβολή της κλίσης τους μια ή δύο φορές το έτος. 

Στην γενικότερη περίπτωση, η θέση του συλλέκτη προσδιορίζεται από τη γωνία β που σχηματίζει 
με το οριζόντιο επίπεδο (ονομάζεται κλίση του συλλέκτη), και την γωνία γ που σχηματίζεται από 
την προβολή της καθέτου στην επιφάνειά του και την κατεύθυνση προς νότο (ονομάζεται 
αζιμούθια γωνία του συλλέκτη). 



Παράρτημα Ι 

 

- 223 - 

Για μια τέτοια τυχούσα θέση του συλλέκτη, αν είναι: 

(1) θ: η γωνία πρόσπτωσης της ακτινικής (ή άμεσης) ακτινοβολίας του ήλιου, δηλαδή η γωνία 
των ηλιακών ακτίνων με την κάθετο στην επιφάνεια του συλλέκτη, 

(2) φ: το γεωγραφικό πλάτος της θέσης (-90º<φ<90º) και 

(3) ω: η ωριαία γωνία του ήλιου, 

αποδεικνύεται ότι (για το βόρειο ημισφαίριο) ισχύει η σχέση: 

 cos sin sin cos sin cos sin cos
cos cos cos cos cos sin sin cos cos
cos sin sin sin

loc loc

loc h loc h

h

θ δ φ β δ φ β γ
δ φ β ω δ φ β γ ω
δ β γ ω

= − +

+ +  (I-9)

Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει νόημα υπολογισμού της παραπάνω σχέσης για θ>90º. 

(Για το νότιο ημισφαίριο, θα πρέπει να αντιστραφεί το πρόσημο στον 2ο και 4ο από τους πέντε 
προσθετέους της παραπάνω σχέσης) 

Για κάθετη επιφάνεια, αρκεί να τεθεί β=90º. Για οριζόντιες επιφάνειες, αρκεί να τεθεί β=0º, 
οπότε η γωνία πρόσπτωσης ταυτίζεται με αυτήν του ζενίθ, ώστε θ =θΖ . Επίσης για ω=0, 

προκύπτει η γωνία πρόπτωσης κατά το ηλιακό μεσημέρι. 

Για κεκλιμένες επιφάνειες που βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο και είναι στραμμένες στο νότο, 
οπότε γ=0º, προκύπτει: 

 cos sin sin( ) cos cos( ) cosloc loc hθ δ φ β δ φ β ω= − + − (I-10)

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νόημα υπολογισμού της παραπάνω σχέσης για θ>90º. (Για το νότιο 
ημισφαίριο, αρκεί να τεθεί η αρνητική τιμή της γωνίας φ). 

Συχνά οι ηλιακοί συλλέκτες εγκαθίστανται ώστε να στρέφονται προς το νότο, εκτός βέβαια αν ο 
προσανατολισμός τους επιβάλλεται από τον τρόπο της εγκατάστασης. Για εγκαταστάσεις στο 
βόρειο ημισφαίριο, η μέγιστη απολαβή επιτυγχάνεται όταν ο συλλέκτης προσανατολίζεται στον 
νότο και η κλίση του συλλέκτη είναι ίση με τη γεωγραφική παράλληλο του τόπου, ενώ εάν η 
κλίση μπορεί να μεταβάλλεται χειροκίνητα (σε χρονικά διαστήματα μηνών, π.χ. ανά εποχή του 
έτους) ενδείκνυται η κλίση να μειώνεται κατά 10º έως 15º κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και 
να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Λόγω της μεταβολής της 
απόκλισης του ήλιου στη διάρκεια του έτους, η βέλτιστη κλίση του συλλέκτη είναι διαφορετική 
για κάθε εποχή. Τα παραπάνω αποτελούν προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σε μικρές 
εγκαταστάσεις, ενώ για μεγάλες πρέπει να γίνεται αναλυτική μελέτη. 

Για να εξουδετερωθεί η διαφορά αυτή, βρέθηκε ότι αν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετηθούν 
ώστε να σχηματίζουν γωνία με το οριζόντιο επίπεδο ίση με (γεωγραφικό πλάτος του τόπου+15) 
μοίρες, η συνολική ηλιακή ενέργεια που απορροφάται από τα πλαίσια γίνεται μεγαλύτερη το 
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χειμώνα και μικρότερη το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να υπάρχει σχεδόν σταθερότητα κατά τη 
διάρκεια του έτους. Δηλαδή, η μικρότερη ηλιοφάνεια κατά τις χειμερινές μέρες αντισταθμίζεται 
με την πιο κάθετη τοποθέτηση των πλαισίων προς τις ηλιακές ακτίνες και η μεγάλη ηλιοφάνεια 
κατά τις καλοκαιρινές μέρες δίνει λιγότερη ηλιακή ενέργεια με την πιο πλάγια τοποθέτησή τους 
στις ηλιακές ακτίνες. 

Έτσι, πρακτικά η ηλιακή ενέργεια που δέχονται τα πλαίσια το χειμώνα είναι ίση περίπου με αυτή 
που δέχονται το καλοκαίρι. Επί πλέον, η ενέργεια αυτή είναι ίση περίπου με εκείνη που δέχονται 
τα πλαίσια την άνοιξη και το φθινόπωρο και έτσι διατηρείται σταθερότητα για όλο το χρόνο. 

Οι τιμές της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατά μέσο όρο 
κάθε μέρα για τις διάφορες εποχές του έτους, καταγράφονται στους διεθνείς χάρτες. Σημειώνεται 
ότι οι τιμές που αναγράφονται στους πίνακες αποτελούν μέσο όρο και καλύπτουν γενικά όλη την 
Ελλάδα. Οι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δεν υπάρχουν πιο ακριβή στοιχεία για 
την περιοχή που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Τέτοια στοιχεία παρέχονται από 
τους κοντινούς μετεωρολογικούς σταθμούς ή άλλα αρμόδια τμήματα του κράτους. 

Χαρακτηριστικό μέγεθος είναι η τιμή της μέγιστης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας (ένταση 
αιχμής), που μετράται στο ηλιακό μεσημέρι, δηλαδή όταν ο ήλιος βρίσκεται στο μεγαλύτερο 
ύψος του ορίζοντα, το οποίο δεν είναι αναγκαστικό να συμπίπτει με το ωρολογιακό μεσημέρι. 
Στην Αθήνα έχουμε ηλιακό μεσημέρι όταν το ρολόι δείχνει 12:25 τον χειμώνα και 13:25 το 
καλοκαίρι, όταν ισχύει η θερινή ώρα. 

 

I.1.4.2. Η επίδραση της ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας 
Τα παραπάνω ισχύουν για τη συλλογή της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που έρχεται σαν δέσμη 
από τον ήλιο. Για τις άλλες, από ενεργειακή άποψη λιγότερο σημαντικές μορφές της ηλιακής 
ακτινοβολίας, ο κυριότερος παράγοντας είναι η απόλυτη τιμή της κλίσης του συλλέκτη, 
ανεξάρτητα από τη θέση του ήλιου. 

Έτσι, όσο η κλίση απέχει περισσότερο από το οριζόντιο, τόσο μεγαλύτερο ποσό ανακλώμενης 
ακτινοβολίας από το έδαφος δέχεται ο συλλέκτης, αλλά και τόσο μικρότερο ποσό διάχυτης 
ακτινοβολίας από τον ουρανό. Για παράδειγμα, σε περιοχές με υγρό κλίμα, όπου λόγω των 
σταγονιδίων του νερού στην ατμόσφαιρα, ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας 
απορροφάται, η βέλτιστη κλίση του ηλιακού συλλέκτη για τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, 
είναι περίπου 10-15% μικρότερη από τη γωνία του τοπικού γεωγραφικού πλάτους. Έτσι, ο 
συλλέκτης αντικρίζει περισσότερο τον ουρανό και δέχεται αφθονότερα την ηλιακή ακτινοβολία. 

Η ποσότητα της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό 
που καλύπτει την επιφάνεια η οποία δέχεται την ακτινοβολία. Η ικανότητα της ανάκλασης, 
εκφράζεται από ένα συντελεστή που κυμαίνεται από 0 για πλήρη απορρόφηση της ακτινοβολίας, 
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μέχρι 1, για πλήρη ανάκλαση. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται ενδεικτικές τιμές του συντελεστή 
ανάκλασης για ορισμένα από τα είδη επιφανειών που συμβαίνει να έχει το περιβάλλον στις 
περιοχές όπου τοποθετούνται οι ηλιακοί συλλέκτες. 

Πίνακας I.2  Παραδείγματα τιμών του συντελεστή ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας 

Είδος επιφάνειας Συντελεστής ανάκλασης 
Επιφάνεια νερού, θάλασσα 0.05 
Ασφαλτόστρωμα 0.07 
Αγρός με σκοτεινόχρωμο χώμα 0.08 
Πράσινος αγρός 0.15 
Βραχώδης επιφάνεια 0.20 
Επιφάνεια παλαιού τσιμέντου 0.24 

Επιφάνεια νέου τσιμέντου ή χρωματισμένη με 
ανοιχτό χρώμα 

0.30 

Χιόνι 0.60 
 

I.1.5. Υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας στο συλλέκτη 
Δεδομένου ότι οι μετρήσεις της εντάσεως της ηλιακής ακτινοβολίας  γίνονται συνήθως στο 
οριζόντιο επίπεδο, ενδιαφέρει η συσχέτιση μεταξύ της μετρούμενης εντάσεως της ακτινοβολίας 
στο οριζόντιο επίπεδο και εκείνης που τελικά προσπίπτει στο συλλέκτη. 
 

