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The real danger is not that computers will begin to think like men,  
but that men will begin to think like computers.  

 
Sydney J. Harris 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές αλλαγές του πλανήτη 

οδηγούν την επιστηµονική κοινότητα σε αναζήτηση καθαρών και φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών µε υποσχόµενη ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. Τα κελιά 

καυσίµου που πρωτοπαρουσιάστηκαν ως ιδέα από τον Sir William Grove, το 1839, 

δείχνουν ότι η έρευνα έχει πλέον στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η ανεπαρκής τεχνογνωσία σε συνδυασµό µε την προτίµηση άλλων πηγών παραγωγής 

ενέργειας, πιο γνωστών στο ευρύ κοινό, καθυστέρησαν αρκετά την ενασχόληση των 

επιστηµόνων µε τα κελιά καυσίµου. Έτσι παρόλη την έρευνα που έχει γίνει, µόλις τα 

τελευταία 50 χρόνια τα κελιά καυσίµου παρουσιάζονται ως µία νέα και πολλά 

υποσχόµενη τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Το πλήθος των εφαρµογών των κελιών 

καυσίµου σε συνδυασµό µε τη σχεδόν µηδενική εκποµπή ρύπων, αλλά και το πολύ 

χαµηλό επίπεδο θορύβου, στρέφει πλέον την επιστηµονική κοινότητα προς τη µελέτη και 

έρευνά τους σε µεγαλύτερο βάθος. 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής του 

τµήµατος των Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Αποτελεί τη µεταπτυχιακή εργασία του 

συγγραφέα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών του πάνω στο ∆ιατµηµατικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (∆ΠΜΣ) µε τίτλο ‘’Υπολογιστική 

Ρευστοδυναµική’’. 

Αρχικά ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Καθηγητή Νικόλαο-Χρήστο 

Μαρκάτο για την ευκαιρία που του δόθηκε να παρακολουθήσει το ∆ΠΜΣ της 

‘’Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής’’, καθώς επίσης για την εµπιστοσύνη που του έδειξε 

αναθέτοντάς του τη συγκεκριµένη εργασία. 

Ιδιαίτερες επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Υπ. ∆ρ. Παναγιώτη Ζέρβα, ο 

οποίος ανέλαβε την επίβλεψη της εργασίας µε ειλικρινή ενθουσιασµό. Πρωτίστως η 

πολυ µεγάλη υποµονή του, αλλά και η βοήθεια και η στήριξή του, καθώς και η κριτική 

του σκέψη πάνω σε διάφορα θέµατα που αντιµετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της εργασίας, όπως επίσης και το βαθύ γνωστικό του επίπεδο πάνω στο 

αντικείµενο των κελιών καυσίµου, αποτέλεσαν ακρογωνιαίο λίθο για την ολοκλήρωση 

της συγκεκριµένης εργασίας. 
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Επιπροσθέτως, ιδιαιτέρως σηµαντική και πολύτιµη ήταν η συνδροµή του Επίκουρου 

Καθηγητή Χ. Σαρίµβεη. Οι συµβουλές και οι παρατηρήσεις του, ειδικά στο κοµµάτι της 

βελτιστοποίησης, ήταν κάτι παραπάνω από κατατοπιστικές και ουσιώδεις και γι’ αυτό 

του αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες. 

Επιπλέον ευχαριστίες οφείλονται στην προϊσταµένη του συγγραφέα Αναστασία 

Κοκκαλά για την κατανόηση, την υποµονή, αλλά και το ενδιαφέρον που έδειξε για την 

ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας. Επίσης ευχαριστίες πρέπει να δοθούν 

σε όλους τους φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι βοήθησαν το συγγραφέα σε 

διαδικαστικά και όχι µόνο θέµατα για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. ∆εν πρέπει 

επίσης να παραληφθούν ευχαριστίες σε όλα τα µέλη της µονάδας Υπολογιστικής 

Ρευστοδυναµικής για όλη τη βοήθεια που πρόσφεραν στο συγγραφέα.    

Τέλος δεν πρέπει να παραληφθεί ένα µεγάλο ευχαριστώ στο στενότερο οικογενειακό 

περιβάλλον του συγγραφέα για τη διαρκή και αποτελεσµατική υποστήριξη που του 

παρείχαν. 