I.1.5.1. Υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας 
Αν onG  είναι η ένταση της άμεσης (ακτινικής) ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας, μετρούμενη 

σε κάθετο προς τις ακτίνες επίπεδο, τότε η ένταση στο οριζόντιο επίπεδο θα είναι: 

 coso on ZG G θ=  (I-11)

όπου oG , η ένταση στο οριζόντιο επίπεδο εκτός της ατμόσφαιρας 

cos Zθ , η τιμή που υπολογίζεται από την σχέση (I-6) 

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εξίσωση στο πεδίο του χρόνου, η ωριαία μέση ακτινοβολία που 
προσπίπτει στο οριζόντιο επίπεδο σε κάθε ώρα του χρόνου δίνεται από τη σχέση: 

 
2 1 2 1

12 [cos cos (sin sin ) ( ) sin sin ]
180oh on loc locI G πφ δ ω ω ω ω δ φ

π
= − + −  (I-12)

όπου 1ω , η ωριαία γωνία του ήλιου στην αρχή της ώρας 

         2ω , η ωριαία γωνία του ήλιου στο τέλος της ώρας. 
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Η πρώτη τιμή που παίρνει η 1ω  είναι η –ωs, η ωριαία γωνία της ανατολής του ήλιου, ενώ η 
τελευταία τιμή της 2ω  είναι η +ωs, η ωριαία γωνία της δύσης του ήλιου. Σημειώνεται ότι η 

ωριαία γωνία του ήλιου αυξάνει από την ανατολή μέχρι τη δύση με ρυθμό 15º/h. 

 

I.1.5.2. Επίδραση της ατμόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία 
Εκτός από τις μεταβολές που υφίσταται λόγω της κίνησης της γης περί τον ήλιο, και οι οποίες 
μπορούν να υπολογιστούν με βάση γεωμετρικές σχέσεις, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας 
υφίσταται έντονες διακυμάνσεις λόγω της παρεμβολής της ατμόσφαιρας. Οι μειώσεις αυτές 
μπορεί να διακρίνονται ανάλογα με το αν πρόκειται για αίθρια ατμόσφαιρα, δηλαδή όταν δεν 
υπάρχουν νέφη, ή μη αίθρια (νεφελώδης) ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει σαφής 
διάκριση. Βέβαια, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της αιθριότητας στην ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών γίνονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στατιστικών μετρήσεων. 

Έτσι από τις μετρήσεις της ηλιακής συνολικής ενέργειας GSI σε οριζόντιο επίπεδο στην 
τοποθεσία της εγκατάστασης, μπορεί να υπολογισθεί ο δείκτης αιθριότητας της ατμόσφαιρας από 
το πηλίκο: 

 
T

oh

GSIk
I

=  (I-13) 

όπου GSI, η μετρούμενη ολική ηλιακή ακτινοβολια σε οριζόντιο επίπεδο 

        ohI , η εκτός ατμόσφαιρας ακτινοβολία στην ίδια θέση. 

Οι τιμές τους αναφέρονται συνήθως σε ημερήσιες μέσες τιμές, που προκύπτουν από μετρήσεις 
στη διάρκεια ενός μηνός. Ο kT αποτελεί χαρακτηριστικό του τόπου εγκατάστασης και συχνά 
δίδεται σε πίνακες ως μέση μηνιαία τιμή. Έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι, ανεξάρτητα από το 
γεωγραφικό πλάτος, το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο η συνολική ημερήσια ακτινοβολία 
είναι μικρότερη ή ίση από ορισμένη τιμή εξαρτάται άμεσα από την τιμή του kT. Είναι επίσης 
διαπιστωμένο, ότι όσο περισσότερο ανέφελη είναι η ατμόσφαιρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ένταση της ακτινοβολίας και μικρότερο το ποσοστό της διάχυτης σε σχέση με την ολική. 

Από διάφορες σχέσεις συσχέτισης διάχυτης και ολικής ακτινοβολίας που έχουν διατυπωθεί, 
υπολογίζουμε το λόγο της διάχυτης ακτινοβολίας dI  προς την ολική GSI, ως συνάρτηση του 

συντελεστή αιθριότητας, kT, έτσι ώστε στη συνέχεια να διαχωρίσουμε την ολική ακτινοβολία από 
τις συνιστώσες της. 

Από διάφορες εξισώσεις, όπως του Erbs (Erbs et al, 1982), του Page (Page J, 1961) κλπ., και 
γνωρίζοντας την μετρούμενη συνολική ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, υπολογίζεται η 
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διάχυτη ακτινοβολία. Η άμεση ή ακτινική ακτινοβολία bI  που προσπίπτει στο οριζόντιο επίπεδο 

είναι το υπόλοιπο μέρος της ολικής ακτινοβολίας: 

 b dI GSI I= −  (I-14)

όπου bI , η ακτινική ακτινοβολία 
         dI , η διάχυτη ακτινοβολία. 

 

I.1.5.3. Συνολική ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του  συλλέκτη 
Πριν από τον υπολογισμό της συνολικής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του κεκλιμένου συλλέκτη 
προσδιορίζονται τρεις ακόμα συντελεστές. 

Το μέρος της απευθείας ή ακτινικής ακτινοβολίας που πέφτει στην κεκλιμένη επιφάνεια προς 
αυτή που υπολογίζεται στην οριζόντια επιφάνεια, δίνεαι ως ποσοστό δίνεται από το ακόλουθο 
πηλίκο: 

 cos
cosbR θ

θΖ

=  (I-15)

όπου cosθ  και cosθΖ  υπολογίζονται από τις σχέσεις (I-9) και (I-6) αντίστοιχα. 

Ο ακόλουθος συντελεστής, γνωστός ως δείκτης ανισοτροπίας, εκφράζει την ατμοσφαιρική 
διαπερατότητα (atmospheric transmittance) της ακτινικής ακτινοβολίας και έτσι έμμεσα δίνει μια 
εκτίμηση για το μέγεθος της διάχυτης ακτινοβολίας: 

 b
i

oh

IA
I

=  (I-16)

όπου bI , η ακτινική ακτινοβολία 

         ohI , η ακτινοβολία στο επίπεδο εκτός ατμόσφαιρας 

Ο τελευταίος συντελεστής υπολογίζει την φωτεινότητα του ορίζοντα (horizon brightening) και 
σχετίζεται με τη συννεφιά (cloudiness): 

 bIf
GSI

=  (I-17)

όπου bI , η ακτινική ακτινοβολία 

         GSI, η συνολική ακτινοβολία 

Η συνολική ακτινοβολία TI  που προσπίπτει στην επιφάνεια του συλλέκτη δίνεται από τη σχέση 

(Liu & Jordan, 1962 και  Duffie & Beckman, 2006, §2.16)): 
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 31 cos 1 cos( ) (1 )( )[1 sin ( )] ( )
2 2 2T b d i b d i gI I I A R I A f GSIβ β βρ+ −

= + + − + +  (I-18)

όπου gρ , ο συντελεστής ανάκλασης. 

Οι υπόλοιπες παράμετροι έχουν υπολογισθεί παραπάνω. 

 

I.1.6. Σύγκριση μοντέλων της βιβλιογραφίας για την εκτίμηση της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από τη σύγκριση 
των μοντέλων που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία και τα οποία είναι και τα πιο κοινώς 
χρησιμοποιούμενα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για 
την επαλήθευσή τους είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε και περιγράφηκε σε 
διάφορα μέρη της παρούσας διατριβής, με επιμερισμό των δεδομένων σε σύνολο εκπαίδευσης 
και σύνολο επαλήθευσης με λόγο 75:25%. Στον Πίνακα I.3 παρουσιάζονται οι στατιστικοί 
δείκτες για αυτά τα μοντέλα καθώς και για το νευρωνικό μοντέλο RBF, οι οποίοι προέκυψαν με 
χρήση όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η κατάταξη έγινε με βάση την 
επίδοση του καθενός, ξεκινώντας από το καλύτερο προς το χειρότερο: 
 
Πίνακας I.3  Ταξινόμηση μοντέλων εκτίμησης της GSIT 

  

1. Μοντέλο 
νευρωνικών δικτύων 
RBF 

R2=0.95891,RMSE=0.029467,MBE%=0.865,MBE=0.00079975 
MPE= 7.7667, t-stat= 1.734 

2. Ισοτροπικό -Liu 
and Jordan, 1962 

R2=0.938, RMSE=0.085,MBE%=6.995,MBE=0.032 MPE=7, 
t-stat=25.9 

3. Ισοτροπικό-
Koronakis, 1986 

R2=0.938, RMSE=0.087,MBE%=8.829,MBE=0.036 MPE=7.8, 
t-stat=28.9 

4. Ισοτροπικό-
Badescu, 2002 

R2=0.935, RMSE=0.082,MBE%=5.738,MBE=0.023 
MPE=4.934, t-stat=18.238 

5. Ισοτροπικό-Tian, 
2001 

R2=0.934, RMSE=0.081,MBE%=4.388,MBE=0.017 
MPE=3.739, t-stat=13.721 

6. Ανισοτροπικό-
Bugler, 1977 

R2=0.937, RMSE=0.089,MBE%=9,MBE=0.037 MPE=8.18,    
t-stat=29.3 

7. Ανισοτροπικό -
Reindl, 1990 

R2=0.934, RMSE=0.097,MBE%=10.719,MBE=0.044 
MPE=10.307, t-stat=33.165 
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8. Ανισοτροπικό -
Temps and Coulson, 
1977 

R2=0.938, RMSE=0.098,MBE%=12.443,MBE=0.053 
MPE=11.43, t-stat=40.917 

9. Ανισοτροπικό -
Klucher, 1979 

R2=0.939, RMSE=0.099,MBE%=12.719,MBE=0.054 
MPE=12.13, t-stat=41.265 

10. Ανισοτροπικό -Ma 
and Iqbal 

R2=0.926, RMSE=0.108,MBE%=13.537,MBE=0.058 
MPE=12.637, t-stat=40.606 

9. Ανισοτροπικό-
Jimenez and Castro, 
1986 

R2=0.869,RMSE=0.123,MBE%=-10,789,MBE=-0.036 MPE=-
4,569, t-stat=19,645 

12. Ανισοτροπικό-
Iqbal, 1983 

R2=0.8, RMSE=0.243,MBE%=31.3,MBE=0.17 MPE=31.4, t-
stat=62.5 
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II.  Παράρτημα ΙΙ 
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II.1. Εισαγωγή 
Η επίλυση κάθε προβλήματος που περιγράφεται από κάποιες διαφορικές εξισώσεις μπορεί να 
γίνει μέσω των ολοκληρωτικών ή μη-ολοκληρωτικών μεθόδων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
εκείνες οι μέθοδοι όπου η διακριτοποιημένη εξίσωση, μέσω της οποίας προσδιορίζεται η 
αριθμητική λύση, προκύπτει από ολοκλήρωση της εξίσωσης μεταφοράς πάνω σε πεπερασμένο 
όγκο ελέγχου. Στη δεύτερη κατηγορία, η διακριτοποιημένη εξίσωση προκύπτει από τη διαφορική 
μορφή της εξίσωσης μεταφοράς με προσέγγιση διαφορών των μερικών παραγώγων. Το 
πρόβλημα που εξετάζουμε θα επιλυθεί με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων ελέγχου η οποία 
ανήκει στις ολοκληρωτικές μεθόδους (Μαρκάτος & Ασημακόπουλος, 1995).  

Η παραπάνω μέθοδος είναι γενική και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία προβλήματα 
μεταφοράς θερμότητας, μάζας. Μάλιστα το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι η 
προκύπτουσα λύση τηρεί την ολοκληρωτική διατήρηση μάζας, ορμής και θερμότητας για όλους 
τους όγκους ελέγχου και συνεπώς για όλο το πεδίο. Η ιδιότητα αυτή τηρείται για οποιοδήποτε 
αριθμό πλεγματικών σημείων, δηλαδή δεν έχει την έννοια της οριακής ισχύος όταν ο αριθμός 
των πλεγματικών σημείων αυξάνει πολύ. Έτσι, αυξάνοντας τον αριθμό των πλεγματικών 
σημείων, η λύση που προκύπτει προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο την πραγματική. 

 

II.2. Παρουσίαση μεθόδου επίλυσης 
Οι διαφορικές εξισώσεις διατήρησης για κάθε μεταβλητή φ, μπορούν να γραφούν στη γενική 
μορφή: 

 ( ) ( ) ( ) φφ φφρρφ Sgraddivudiv
t

+Γ=+
∂
∂  (II-1)

 

όπου 

ρ: πυκνότητα μίγματος 

φ: εξαρτημένη μεταβλητή 

u : διάνυσμα ταχύτητας  

Γφ: συντελεστής εναλλαγής 

Sφ: Όρος πηγής 

Οι όροι που εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά είναι ο μεταβατικός όρος, ο όρος 
συναγωγής, ο όρος διάχυσης και ο όρος πηγής. 

Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε την παραπάνω εξίσωση πάνω στον όγκο ελέγχου V με σύνορο την 
επιφάνεια Α.  
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 ( ) ( ) ∫∫∫∫∫∫∫∫∫ =Γ−+
∂
∂

VVV

dVSdVgradudivdV
t φφ φφρρφ  (II-2)

Θεωρώντας μόνιμη κατάσταση η παραπάνω εξίσωση παίρνει τη μορφή: 

 ( ) ∫∫∫∫∫∫ =Γ−
VV

dVSdVgradudiv φφ φφρ (II-3)

Κατόπιν, με χρήση μέσων τιμών μεγεθών των διαφόρων ποσοτήτων στον όγκο V και με χρήση 
του θεωρήματος Gauss, το ολοκλήρωμα όγκου απόκλισης του ρυθμού ροής της μεταβλητής φ 
μετατρέπεται σε επιφανειακό ολοκλήρωμα ροής: 

 ( ) [ ] VSdAngradu
A

Δ=Γ−∫∫ φφ φφρ (II-4)

Για ένα τρισδιάστατο πρόβλημα έχουμε 6 επιφάνειες σε κάθε όγκο ελέγχου, τη δυτική (W), την 
ανατολική (E), τη νότια (S), τη βόρεια (N) και τέλος τη χαμηλή (L) και την υψηλή (H). Ο όγκος 
ελέγχου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
Σχήμα II.1  Στοιχειώδης όγκος ελέγχου στον οποίο καταστρώνονται τα μακροσκοπικά ισοζύγια 

Στο εσωτερικό κάθε όγκου ελέγχου ορίζεται το σημείο Ρ όπου αποθηκεύονται οι τιμές των 
βαθμωτών μεγεθών. Αναλύοντας τώρα το πρώτο μέλος της εξίσωσης (ΙΙ-4) προκύπτει: 

 [ ] VSgggggg lhsnwe Δ=−+−+− φ (II-5)

όπου για παράδειγμα ge είναι η ροή της μεταβλητής φ μέσα από την ανατολική επιφάνεια του 
όγκου ελέγχου λόγω συναγωγής και διάχυσης: 
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 ∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

Γ−=
eA

ee dA
x

ug φφρ φ
(II-6)

 

Για τη συνέχεια είναι απαραίτητο να κάνουμε δύο πού βασικές παραδοχές: 

• Ομοιόμορφη κατανομή των διαφόρων ποσοτήτων στον όγκο ελέγχου: 

 [ ] pPVSVS ,φφ =Δ  (II-7)

• Ομοιόμορφη κατανομή των διαφόρων ποσοτήτων στα μέτωπα του όγκου ελέγχου. Για 
παράδειγμα η ροή της φ μέσα από την ανατολική επιφάνεια του όγκου ελέγχου θα είναι 
ίση με: 

 ( ) DECE
x

AAug
e

eeeeee +=
∂
∂

Γ−=
φφρ (II-8)

Έτσι λοιπόν η εξίσωση μεταφοράς με βάση τις ανωτέρω παραδοχές γίνεται: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ,P p

CE DE CW DW CN DN CS DS CH DH

CL DL S Vϕ

+ − + + + − + + +

− + =
 

(II-9)

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι οι τιμές της πυκνότητας, ρ, καθώς και του συντελεστή 
εναλλαγής, Γφ,, στα μέτωπα του όγκου ελέγχου υπολογίζονται με γραμμική παρεμβολή. Πάντως 
σε περιπτώσεις ασυνέχειας των συντελεστών εναλλαγής στα μέτωπα του όγκου ελέγχου είναι 
προτιμότερο αντί της γραμμικής παρεμβολής να χρησιμοποιηθεί ο μέσος αρμονικός των τιμών. 

Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε μία γενική εξίσωση όπου αυτό που μένει είναι να χειριστούμε 
κατάλληλα τους όρους συναγωγής και διάχυσης έτσι ώστε να συναρτώνται με τις τιμές στο 
σημείο Ρ καθώς και στα γειτονικά W, E, S, N, L, H (τα μέτωπα των όγκων ελέγχου χαράσσονται 
στη μέση της απόστασης δύο γειτονικών κόμβων και κάθετα σε αυτήν). Για τον υπολογισμό 
λοιπόν των όρων αυτών θα χρησιμοποιηθεί το λεγόμενο υβριδικό σχήμα. Πριν προχωρήσουμε 
περαιτέρω όμως θα ήταν χρήσιμο να ορίσουμε τον τοπικό αριθμό Peclet ο οποίος για την 
ανατολική επιφάνεια για παράδειγμα θα είναι: 

 ( )
e

e

e

e
ec D

Cxu
Pe =

Γ
Δ

=
ρ

 (II-10)

Ο αριθμός Peclet εκφράζει τη σχετική ένταση της συναγωγής ως προς τη διάχυση. Μεγάλες τιμές 
συνεπάγονται ότι η μεταφορά της φ με συναγωγή είναι πιο σημαντική από εκείνη λόγω διάχυσης 
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(και συνεπώς η πιο πιθανή μεταφερόμενη τιμή της φ είναι η ανάντη) ενώ μικρές αντίστοιχα τιμές 
δηλώνουν ως επικρατούσα τη διάχυση στη μεταφορά της φ.  

Το υβριδικό σχήμα, ανάλογα με την απόλυτη τιμή του αριθμού Peclet χρησιμοποιεί και 
διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των όρων συναγωγής και διάχυσης. Συγκεκριμένα διακρίνονται 
2 περιπτώσεις: 

1.   Όταν 2≤cPe  τότε χρησιμοποιούνται κεντρικές διαφορές καθώς ο ρόλος της διάχυσης 

είναι πιο σημαντικός ως προς τη συναγωγή. Έτσι λοιπόν θα ισχύουν τα εξής για την τιμή της 
μεταβλητής φ στην ανατολική για παράδειγμα επιφάνεια: 

 ( )Ε+= φφφ Pe 5.0  (II-11)

και 

 
xx

PE

e Δ
−

=
∂
∂ φφφ

 (II-12)

Αυτό λοιπόν θα έχει σαν άμεση συνέπεια τον υπολογισμό των όρων συναγωγής και διάχυσης 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

 ( )Ε+= φφρ Pee AuCE
2
1

 (II-13)

 
x

ADE PE
ee Δ

−
Γ−=

φφ
 (II-14)

2.   Όταν 2>cPe  τότε χρησιμοποιούνται ανάντη διαφορές και αφαιρείται ο όρος της 

διάχυσης. Τότε έχουμε: 

 

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

<

≥
=

Ε 0¨,

0,

e

eP

e u

uό

οτανφ

τανφ
φ (II-15)

και 

 DE=0 (II-16)

Έτσι, ο όρος διάχυσης CE γίνεται εν τέλει: 

 [ ]( ) ΕΕΡ Α+−= φρφφρ eeee uAuCE 0,max (II-17)
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Από τη γενική μορφή της γενικής εξίσωσης μεταφοράς της φ δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο 
χειρισμό του όρου πηγής Sφ,Ρ. Ο όρος πηγής λοιπόν γραμμικοποιείται ως εξής:  

 PPuP SSS φφ +=,  (II-18)

και επομένως θα ισχύει: 

 PPPPPupP SPSUVSVSVS φφφ +=+=, (II-19)

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω η τελική μορφή της εξίσωσης μεταφοράς θα είναι: 

 ( ) SUAAAAASA LLHHSSNNWWEPPP +++++Α+=− Ε φφφφφφφ  (II-
20)

όπου:   

[ ]lhsnweLHSNWEP CCCCCCAAAAAA −+−+−+++++Α+=  (II-21)

 [ ] eeeE CDCA 5.0,5.0max −=  (II-22)

 [ ] wwwW CDCA 5.0,5.0max +=  (II-23)

 [ ] nnnN CDCA 5.0,5.0max −=  (II-24)

 [ ] sssS CDCA 5.0,5.0max +=  (II-25)

 [ ] hhhH CDCA 5.0,5.0max −= (II-26)

 [ ] lllL CDCA 5.0,5.0max +=  (II-27)

 ( ) eee AuC ρ=  (II-28)

 

(ανάλογη η έκφραση για όλα τα υπόλοιπα μέτωπα του όγκου ελέγχου) 

 
e

PE
e A

xx
D

−
Γ

= ε  (II-29)

 (ανάλογη η έκφραση για όλα τα υπόλοιπα μέτωπα του όγκου ελέγχου). 
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Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στην τελική διακριτοποίηση των διαφορικών εξισώσεων και το μοναδικό 
που μένει είναι να παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο με τον οποίο επιλύονται αυτές. Ο αλγόριθμος 
αυτός είναι ο αλγόριθμος SIMPLEST και παρουσιάζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 

 

II.3. Αλγόριθμος SIMPLEST 
Για την επίλυση μιας ορισμένης μεταβλητής φ, απαιτείται μια εξίσωση όπου η φ να είναι 
κυρίαρχη μεταβλητή. Όλες οι μη υδροδυναμικές μεταβλητές ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη. Οι u, 
v ικανοποιούν αυτή την απαίτηση μέσω των εξισώσεων ορμής. Για την πίεση όμως δεν υπάρχει 
τέτοια εξίσωση. Υπάρχει μια επιπλέον εξίσωση, η εξίσωση συνέχειας, στην οποία όμως δεν 
εμφανίζεται καθόλου η πίεση. 

Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ο 
SIMPLEST ο οποίος στηρίζεται στην εκτίμηση ενός πεδίου πίεσης Ρ* και στη διόρθωση αυτού 
μέχρι οι ταχύτητες που προκύπτουν να ικανοποιήσουν την εξίσωση συνέχειας και τις εξισώσεις 
ορμής. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

•   Εκτίμηση πεδίου πίεσης Ρ* 

•   Επίλυση εξισώσεων ορμής για εύρεση u*, v* 

•   Επίλυση εξίσωσης διόρθωσης πίεσης 

•   Υπολογισμός του καινούργιου πεδίου πίεσης ως άθροισμα του παλιού και της 
διόρθωσης 

•   Επίλυση εξισώσεων διόρθωσης ταχύτητας 

•   Υπολογισμός του καινούργιου πεδίου ταχύτητας ως άθροισμα του παλιού και της 
διόρθωσης 

•   Επίλυση της εξίσωσης θερμότητας, συγκέντρωσης συστατικού και λοιπών βαθμωτών 
μεγεθών 

•   Επιστροφή στο πρώτο βήμα και επανάληψη της διαδικασίας μέχρι να επιτευχθεί η 
σύγκλιση. Η σύγκλιση ορίζεται από την επιθυμητή ακρίβεια επίλυσης των εξισώσεων 
συνέχειας, ορμής και των υπόλοιπων εξισώσεων του μαθηματικού μοντέλου 

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ο αλγόριθμος SIMPLEST αποτελεί απλά μία 
βελτιωμένη εκδοχή του αλγόριθμου SIMPLE. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην 
εξίσωση διόρθωσης των ταχυτήτων ο αλγόριθμος SIMPLEST χρησιμοποιούνται μόνο οι όροι 
διάχυσης σε αντίθεση με την περίπτωση του αλγόριθμου SIMPLE όπου εκτός από τους 
όρους διάχυσης εισάγονται και οι όροι συναγωγής. 

Το βασικό πλεονέκτημα που απορρέει από αυτή τη διαφοροποίηση των δύο αλγορίθμων 
είναι η ταχύτερη και πιο ομαλή σύγκλιση με χρήση πολλές φορές μάλιστα μικρότερων 
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υποχαλαρώσεων. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρουμε τα βασικά κριτήρια σύγκλισης της 
επαναληπτικής διαδικασίας 

 

II.4. Κριτήρια σύγκλισης 
•   Επίτευξη της απαιτούμενης ακρίβειας, δηλ. η πτώση των υπολειμμάτων (residuals) 
κάτω από μία τιμή που έχει προεπιλεγεί από το χρήστη και εκφράζει την απαιτούμενη 
ακρίβεια της σύγκλισης. Η τιμή αυτή λαμβάνεται ως το 1/1000 της εισροής για κάθε 
μεταβλητή που επιλύεται. Τα residuals καθορίζονται για κάθε μεταβλητή που επιλύεται 
και είναι η άθροιση για όλα τα πλεγματικά σημεία των υπόλοιπων διαφορικών εξισώσεων 

•   Επίτευξη της σταθεροποίησης της τιμής της μεταβλητής που επιλύεται, σε 
συγκεκριμένο σημείο, κατά τη διάρκεια διαδοχικών επαναλήψεων 

•   Ρεαλιστικότητα λύσης και τέλος 

•   Να κλείνουν τα ολικά ισοζύγια διατήρησης μάζας και των επιμέρους συστατικών 

Για την καλύτερη και ταχύτερη σύγκλιση, χρησιμοποιούνται μέθοδοι υποχαλάρωσης. Αυτοί είναι 
η γραμμική υποχαλάρωση και η ψευδοχρονική υποχαλάρωση. Έχουμε λοιπόν: 

   Γραμμική υποχαλάρωση που χρησιμοποιείται για την πίεση και τις μεταβλητές που δεν 
υπολογίζονται από διαφορικές εξισώσεις.  Κατά την επαναληπτική διαδικασία 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

φp΄ =  φp
•  + a( φp - φp

• ) 

όπου: 

φp΄: αποδεκτή τιμή της φ στο πλεγματικό σημείο P 

φp : τιμή της φ από την τελευταία σάρωση 

φp
•: τιμή της φ από την προηγούμενη σάρωση 

 a : παράγοντας γραμμικής υποχαλάρωσης (a<1) 

Με τον τρόπο αυτό η μεταβολή της τιμής της φ από τη μία σάρωση στην επόμενη 
ελαττώνεται από ( φp - φp

• )  σε ( φp΄ - φp
• ) . 

 
   Υποχαλάρωση μέσω ψευδούς χρονικού βήματος, η οποία χρησιμοποιείται για όλες τις 
μεταβλητές εκτός της πίεσης. Κατά τη μέθοδο αυτή προστίθεται σε κάθε κελί μια πηγή 
της φ, ίση με τη μάζα στο κελί διαιρεμένη με το ψευδές χρονικό βήμα. Δηλαδή η 
εξίσωση πεπερασμένων διαφορών παίρνει τη μορφή: 

 [ ap + ρVp/Δty ]φp = Σaiφi + (ρVp/Δty) φp
•  + b (II-30)
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      όπου: 
 φp

•: τιμή της φ από την προηγούμενη σάρωση 

 Δty: το ψευδές χρονικό βήμα 

 ρVp/Δty: ψευδομεταβατικός όρος           

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μόνιμες ροές, γιατί οι μεταβατικές ροές έχουν ήδη τον 
πραγματικό μεταβατικό όρο. Προφανώς, σε περίπτωση σύγκλισης είναι ( φp - φp

• ) = 0 και ο 
όρος υποχαλάρωσης εξαλείφεται. 

Στην τελευταία παράγραφο θα αναφέρουμε τους τέσσερεις βασικούς κανόνες που θα πρέπει 
να πληρούνται κατά τη μοντελοποίηση κάθε προβλήματος. 

 

II.5.  Οι 4 βασικοί κανόνες 
Οι 4 βασικοί κανόνες που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη μοντελοποίηση ενός 
προβλήματος είναι οι εξής: 

1. Αντιστρεπτότητα. Η ανηγμένη ροή διαμέσου μίας πλευράς που ανήκει σε δύο 
γειτονικούς όγκους ελέγχου θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια στις αλγεβρικές εξισώσεις που 
αφορούν στους δύο αυτούς όγκους ελέγχου.Έτσι λοιπόν θα πρέπει η θερμική ροή για 
παράδειγμα που εγκαταλείπει έναν όγκο ελέγχου διαμέσου μίας επιφάνειάς του, να είναι 
ίδια με τη ροή που εισέρχεται στον επόμενο όγκο ελέγχου διαμέσου της ίδιας επιφάνειας. 
Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το συνολικό ισοζύγιο δεν θα ικανοποιείται. 

2.      Θετικοί συντελεστές. Τα περισσότερα προβλήματα μοντελοποίησης είναι τέτοια  που 
οι τιμές σε κάποιο πλεγματικό σημείο επηρεάζονται από τις τιμές στα γειτονικά 
πλεγματικά σημεία, μόνο μέσω συναγωγής και διάχυσης. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι η 
αύξηση μιας τιμής σε ένα σημείο θα πρέπει να οδηγήσει και σε αύξηση της τιμής στο 
γειτονικό σημείο με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες συνθήκες παραμένουν σταθερές. Στη 
γενική αλγεβρική εξίσωση μία αύξηση του ΤΕ πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση και του ΤΡ. 
Άρα λοιπόν οι συντελεστές τους aE και aP πρέπει να είναι ομόσημοι.  Επιλέγουμε οι 
συντελεστές όλων των γειτονικών σημείων να είναι θετικοί. 

3.      Γραμμικοποίηση πηγών με αρνητική κλίση. Σύμφωνα με τη γενική εξίσωση (ΙΙ-20), 
ακόμα και αν όλοι οι γειτονικοί συντελεστές είναι θετικοί ο κεντρικός συντελεστής ΑP 
μπορεί να βγει αρνητικός λόγω του όρου Sp. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί ορίζοντας ότι 
πρέπει πάντα ο συντελεστής αυτός να είναι μικρότερος ή ίσος με το μηδέν. Αυτός ο 
κανόνας δεν είναι τόσο αυθαίρετος όσο αρχικά φαίνεται. Οι περισσότερες από τις φυσικές 
διεργασίες παρουσιάζουν σχέση αρνητικής κλίσης μεταξύ της μεταβλητής και του όρου 
πηγής. Πράγματι αν το Sp ήταν θετικό, τότε η φυσική διεργασία μπορεί να γινόταν 
ασταθής. Θετικό Sp θα σήμαινε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας ΤΡ αυξάνει και ο όρος 
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πηγής κάτι που εκ νέου θα οδηγούσε σε νέα αύξηση της ΤΡ κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν θα 
παρουσιαζόταν αστάθεια και μπορεί να οδηγούμαστε σε μη αποδεκτή φυσικά λύση. 