Τέλος ο συγγραφέας ευελπιστεί ότι η έρευνα πάνω στη συγκεκριµένη ερευνητική 

κατεύθυνση των κελιών καυσίµου θα συνεχιστεί µε ακόµη καλύτερες προοπτικές και 

αποτελέσµατα και είναι διαθέσιµος να βοηθήσει τους µελλοντικούς µελετητές µε τις 

όποιες γνώσεις και εµπειρίες που αποκόµισε από την ενασχόλησή του µε τη 

συγκεκριµένη ερευνητική θεµατική ενότητα. 

 

Ιωάννης Βατόπουλος 

Αθήνα, Νοέµβριος 2007  
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και την παροχή του οξειδωτικού ρεύµατος για πυκνότητα 
ρεύµατος 2400 A/m2. 

∆ιάγραµµα 6.15: 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 

162 

∆ιάγραµµα 6.16: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την 
παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος.. 
 για πυκνότητα ρεύµατος 2400 Α/m2 

163 

∆ιάγραµµα 6.17: 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. 

164 

∆ιάγραµµα 6.18: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την 
παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για 
παροχή καυσίµου 89 L/h.. 

165 

∆ιάγραµµα 6.19: 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). 

166 

∆ιάγραµµα 6.20: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την 
κατανάλωση και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος 
για πυκνότητα ρεύµατος 2400 Α/m2. 

167 

Κεφάλαιο 7ο: Μελέτη Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Κελιών Καυσίµου Φωσφορικού Οξέος 
(PAFC) 
∆ιάγραµµα 7.1: ∆ιάγραµµα Ροής Προβλήµατος Βελτιστοποίησης. 168 
∆ιάγραµµα 7.2: Το οξυγόνο της φιάλης αναµιγνύεται µε τον ατµοσφαιρικό 

αέρα και το εµπλουτισµένο ρεύµα οξειδωτικού οδηγείται στο 
κελί καυσίµου. 

170 

∆ιάγραµµα 7.3: Παροχές καυσίµου και οξειδωτικού για ένα κελί καυσίµου σε 

STP. 

174 

∆ιάγραµµα 7.4: Παροχή οξυγόνου από τη φιάλη και εµπλουτισµός οξειδωτικού 

ρεύµατος για ένα κελί καυσίµου.. 

175 

∆ιάγραµµα 7.5: ∆υναµικό λειτουργίας και πυκνότητα ρεύµατος ενός κελιού 

καυσίµου. 

176 

∆ιάγραµµα 7.6: Αριθµός κελιών συστοιχίας και συγκέντρωση οξυγόνιυ στο 

οξειδωτικό ρεύµα.. 

177 

∆ιάγραµµα 7.7: Παροχές καυσίµου και οξειδωτικού για συστοιχία κελιών 

καυσίµου σε STP. 

178 



 xix

∆ιάγραµµα 7.8: ∆υναµικό λειτουργίας και πυκνότητα ρεύµατος συστοιχίας 

κελιών καυσίµου. 

179 

Παράρτηµα Β   

∆ιάγραµµα Β.1:  ∆ιαφορά δυναµικού ανάµεσα στη θεωρητική περίπτωση της 
γραµµικής συµπεριφοράς του και πειραµατικών δεδοµένων 
(πραγµατική κατάσταση) 

206 

∆ιάγραµµα Β.2:  

 

Καµπύλες δυναµικού για διαφορετική τιµή της σταθεράς m και 
σταθερή την τιµή της n 

207 

∆ιάγραµµα Β.3:  

 

Καµπύλες δυναµικού για διαφορετική τιµή της σταθεράς n και 
σταθερή την τιµή της m 

208 

Παράρτηµα Γ   

∆ιάγραµµα Γ.1:  

 

Σύγκριση πειραµατικών δεδοµένων µε δεδοµένα αριθµητικής 
προσοµοίωσης για το δυναµικό του κελιού καυσίµου Vcell 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xx

Ορολογία (Nomenclature) 

:A  Σταθερά Tafel [Volts]

effA :  Ενεργός επιφάνεια των ηλεκτροδίων [m2]

:fA   Επιφάνεια της διατοµής εισόδου του καυσίµου στο 

κελί 

[m2]

:oxA   Επιφάνεια της διατοµής εισόδου του οξειδωτικού στο 

κελί 

[m2]

:iC   Κλάσµα µάζας για κάθε συστατικό του µίγµατος [kg i / kg mix]