4. Άθροισμα των γειτονικών συντελεστών. Συχνά η Μερική Διαφορική Εξίσωση 
περιέχει μόνο παραγώγους των μεταβλητών. Τότε Φ και Φ+c ( όπου c αυθαίρετη σταθερά) 
ικανοποιούν τη ΜΔΕ. Αυτή η ιδιότητα της ΜΔΕ. πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην 
αντίστοιχη Εξίσωση Πεπερασμένων Διαφορών (διακριτοποιημένη εξίσωση). Άρα η 
αλγεβρική εξίσωσή μας πρέπει να ισχύει και όταν αυξήσουμε τα ΤΡ και όλα τα γειτονικά ΤΓ 
κατά μία σταθερά. Αυτό οδηγεί στη σχέση που αποτελεί τον τέταρτο κανόνα: 

Pa aΓ= ∑  

Ο κανόνας αυτός υπονοεί ότι η κεντρική τιμή της θερμοκρασίας ΤΡ είναι ένας μέσος όρος –
με συντελεστές βαρύτητας- των γειτονικών τιμών ΤΓ. Όταν δεν υπάρχει όρος πηγής και 
όλοι οι γειτονικοί συντελεστές είναι ίσοι, τότε θα πρέπει και η κεντρική θερμοκρασία να 
είναι ίση με αυτές. Μόνο μία πολύ κακή μέθοδος δεν θα έδινε τέτοια λύση υπό αυτέ τις 
συνθήκες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι όταν ο όρος πηγής εξαρτάται από τη 
θερμοκρασία τότε παρατηρούμε ότι ισχύει: 

P Pa a SΓ= −∑  

Σε αυτήν την περίπτωση δεν τίθεται θέμα παραβίασης του κανόνα αλλά μη εφαρμογής 
αυτού. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο όρος πηγής εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τότε η 
διαφορική εξίσωση δεν ικανοποιείται και από τη Φ και από τη Φ+c. Ακόμα όμως και έτσι 
δεν θα πρέπει να ξεχνιέται αλλά να θεωρούμε ότι υπάρχει όρος Sp=0.  
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III. Παράρτημα ΙΙΙ 
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III.1. Εισαγωγή 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την εφαρμογή του μοντέλου Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής σε κελιά καυσίμου 
φωσφορικού οξέος ακολουθούμενα από τη διαδικασία μεταμοντελοποίησης. Να σημειωθεί 
ότι εστιάζουμε σε εμπλουτισμένο ρεύμα αέρα σε οξειδωτικό καθώς σε αυτό δεν δόθηκε 
βάρος στα κύρια κεφάλαια της διατριβής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης  
και μεταμοντελοποίησης που πραγματοποιήθηκε έχουν ως αφετηρία τα αποτελέσματα του 
υπολογιστικού κώδικα που αποκτήθηκαν. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε για το 
δυναμικό λειτουργίας Vc, την ισχύ του κελιού Pc και την απόδοση nper (%). Οι περιπτώσεις 
που μελετήθηκαν συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Πίνακας III.1  Σύσταση του οξειδωτικού με το οποίο τροφοδοτήθηκε το ηλεκτρόδιο της καθόδου 

Οξειδωτικό μέσο Σύσταση σε Ο2 

[kgΟ2/kgmix] 

Σύσταση σε Ν2 

[kgN2/kgmix] 

Αέρας 0.23 0.77 

0.28 0.72 

0.33 0.67 

0.38 0.62 

0.43 0.57 

0.48 0.52 

0.53 0.47 

0.58 0.42 

0.63 0.37 

0.68 0.32 

0.73 0.27 

0.78 0.22 

0.83 0.17 

0.88 0.12 

0.93 0.07 

 

 

 

 

Εμπλουτισμένο σε Ο2 ρεύμα 

αέρα 

0.98 0.02 

Καθαρό Ο2 1.00 0.00 
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Πίνακας III.2  Τιμές κατανάλωσης καυσίμου και οξειδωτικού για τις οποίες εξετάστηκε η επίδραση 
του εμπλουτισμένου σε Ο2 ρεύματος αέρα 

Κατανάλωση καυσίμου Uf Κατανάλωση οξειδωτικού Uox 

 

 

85% 

10% 

25% 

50% 

75% 

85% 

 
Πίνακας III.3  Συνθήκες λειτουργίας του κελιού καυσίμου 

Πυκνότητα Ρεύματος i 

(A/m2) 

Θερμοκρασία Λειτουργίας Τ 

[K] 

Πίεση Λειτουργίας P 

[Pa] 

1200 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

453 1.013x105 

 

III.1.1.  Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης - Μεταμοντελοποίησης 
Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ρευστοδυναμικής, δημιουργήθηκε βάση 
δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τις μεταβλητές εισόδου και εξόδου, δηλαδή την πυκνότητα 
ρεύματος i, την παροχή οξειδωτικού Qox, την παροχή καυσίμου Qf, την κατανάλωση 
οξειδωτικού Uοχ, τη συγκέντρωση του O2 στο οξειδωτικό ρεύμα Cox, το δυναμικό 
λειτουργίας και την ισχύ του κελιού καυσίμου. Η βάση αυτή περιέχει δεδομένα για 680 
προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν (8 τιμές πυκνότητας ρεύματος, 5 τιμές κατανάλωσης 
οξειδωτικού ρεύματος και 17 τιμές συγκέντρωσης οξυγόνου στο οξειδωτικό ρεύμα). Εκτός 
από τα άμεσα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η βάση δεδομένων εμπλουτίστηκε με τις 
τρεις μορφές του μέτρου δυναμικής συστήματος (Βατόπουλος, 2007). Σχηματικά, η βάση 
δεδομένων έχει την παρακάτω μορφή (ο λόγος dW/dn ορίζεται ως «μέτρο δυναμικής του 
συστήματος» και ουσιαστικά αφορά το κέρδος σε ισχύ για κάθε βήμα εμπλουτισμού για 
εκάστοτε κατανάλωση και πυκνότητα ρεύματος): 
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Πίνακας III.4  Βάση Δεδομένων που δημιουργήθηκε από τα ρευστοδυναμικά αποτελέσματα για τις 

ανάγκες της μεταμοντελοποίησης 

No 
of 
data 

i(Α/m2) Uf(%) Uox(%) Qf(l/h) Qox(l/h) Cox(kgO2/kgmix) Vc(Volts) Pc(W) dW/dn 
dW/dn 
(%) 

1 1200 0,85 0,10 44,50 803,17 0,23 0,687486 33,00 0,000 0,000 

2 1200 0,85 0,10 44,50 655,50 0,28 0,700509 33,62 0,620 1,879 

 ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

17 1200 0,85 0,10 44,50 166,42 1,00 0,756263 36,30 3,300 10,000 

18 1200 0,85 0,25 44,50 321,27 0,23 0,671490 32,23 0,000 0,000 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

86 1600 0,85 0,10 59,33 1070,89 0,23 0,665540 42,59 0,000 0,000 

87 1600 0,85 0,10 59,33 874,00 0,28 0,678720 43,44 0,850 1,996 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

256 2400 0,85 0,10 89,00 1606,34 0,23 0,628495 60,34 0,000 0,000 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... 

680 4000 0,85 0,85 148,33 65,26 1,00 0,597386 95,58 11,030 13,046 

 

Εξαιτίας της σταθερής κατανάλωσης του καυσίμου Uf = 85%, η παροχή του καυσίμου είναι 
μόνο συνάρτηση της πυκνότητας ρεύματος. Η παροχή του οξειδωτικού είναι συνάρτηση της 
πυκνότητας ρεύματος, της κατανάλωσης του οξειδωτικού και της συγκέντρωσης του 
οξυγόνου στο οξειδωτικό ρεύμα. Συνεπώς προκύπτει ότι οι 5 μεταβλητές εισόδου (i, Qox, Qf, 
Uox, Cox) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους. Επειδή λοιπόν η χρήση και των 5 (εξαρτημένων) 
μεταβλητών για την εξαγωγή των αλγεβρικών σχέσεων ουσιαστικά μειώνει τους βαθμούς 
ελευθερίας του συστήματος, οι αλγεβρικές εξισώσεις θα πρέπει να περιέχουν 3 από τις 
παραπάνω μεταβλητές. Επιπροσθέτως εκ των αποτελεσμάτων κρίθηκε αναγκαία και η 
εισαγωγή σταθεράς στην αλγεβρική εξίσωση. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε στο 
λειτουργικό πακέτο MATLAB®.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ίδια που περιγράφηκε και στο Κεφάλαιο 4. Τα 
δεδομένα χωρίζονται τυχαία σε δύο ομάδες που αποτελούνται από το 75% και 25% των 
συνολικών δεδομένων αντίστοιχα. Το πρώτο σετ δεδομένων αποτελεί το σετ εκπαίδευσης 
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(training data set) και το δεύτερο το σετ επαλήθευσης (validation data set). Με βάση το 
παραπάνω διάγραμμα και την ανάλυση που προηγήθηκε δοκιμάστηκαν όλοι οι δυνατοί 
συνδυασμοί των 5 εξαρτημένων μεταβλητών ούτως ώστε το δυναμικό λειτουργίας και η 
ισχύς του κελιού καυσίμου να εκφράζονται συναρτήσει τριών το πολύ μεταβλητών. Αυτό που 
πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι αλγεβρικές σχέσεις που είναι επιθυμητό να δημιουργηθούν 
πρέπει να είναι γραμμικές. Όμως λόγω της εξίσωσης του Nernst θεωρήθηκε λογικό να 
εξεταστεί και η περίπτωση όπου οι αλγεβρικές σχέσεις θα περιέχουν τους νεπέριους 
λογαρίθμους (ln) των μεταβλητών. Για να αποδειχθεί ότι η εξαγωγή του μοντέλου δεν είναι 
αποτέλεσμα ενός τυχαίου διαχωρισμού των δεδομένων, η διαδικασία που περιγράφηκε 
παραπάνω επαναλαμβάνεται 100 φορές. Προκειμένου να βρεθεί ποιο μοντέλο 
ανταποκρίνεται καλύτερα στα υπολογιστικά δεδομένα, υπολογίζεται και ο μέσος 
συντελεστής συσχέτισης R2 για τις 100 δοκιμές και παρουσιάζεται μαζί με το μικρότερο 
συντελεστή συσχέτισης R2 και την τυπική απόκλιση του συντελεστή αυτού. 

Τέλος, για τα καλύτερα μοντέλα τα οποία εξάγονται γίνεται εκπαίδευση στο 100% των 
δεδομένων απ’ όπου εξάγονται και οι τελικές εξισώσεις. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην εργασία Βατόπουλος, 2007.  

 

III.1.1.1. Δυναμικό Λειτουργίας κελιού καυσίμου 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης όσον αφορά στο δυναμικό λειτουργίας 
έδειξαν εξαιρετικά καλά αποτελέσματα.  

 
Πίνακας III.5  Καλύτερες αλγεβρικές συσχετίσεις για το δυναμικό λειτουργίας του κελιού 

καυσίμου για το 75% των δεδομένων 

Εξίσωση Μέσο R2 Min R2 
Τυπική 
απόκλιση R2 

c oxV =-0.115350 ln(i)+0.066419 ln(C ) 0.020084 ln( ) 1.4789oxQ⋅ ⋅ + ⋅ +  0.98996 0.98652 0.0010567 

c oxV =0.065449 ln(C )+0.020161 ln( ) 0.11500 ln( ) 1.0961ox fQ Q⋅ ⋅ − ⋅ +  0.98992 0.98763 0.00098691 

cV =-0.095436 ln(i) 0.020093 ln( ) 0.044338 ln( ) 1.3940ox oxU C⋅ − ⋅ + ⋅ +  0.98986 0.98705 0.0010238 

 

Η επαλήθευση του μοντέλου με το σετ του 25% των δεδομένων έχει τη μορφή του παρακάτω 
διαγράμματος. Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, παρόλο που το μοντέλο έχει πολύ καλό 
συντελεστή συσχέτισης, υπάρχει απόκλιση στα άκρα. 
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Διάγραμμα III-1  Επαλήθευση του μοντέλου για το δυναμικό λειτουργίας που προκύπτει από τo σετ εκπαίδευσης με τα δεδομένα του σετ επαλήθευσης



Παράρτημα ΙΙΙ 

- 250 - 

Παρακάτω παρατίθενται οι 3 καλύτερες εξισώσεις με εκπαίδευση στο 100% των δεδομένων 
οι οποίες στο σύνολό τους περιέχουν και τις 5 εξαρτημένες μεταβλητές. 

 c oxV =-0.1155 ln(i)+0.066098 ln(C ) 0.020059 ln( ) 1.4798oxQ⋅ ⋅ + ⋅ +  (III-1)

 c oxV =0.066098 ln(C )+0.020059 ln( ) 0.1155 ln( ) 1.0993ox fQ Q⋅ ⋅ − ⋅ +  (III-2)

 cV =-0.095437 ln(i) 0.020004 ln( ) 0.044573 ln( ) 1.3942ox oxU C⋅ − ⋅ + ⋅ +  (III-3)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για τις παραπάνω 3 εξισώσεις τα αντίστοιχα διαγράμματα. 
Πρέπει να τονιστεί ότι για τα πολυστρωματικά Διάγραμματα III-2 και III-4, τα χαμηλότερα 
δυναμικά λειτουργίας αντιστοιχούν σε υψηλότερες πυκνότητες ρεύματος και αντίστοιχα για 
το Διάγραμμα III-3, τα χαμηλότερα δυναμικά λειτουργίας αντιστοιχούν σε υψηλότερες 
παροχές καυσίμου. Αυτή η σχέση μεταξύ πυκνότητας ρεύματος και δυναμικού λειτουργίας 
έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Διάγραμμα III-2   Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναμικού λειτουργίας ως προς την παροχή και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε πυκνότητα ρεύματος που 

εξετάστηκε. Το δυναμικό λειτουργίας για πυκνότητα ρεύματος 1200 Α/m2 αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα
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Διάγραμμα III-3   Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναμικού λειτουργίας ως προς την παροχή και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε παροχή καυσίμου.  Το 

δυναμικό λειτουργίας για την μικρότερη παροχή καυσίμου (44.5 l/h) αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα 
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Διάγραμμα III-4   Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναμικού λειτουργίας ως προς την κατανάλωση και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε πυκνότητα ρεύματος 

που εξετάστηκε. Το δυναμικό λειτουργίας για πυκνότητα ρεύματος 1200 Α/m2 αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα. 
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III.1.1.2. Ισχύς κελιού καυσίμου 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεταμοντελοποίησης όσον αφορά στην ισχύ 
του κελιού καυσίμου. 

 

Πίνακας III.6   Καλύτερες αλγεβρικές συσχετίσεις για την ισχύ του κελιού καυσίμου για το 75% των 
δεδομένων 

Εξίσωση Μέσο R2 Min R2 
Τυπική 
απόκλιση R2 

c oxP =0.021643 i-5.6882 U 8.0866 7.1821oxC⋅ ⋅ + ⋅ +  0.99454 0.99243 0.0007195 

c oxP =-5.7038 U +7.9185 +0.58574 7.0957ox fC Q⋅ ⋅ ⋅ +  0.99442 0.99166 0.00080478 

cP =0.021276 i 10.319 0.0037136 2.8629ox oxC Q⋅ + ⋅ + ⋅ +  0.99111 0.98614 0.0014223 

 

Η επαλήθευση του μοντέλου με το σετ του 25% των δεδομένων έχει τη μορφή του παρακάτω 
διαγράμματος. Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, παρόλο που το μοντέλο έχει πολύ καλό 
συντελεστή συσχέτισης, υπάρχει απόκλιση στα άκρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα ΙΙΙ 

- 256 - 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
30

40

50

60

70

80

90

100
P

c 
(W

at
t)

 

 

Simultaion Results
Prediction Results

 
Διάγραμμα III-5   Επαλήθευση του μοντέλου που προκύπτει από το σετ εκπαίδευσης με τα δεδομένα του σετ επαλήθευσης
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Παρακάτω παρατίθενται οι 3 καλύτερες εξισώσεις με εκπαίδευση στο 100% των δεδομένων 
οι οποίες στο σύνολό τους περιέχουν και τις 5 εξαρτημένες μεταβλητές. 

 c oxP =0.021671 i-5.6324 U 8.255 7.0335oxC⋅ ⋅ + ⋅ +  (III-4)

 c oxP =-5.6324 U +8.155 +0.58441 7.0333ox fC Q⋅ ⋅ ⋅ +  (III-5)

 cP =0.021273 i 10.212 0.0037608 2.9817ox oxC Q⋅ + ⋅ + ⋅ +  (III-6)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για τις παραπάνω 3 εξισώσεις τα αντίστοιχα διαγράμματα. Σε 
αντίθεση με τα αντίστοιχα διαγράμματα για το δυναμικό λειτουργίας, οι επιφάνειες που 
δημιουργούνται είναι επίπεδες, εξαιτίας της γραμμικής εξάρτησης της ισχύος με τις τρεις 
ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι για τα πολυστρωματικά Διάγραμματα III-6 και III-8 οι 
χαμηλότερες τιμές ισχύος αντιστοιχούν σε χαμηλότερες πυκνότητες ρεύματος και αντίστοιχα 
για το Διάγραμμα III-7, οι χαμηλότερες τιμές ισχύος αντιστοιχούν σε χαμηλότερες παροχές 
καυσίμου. Αυτή η σχέση μεταξύ πυκνότητας ρεύματος και ισχύος του κελιού καυσίμου έχει 
αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο και φαίνεται και από τα αντίστοιχα διαγράμματα 
της ρευστοδυναμικής. 
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Διάγραμμα III-6  Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς την κατανάλωση και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε πυκνότητα ρεύματος που εξετάστηκε. 

Το κατώτερο στρώμα αντιστοιχεί στη μικρότερη πυκνότητα ρεύματος (1200 Α/m2)Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς την κατανάλωση και τον εμπλουτισμό του 

οξειδωτικού ρεύματος για τις διάφορες τιμές παροχών καυσίμου. Το κατώτερο στρώμα αντιστοιχεί στη μικρότερη παροχή (44.5 l/h). 
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Διάγραμμα III-7  Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς την κατανάλωση και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για τις διάφορες τιμές παροχών καυσίμου. Το 

κατώτερο στρώμα αντιστοιχεί στη μικρότερη παροχή (44.5 l/h) 
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Διάγραμμα III-8   Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς τον εμπλουτισμό και την παροχή του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε πυκνότητα ρεύματος που εξετάστηκε. Το 

κατώτερο στρώμα αντιστοιχεί στη μικρότερη πυκνότητα ρεύματος (1200 Α/m2)
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III.1.1.3. Βαθμός απόδοσης κελιού καυσίμου 

Για τον προσδιορισμό αλγεβρικής συσχέτισης του βαθμού απόδοσης του κελιού με τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές του προβλήματος, δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης, 
Αντιθέτως οι εξισώσεις που προέκυψαν για το δυναμικό λειτουργίας μετασχηματίστηκαν 
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, ώστε να βρεθούν οι αντίστοιχες εξισώσεις για την απόδοση.  