:BC  Συγκέντρωση στο παρεχόµενο ρεύµα [kg i / kg mix]

:SC  Συγκέντρωση στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. [kg i / kg mix]

1( ) :inletC   Κλάσµα µάζας εισόδου του Η2 στο κελί καυσίµου [kg H2/kg mix]

2( ) :inletC   Κλάσµα µάζας εισόδου του Ο2 στο κελί καυσίµου [kg Ο2/kg mix]

4( ) :inletC   Κλάσµα µάζας εισόδου του Ν2 στο κελί καυσίµου [kg Ν2/kg mix]

5( ) :inletC   Κλάσµα µάζας εισόδου του CO2 στο κελί καυσίµου [kg CO2/kg mix]

1 :C   Κλάσµα µάζας του Η2 [kg H2/kg mix]

2 :C   Κλάσµα µάζας του O2 [kg O2/kg mix]

3 :C   Κλάσµα µάζας του H2O [kg H2O/kg mix]

4 :C   Κλάσµα µάζας του N2 [kg N2/kg mix]

5 :C   Κλάσµα µάζας του CO2 [kg CO2/kg mix]

2
:O enrichedC   Σύσταση του O2 στο εµπλουτισµένο ρεύµα αέρα [kg Ο2/kg 

mix(Ο2/Ν2)]

Cox Σύσταση του O2 στο εµπλουτισµένο ρεύµα αέρα [kgi/kgmix] ή [kg 

Ο2/kg mix(Ο2/Ν2)]

:iCp   Θερµοχωρητικότητα του κάθε συστατικού υπό 

σταθερή πίεση 

[J/kg.K]

:D  Συντελεστής διάχυσης των αντιδρώντων ειδών [m2/s]

:ijD  Συντελεστής δυαδικής διαχυτότητας του συστατικού i 

στο j 

[m2/s]
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dn
dW  

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος 

dn
dW % 

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος  [%]

dn
dW (min) 

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος: Κέρδος σε ισχύ σε 

σχέση µε την µικρότερη τιµή ισχύος (33 Watt) 

dn
dW (min) (%) 

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος: Κέρδος σε ισχύ σε 

σχέση µε την µικρότερη τιµή ισχύος (33 Watt) 

[%]

dn
dW (previous) 

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος: Κέρδος σε ισχύ για 

αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος. 

dn
dW (previous) 

(%) 

Μέτρο ∆υναµικής Συστήµατος: Κέρδος σε ισχύ για 

αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος. 

[%]

:E  

 

∆υναµικό που υπολογίζεται µε βάση το νόµο του 

Nernst 

[Volts]

0 :E  

 

Πρότυπο δυναµικό του κελιού [Volts]

:F  

 

Σταθερά του Faraday [A.s/mole]

:I   

 

Ρεύµα λειτουργίας [Α]

i :  

 

Πυκνότητα ρεύµατος [Α/m2]

0 :i  Πυκνότητα του ρεύµατος ανταλλαγής (exchange 

current density) 

[Α/m2]

20, :Oi   Πυκνότητα του ρεύµατος ανταλλαγής για 

οποιαδήποτε σύσταση του εµπλουτισµένου ρεύµατος 

αέρα 

[Α/m2]

:Li  Πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού [Α/m2]

( ) :L anodei   Πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού της ανόδου [Α/m2]

( ) :L cathodei   Πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού της καθόδου [Α/m2]
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:iMB  Μοριακό βάρος του συστατικού i [g/mole]

:
o

fm   Ειδική µαζική παροχή εισόδου του καυσίµου [kg/m2s]

:
o

oxm   Ειδική µαζική παροχή εισόδου του οξειδωτικού [kg/m2s]

2 ( ) :
o

H enteredm   

 

Ροή µάζας του Η2 που εισέρχεται στο κελί καυσίµου [kg H2/s]

2 ( ) :
o

O enteredm   

 

Ροή µάζας του Ο2 που εισέρχεται στο κελί καυσίµου [kg Ο2/s]

:m   Σταθερά εµπειρικής σχέσης υπολογισµού απωλειών 

συγκέντρωσης 

[Volts]

:n  Σταθερά εµπειρικής σχέσης υπολογισµού απωλειών 

συγκέντρωσης 

[m2A-1]

:n  Βαθµός απόδοσης του κελιού καυσίµου [%]

:n   Αριθµός των κελιών καυσίµου της συστοιχίας (units)  

noc: Αριθµός των κελιών της συστοιχίας (units)  