 100%
1.25

c
f

Vn U= ⋅ ⋅  (III-7)

Συνεπώς οι 3 εξισώσεις για την απόδοση του κελιού καυσίμου συναρτήσει των ανεξάρτητων 
μεταβλητών είναι:   

 oxn=-7.854 ln(i)+4.494664 ln(C ) 1.364012 ln( ) 100.6264oxQ⋅ ⋅ + ⋅ +  (III-8)

 oxn=4.494664 ln(C )+1.364012 ln( ) 7.854 ln( ) 74.7524ox fQ Q⋅ ⋅ − ⋅ +  (III-9)

 n=-6.489716 ln(i) 1.360272 ln( ) 3.030964 ln( ) 94.8056ox oxU C⋅ − ⋅ + ⋅ +  (III-10)

 

Αντίστοιχα με τα προηγούμενα διαγράμματα, όσον αφορά στα πολυστρωματικά 
Διαγράμματα III-9 και III-11, οι χαμηλότερες τιμές απόδοσης αντιστοιχούν σε υψηλότερες 
πυκνότητες ρεύματος και όσον αφορά στο Διάγραμμα III-10, οι χαμηλότερες τιμές απόδοσης 
αντιστοιχούν σε υψηλότερες παροχές καυσίμου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα για τις παραπάνω 3 εξισώσεις.
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Διάγραμμα III-9   Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθμού απόδοσης ως προς την παροχή και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για κάθε πυκνότητα ρεύματος που 

εξετάστηκε. Ο βαθμός απόδοσης για πυκνότητα ρεύματος 1200 Α/m2 αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα
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Διάγραμμα III-10  Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθμού απόδοσης ως προς την παροχή και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για διάφορες τιμές παροχής 

καυσίμου. Ο βαθμός απόδοσης για τη μικρότερη παροχή (44.5 l/h) αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα 
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Διάγραμμα III-11  Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθμού απόδοσης ως προς την κατανάλωση και τον εμπλουτισμό του οξειδωτικού ρεύματος για τις τιμές 

πυκνότητας ρεύματος που εξετάστηκαν. Το ανώτερο στρώμα αντιστοιχεί στη μικρότερη πυκνότητα ρεύματος (1200 Α/m2 
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IV. Παράρτημα IV 
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IV.1. Εισαγωγή 
Σε αυτό το Παράρτημα παρουσιάζονται όλες οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του μοντέλου της συστοιχίας PEMFC που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 καθώς και τα 
μοντέλα παλμικής επιβολής και τα FIR μοντέλα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό του MPC-
DMC ρυθμιστή. 

Μοντέλο Συμπιεστή 
 
Δυναμική 

συμπεριφορά της 

ταχύτητας του 

συμπιεστή 

( )cp
cp cm cp

d
J

dt
ω

τ τ= − = 1 ( )cm cp
cp

p p
ω

−  

Ροπή του κινητήρα 

του συμπιεστή 
( )t

cm cm cm U cp
cm

kn U k
R

τ ω= −  

Απαιτούμενη ροπή 

για τη λειτουργία 

του συμπιεστή 

1

( ) 1p atm sm
cp cp

cp cp atm

C T p W
n p

γ
γτ

ω

−⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου 
cp crW W δ

θ
=  

Κανονικοποιημένη 

ροή μάζας 
2

4cr cW d Sα
πρ= Φ  

Κανονικοποιημένη 

πίεση 
,

1 1
cp in atmp p
atm atm

δ = =  

Κανονικοποιημένη 

θερμοκρασία 
,

288 288
cp in atmT T

K K
θ = =  

Γωνιακή ταχύτητα 

συμπιεστή 60 c crS dπ ω=  

Κανονικοποιημένη 

ταχύτητα συμπιεστή 
cp

cr
ω

ω
θ

=  
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Κανονικοποιημένη 

παράμετρος 

«κεφαλής» 

1 1
2 2

,
,

1 / 1 /
2 2

cp cp
p cp in p atm

cp in atm

p pS SC T C T
p p

γ γ
γ γ
− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥Ψ = − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 

Κανονικοποιημένος 

ρυθμός ροής 
max

max
[1 exp( ( 1))]β Ψ

Φ = Φ − −
Ψ

 

4 3 2
max 4 3 2 1 0n n n na M a M a M a M aΦ = + + + +  

2
2 1 0n nb M b M bβ = + +  

5 4 3 2
max 5 4 3 2 1 0n n n n nc M c M c M c M c M cΨ = + + + + +  

 

Αριθμός Mach 

(είσοδος) ,
n

a cp in

SM
R Tγ

=  

 

Θερμοκρασία ροής 

εξόδου 

1
, ,

, ,
,

1

[( ) 1]

[( ) 1]

cp in cp out
cp out cp in

cp cp in

atm sm
atm

cp atm

T p
T T

n p

T pT
n p

γ
γ

γ
γ

−

−

= + −

= + −

 

Ρεύμα συμπιεστή 1 ( )cp cm U cp
cm

U k
R

ωΙ = −  

 
 
 
Μοντέλο σωληνώσεων εισόδου 
 
Διατήρηση της 

μάζας 
sm

cp sm
dm W W

dt
= −  

Δυναμική εξίσωση 

για την πίεση 
( )sm

cp cp sm sm
rm

dp R W T W T
dt V

γ
= −  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου 

( )sm sm sm caW k p p= −  
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Μοντέλο σωληνώσεων επιστροφής 
 
Διατήρηση ενέργειας 

(ισοθερμοκρασιακή 

προσέγγιση): Πίεση 

σωληνώσεων 

επιστροφής 

,( )rm a st
ca out rm

rm

dp R T W W
dt V

= −  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου 

( )

1
1
21

1
, ,

1
1 2 1 1

, , 2

2 21   for 
1 1

2 2for 
1 1

D rm T rm rm atm atm atm
rm

rm rm rma st

D rm T rm rm atm
rm

rma st

C A p p p pW
p p pR T

C A p pW
pR T

γ γ
γ γ γ

γ γ
γ γ

γ
γ γ

γ
γ γ

−

−

+
− −

⎧ ⎫⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪⎢ ⎥= − >⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− +⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ≤⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
 
 
Μοντέλο αερόψυκτου συστήματος 
 
Πίεση cl smp p=  

Θερμοκρασία clT  controlled 

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου 
cl smW W=  

Σχετική υγρασία ( )
( )

cl atm sat atm
cl

atm sat cl

p p T
p p T
ϕϕ =  

Μερική πίεση ατμού , ( )v cl cl sat clp p Tϕ=  

Μερική πίεση ξηρού 

αέρα 
, ,a cl cl v clp p p= −  

Μερική πίεση 

οξυγόνου 
2 , ,0.21O cl a clp p=  

Μερική πίεση 

αζώτου 
2 , ,0.79N cl a clp p=  
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Λόγος υγρασίας ,

,

v clv
cl

a a cl

pM
M p

Ω =  

Ρυθμός ροής μάζας 

ξηρού αέρα ( ),
1

1a cl cl
cl

W W=
+ Ω

 

Ρυθμός ροής μάζας 

ατμού 
, ,v cl cl a clW W W= −  

 
 
 
Μοντέλο υγραντήρα 
 
Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου ατμού  
, , ,v hm v cl v injW W W= +  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου 
, ,hm a cl v hmW W W= +  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου ξηρού αέρα  
, ,a hm a clW W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου οξυγόνου  
2 2, , ,O hm O hm a clW x W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου αζώτου 
2 2, , ,(1 )N hm O hm a clW x W= −  

Λόγος μάζας 

οξυγόνου 
2

2

2 2

,

0.21
0.21 0.79

O
O hm

O N

M
x

M M
=

+
 

Θερμοκρασία hm clT T=   

Μερική πίεση ατμού ,
, ,

,

v hma
v hm a cl

v a hm

WMp p
M W

=  

Πίεση , ,hm a cl v hmp p p= +  

Σχετική υγρασία 

( )
,v hm

hm
sat hm

p
p T

ϕ =  
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Ψεκαζόμενος ατμός 
, , ,

,

( )des
v sat hm

v inj a hm v hm
a a cl

M p TW W W
M p

ϕ
= −  

 
 
 
Μοντέλο κελιών καυσίμου 
 
Θερμοκρασία 

συστοιχίας 
st clT T=  

Διατήρηση της μάζας: 

Κάθοδος/Οξυγόνο 
2

2 2 2

,
, , , , ,

O ca
O ca in O ca out O rct

dm
W W W

dt
= − −  

Διατήρηση της μάζας: 
Κάθοδος/Άζωτο 

2

2 2

,
, , , ,

N ca
N ca in N ca out

dm
W W

dt
= −  

Διατήρηση της μάζας: 
Κάθοδος/Ατμός 

,
, , , , , ,

w ca
v ca in v ca out v gen v mbr

dm
W W W W

dt
= − + +  

,max,
sat ca

v ca
st

p Vm
RT

=  

If , ,max, , , ,  ,    0v ca v ca v ca w ca l anm m m m m≤ = =  

If , ,max, , ,max, , , ,max,   ,    v ca v ca v ca v ca l ca w ca v cam m m m m m m> = = −  

 

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: 

Κάθοδος/Οξυγόνο 
2 2, , ,O ca in O hmW W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: 

Κάθοδος/Άζωτο 
2 2, , ,N ca in N hmW W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: 

Κάθοδος/Ατμός 
, , ,v ca in v hmW W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου: Κάθοδος 
( ), ,ca out ca out ca rmW k p p= −  
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Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου: 

Κάθοδος/Ξηρός αέρας  

, , ,
,

1
1a ca out ca out

ca out

W W=
+ Ω

 

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου: 

Κάθοδος/Ατμός 
, , , , ,v ca out ca out a ca outW W W= −  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου: 

Κάθοδος/Οξυγόνο 

2 2, , , , ,O ca out O ca a ca outW x W=  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου: 

Κάθοδος/Άζωτο 

2 2, , , , ,(1 )N ca out O ca a ca outW x W= −  

Λόγος μάζας οξυγόνου 

στην κάθοδο 
2 2

2

2 2 2 2

,
,

, ,(1 )
O ca O

O ca
O ca O O ca N

y M
x

y M y M
=

+ −
 

Λόγος υγρασίας στην 

έξοδο της καθόδου 
,

,
, ,

v cav
ca out

a ca a ca

pM
M p

Ω =  

Κάθοδος/ Μοριακή 

μάζα ξηρού αέρα 
,a caM =

2 2 2 2, ,(1 )O ca O O ca Ny M y M+ −  

Κάθοδος/ Πίεση 

οξυγόνου 2 2

2

, ,
a st

O ca O ca
O ca

R Tp m
M V

=  

Κάθοδος/ Πίεση 

αζώτου 2 2

2

, ,
a st

N ca N ca
N ca

R Tp m
M V

=  

Κάθοδος/ Πίεση ξηρού 

αέρα 
2 2, , ,a ca N ca O cap p p= +  

Κάθοδος/ Πίεση ατμού 
, ,

a st
v ca v ca

v ca

R Tp m
M V

=  

Κάθοδος/ Πίεση  
2 2 ,ca O N v cap p p p= + +  
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Κάθοδος/Σχετική 