:P  

 

Πίεση συστήµατος [atm]

0 :P  

 

Πίεση αναφοράς (σταθερή πίεση) 0.1[MPa]

2
:HP  Μερική πίεση του Η2 στο µίγµα [Pa]

2
:OP  Μερική πίεση του Ο2 στο µίγµα [Pa]

2
:H OP  Μερική πίεση του Η2Ο στο µίγµα [Pa]

2
:NP  Μερική πίεση του Ν2 στο µίγµα [Pa]

2
:COP  Μερική πίεση του CO2 στο µίγµα [Pa]

:cellP   Ισχύς του κελιού καυσίµου [W]

:denP   Πυκνότητα ισχύος του κελιού καυσίµου [W/m2]

:stackP   Ισχύς της συστοιχίας κελιών καυσίµου [W]

:stackgainP   Κέρδος σε ισχύ συστοιχίας κελιών καυσίµου [W]
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Qair: Παροχή καθαρού αέρα [L/h]

:fQ   Παροχή του καυσίµου [L/h]

Qf (norm): Παροχή του καυσίµου κανονικοποιηµένη [L/h]

Qfstp: Παροχή του καυσίµου σε STP [L/h]

:oxQ   Παροχή του οξειδωτικού [L/h]

Qox (norm): Παροχή του οξειδωτικού κανονικοποιηµένη [L/h]

Qoxstp: Παροχή του οξειδωτικού σε STP [L/h]

Qoxygen: Παροχή του οξυγόνου από τη φιάλη [L/h]

:R  Παγκόσµια σταθερά των αερίων [atm.L/mole.K]

2
:HR  Ρυθµός κατανάλωσης του Η2 [kg/m2s]

2
:OR  Ρυθµός κατανάλωσης του Ο2 [kg/m2s]

2
:H OR  Ρυθµός παραγωγής του Η2Ο [kg/m2s]

:r  Ωµική αντίσταση του κελιού καυσίµου 

πολλαπλασιασµένη µε την ενεργή επιφάνεια του 

κελιού 

[Ohm.m2]

:
iCS   Όρος πηγής που αναφέρεται στο ρυθµό παραγωγής ή 

κατανάλωσης για το κάθε συστατικό i 

[kg/m2s]

:
xMS   Όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση x  

:
yMS   Όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση y  

:
zMS   Όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση z  

:T  

 

Θερµοκρασία λειτουργίας του κελιού καυσίµου [Κ]

1 :U   Ταχύτητα εισόδου του καυσίµου [m/s]

:fU  Κατανάλωση του καυσίµου στην είσοδο [%]

:oxU  Κατανάλωση του οξειδωτικού στην είσοδο [%]

:u   ∆ιάνυσµα ταχύτητας  

:cellV   ∆υναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου [Volts]
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:stackV   

 

∆υναµικό λειτουργίας της συστοιχίας κελιών 

καυσίµου 

[Volts]

1 :W   Ταχύτητα εισόδου του οξειδωτικού [m/s]

:iX   

 

Γραµµοµοριακό κλάσµα του κάθε συστατικού στο 

µίγµα 

[mole i /mole mix]

2
:HX   Μοριακό κλάσµα εισόδου του Η2 στο κελί καυσίµου  [mole Η2/mole 

mix(Η2/CΟ2)]

2
:OX   Μοριακό κλάσµα εισόδου του O2 στο κελί καυσίµου  [mole O2/mole 

mix(O2/N2)]

:z  

 

Συνολικό µεταφερόµενο φορτίο  

   

Ελληνικά Σύµβολα ( Greek Symbols) 

:a  Συντελεστής µεταφοράς φορτίου συνήθως 0.5 (charge 

transfer coefficient), o οποίος εξαρτάται από το 

καύσιµο και το υλικό των ηλεκτροδίων 

 

:hydrogena  

 

Ενεργότητα του υδρογόνου  

:oxygena  

 

Ενεργότητα οξυγόνου  

:watera  

 

Ενεργότητα νερού  

:
iCΓ   Συντελεστής που αναφέρεται στη διαχυτότητα 

(diffusivity) του συστατικού i σε 

[kg/ms]

:δ  Πάχος οριακού στρώµατος 

:lossesV∆  

 

Απώλειες δυναµικού [Volts]