υγρασία 
,

( )
v ca

ca
sat st

p
p T

ϕ =  

Κάθοδος/Λόγος μάζας 

οξυγόνου 
2

2

,
,

,

O ca
O ca

a ca

p
y

p
=  

Κάθοδος/Αντιδρών 

οξυγόνο 2 2, 4
cell st

O rct O
n IW M

F
=  

Κάθοδος/Παραγόμενος 

ατμός , 2
cell st

v gen v
n IW M

F
=  

Κάθοδος/“λ-ratio” 
2

2

2

,

,

O in

O rct

W
W

λΟ =  

 
 
 
 
Διατήρηση της μάζας: 

Άνοδος/Υδρογόνο 
2

2 2 2

,
, , , , ,

H an
H an in H an out H rct

dm
W W W

dt
= − −  

Διατήρηση της μάζας: 

Άνοδος/Νερό 
,

, , , , , , ,
w an

v an in v an out v mbr l an out
dm

W W W W
dt

= − − −  

,max,
sat an

v an
a st

p Vm
R T

=  

If , ,max, , , ,  ,    0v an v an v an w an l anm m m m m≤ = =  

If , ,max, , ,max, , , ,max,   ,    v an v an v an v an l an w an v anm m m m m m m> = = −  

 

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: Άνοδος 
, 1 2( )an in sm anW K K p p= −  

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: 

Άνοδος/Υδρογόνο 
2 , , ,

,

1
1H an in an in

an in

W W=
+ Ω

 

Ρυθμός ροής μάζας 

εισόδου: 
2, , , , ,v an in an in H an inW W W= −  
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Άνοδος/Ατμός 

Λόγος υγρασίας στην 

είσοδο της ανόδου 2 2

, ,
,

, ,

v an inv
an in

H H an in

pM
M p

Ω =  

Μερική πίεση 

εισόδου: 

Άνοδος/Ατμός 
, , , ,( )v an in an in sat an inp p Tϕ=  

Μερική πίεση 

εισόδου: 

Άνοδος/Υδρογόνο 
2 , , , , ,H an in an in v an inp p p= −  

Άνοδος/Αντιδρών 

υδρογόνο 2 2, 2
cell st

H rct H
n IW M

F
=  

Μερική πίεση: 

Άνοδος/Ατμός 
, ,

st
v an v an

v an

RTp m
M V

=  

Μερική πίεση: 

Άνοδος/Υδρογόνο 
2 2

2

, ,
st

H an H an
H an

RTp m
M V

=  

Άνοδος/Πίεση 
2, ,an v an H anp p p= +  

Άνοδος/Σχετική 

υγρασία 
,

( )
v an

an
sat st

p
p T

ϕ =  

Άνοδος/Λόγος 

υγρασίας 2 2

,

,

v anv
an

H H an

pM
M p

Ω =  

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου:  

Άνοδος/Υδρογόνο 
2 , , ,

1
1H an out an out

an

W W=
+ Ω

 

Ρυθμός ροής μάζας 

εξόδου:  

Άνοδος/Ατμός 
2, , , , ,v an out an out H an outW W W= −  
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Διάχυση ατμού 

διαμέσου της 

μεμβράνης 
,

ca an
v mbr v eff cell d w

m

iW M A n n D
F t

φ φ⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Πυκνότητα ρεύματος st

eff

Ii
A

=  

Δυναμικό κελιού 

καυσίμου 
( )

3

1
2

max

( )

(1 )

st act ohm conc cell

c
c i

o a ohm cell

U E U U U n

iE U U e iR i c n
i

−

= − − −

⎡ ⎤⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎢ ⎥= − + − − − ⎜ ⎟⎣ ⎦⎢ ⎥⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦

 

where c1,c3 are constants and 2, ,o aU U c are empirical functions of 

2 2, ,, , ,st O an H ca satT p p p  

Καθαρή παραγόμενη 

ισχύς συστοιχίας 

κελιών καυσίμου 

net st cp st st cp cmP P P I U I U= − = −  

Δυναμικό ανοιχτού 

κυκλώματος 
2 2

4

, ,5

1.229 8.5 10 ( 298.15)

14.308 10 ln ln
1.01325 2 1.01325

st

H an O ca
st

E T
p p

T

−

−

= − × − +

⎛ ⎞
× +⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Ορολογία  

0 1 2 3 4 0 1 2

0 1 2 3 4 5

, , , , , , , ,
, , , , ,

a a a a a b b b
c c c c c c

 
Σταθερές 

Aeff Ενεργή επιφάνεια κελιού καυσίμου 

AT Ανοιχτή επιφάνειας ακροφυσίου 

CD Συντελεστής εκφόρτισης ακροφυσίου 

Cp Ειδική θερμοχωρητικότα αέρα 

D Συντελεστής διάχυσης 

dc Διάμετρος συμπιεστή 

E Δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος 

F Σταθερά Faraday 

i Πυκνότητα ρεύματος 

I Ένταση ρέυματος 

J Συνδυασμένη αδράνεια συμπιεστή/κινητήρα  

k Σταθερά ροής 

K Σταθερά για το ακροφύσιο 

K1, K2 Σταθερές για την άνοδο 

kt/ kU/Rcm Σταθερές για τηον κινητήρα του συμπιεστή 

m Μάζα 

M Μοριακή μάζα 

Mn Αριθμός Mach 

ncell  Αριθμός κελιών 

ncm  Μηχανική απόδοση συμπιεστή 

ncp  Απόδοση συμπιεστή 

nd  Ηλεκτροσμωτικός συντελεστής οπισθέλκουσας 

p Πίεση 
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P Ισχύς 

Ra Παγκόσμια σταθερά αερίων 

R Αντίσταση 

S Γωνιακή ταχύτητα συμπιεστή 

Tm Πάχος μεμβράνης 

T Θερμοκρασία 

U Δυναμικό 

V Όγκος 

W Ρυθμός ροής μάζας 

x Λόγος μάζας 

y Λόγος mole 

  

Ελληνικά σύμβολα  

γ Λόγος ειδικών θερμοχωρητικοτήτων αερίου 

δ Κανονικοποιημένη πίεση 

θ Κανονικοποιημένη θερμοκρασία 

ρα Πυκνότητα αέρα 

τa Ροπή συμπιεστή 

φ Σχετική υγρασία 

Φ Κανονικοποιημένος ρυθμός ροής μάζας συμπιεστή 

Ψ Αδιάστατη παράμετρος «κεφαλής» 

ω Ταχύτητα συμπιεστή 

Ω Λόγος υγρασίας 

  

Subscripts  

a Ξηρός αέρας 

act Ενεργοποίησης (απώλειες) 
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an Άνοδος 

atm Ατμοσφαιρικό/ή 

ca Κάθοδος 

cm Κινητήρας συμπιεστή 

conc Συγκέντρωσης (απώλειες) 

cl Ψύκτης 

cp Συμπιεστής 

cr Διορθωμένο/η 

des Επιθυμητό/ή 

fc Κελί καυσίμου 

hm Υγραντήρας 

in Είσοδος 

inj Ψεκασμός 

l Υγρό 

mbr Μεμβράνη 

ohm Ωμικές (απώλειες) 

out Έξοδος 

rct Αντιδρών 

rm Σωλήνωση επιστροφής 

sat Κορεσμένο 

sm Σωληνώσεις επιστροφής 

st Συστοιχία 

v Ατμός 

w Νερό 

Η2 Υδρογόνο 

Ν2 Άζωτο 

Ο2 Οξυγόνο 
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Πίνακας IV.1  Αποκρίσεις μοντέλων παλμικής επιβολής 

Ist=const Vcm=const 

Pnet (W) λΟ2 Pnet (W) λΟ2 

22376 

22651 

22849 

22996 

23105 

23187 

23248 

23294 

23328 

23355 

23374 

23389 

23401 

23409 

23416 

23421 

23424 

23427 

23429 

23431 

2.0538 

2.2039 

2.2604 

2.2778 

2.2809 

2.2789 

2.2758 

2.273 

2.2707 

2.2689 

2.2676 

2.2666 

2.2659 

2.2653 

2.2649 

2.2645 

2.2643 

2.2641 

2.2639 

2.2637 

24338 

24315 

24296 

24280 

24267 

24257 

24248 

24241 

24236 

24231 

24228 

24224 

24222 

24220 

24218 

24217 

24216 

24215 

24214 

24214 

1.9164 

1.9181 

1.9186 

1.9188 

1.9189 

1.919 

1.9191 

1.9191 

1.9191 

1.9192 

1.9192 

1.9192 

1.9192 

1.9193 

1.9193 

1.9193 

1.9193 

1.9193 

1.9193 

1.9193 
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Πίνακας IV.2  Συντελεστές FIR μοντέλων 

Ist cmυ  

Pnet (W) λΟ2 Pnet (W) λΟ2 

-0.01672 

0.00034 

0.00010 

0.00004 

0.00002 

0.00002 

0.00002 

0.00000 

0.00000 

0.00002 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00002 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

0.00000 

 

0.00538 

0.01501 

0.00565 

0.00174 

0.00031 

-0.00020 

-0.00031 

-0.00028 

-0.00023 

-0.00018 

-0.00013 

-0.00010 

-0.00007 

-0.00006 

-0.00004 

-0.00004 

-0.00002 

-0.00002 

-0.00002 

-0.00002 

 

216.60000 

-4.60000 

-3.80000 

-3.20000 

-2.60000 

-2.00000 

-1.80000 

-1.40000 

-1.00000 

-1.00000 

-0.60000 

-0.80000 

-0.40000 

-0.40000 

-0.40000 

-0.20000 

-0.20000 

-0.20000 

-0.20000 

0.00000 

 

-87.90000 

27.50000 

19.80000 

14.70000 

10.90000 

8.20000 

6.10000 

4.60000 

3.40000 

2.70000 

1.90000 

1.50000 

1.20000 

0.80000 

0.70000 

0.50000 

0.30000 

0.30000 

0.20000 

0.20000 

 

 

 