:totalV∆  Συνολικές απώλειες δυναµικού [Volts]

:actV∆  Απώλειες ενεργοποίησης [Volts]
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:ohmV∆  Ωµικές απώλειες [Volts]

:concV∆  Απώλειες συγκέντρωσης [Volts]

:fg∆   

 

Ελεύθερη ενέργεια Gibbs [kJ/mol]

:mixµ   ∆υναµικό ιξώδες του µίγµατος [Pa.s]

:fρ   Πυκνότητα του αέριου µίγµατος του καυσίµου [kg καυσίµου/m3]

:oxρ   Πυκνότητα του αέριου µίγµατος του οξειδωτικού [kg οξειδωτικού/m3]

:mixρ  Πυκνότητα του µίγµατος [kg/m3]

:mixλ  Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του µίγµατος [W/m.K]
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Συντοµεύσεις (Abbreviations) 

AFC Alkaline Fuel Cell Κελί Καυσίµου Αλκαλικού Ηλεκτρολύτη

ANN Artificial Neural Network Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο

CCM Catalyst Coated Membrane Μεµβράνη Καταλυτικής Επίστρωσης

CFD Computational Fluid Dynamics Υπολογιστική Ρευστοδυναµική

CHPS Combined Heat Power Systems Συστήµατα Συνδυασµένου Θερµικού 

Κύκλου

DMFC Direct Methanol Fuel Cell Κελί Καυσίµου Μεθανόλης

EMF Electromotive Force Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη

FVM Finite Volume Method Μέθοδος Πεπερασµένων Όγκων Ελέγχου

GDE Gas Diffusion Electrodes Ηλεκτρόδια ∆ιάχυσης Αερίων

HV Heating Value Θερµογόνος ∆ύναµη

HHV Higher Heating Value Ανώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη

LHV Lower Heating Value Κατώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell Κελί Καυσίµου Τηγµένου Άνθρακος

MEA Membrane Electrodes Assembly Μεµβράνη Ηλεκτροδίων-Ηλεκτρολύτη

NLP Non Linear Programming (Πρόβληµα) Μη Γραµµικού 

Προγραµµατισµού 

OCV Open Circuit Voltage ∆υναµικό Ανοικτού Κυκλώµατος

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell Κελί Καυσίµου Φωσφορικού Οξέος

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell 

Κελί Καυσίµου Μεµβράνης Ανταλλαγής 

Πρωτονίων

PTFE Polytetrafluoroethylene Πολυτετραφλοροαιθυλένιο

SOFC Solid Oxide Fuel Cell Κελί Καυσίµου Στερεού Οξειδίου

STP Standard Temperature & Pressure Σταθερή Θερµοκρασία & Πίεση

VTC Voltage To Current Αλγόριθµος VTC

 

Ελληνικές Συντοµεύσεις   

ΑΠΕ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  

Μ∆Ε Μερική ∆ιαφορική Εξίσωση  
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Τίτλος θέµατος: 

«∆ιερεύνηση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Κελιών Καυσίµου µε χρήση Υπολογιστικού 

Ρευστοδυναµικού Μοντέλου και Αλγεβρικών Συσχετίσεων: Εφαρµογή σε κελιά καυσίµου 

Φωσφορικού Οξέος (PAFC)»» 

 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο ισοθερµοκρασιακό µαθηµατικό 

µοντέλο προσοµοίωσης της λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος  

(PAFC) σε συνθήκες µόνιµης κατάστασης µε χρήση µεθόδων Υπολογιστικής 

Ρευστοδυναµικής (Computational Fluid Dynamics, CFD). Το κελί καυσίµου που 

προσοµοιώνεται περιλαµβάνει τα κανάλια ροής των αερίων, ενώ ανάµεσά τους 

παρεµβάλλονται το ηλεκτρόδιο της ανόδου, ο ηλεκτρολύτης και το ηλεκτρόδιο της 

καθόδου. 

Το µοντέλο χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση της επίδρασης σηµαντικών παραµέτρων 

στη λειτουργία του κελιού καυσίµου. Η διερεύνηση διακρίνεται σε τρία µέρη: (A) µελέτη 

χρήσης εµπλουτισµένου ρεύµατος αέρα σε Ο2 για διάφορες περιπτώσεις κατανάλωσης 

του οξειδωτικού µέσου, (Β) µεταµοντελοποίηση και εξαγωγή αλγεβρικών σχέσεων 

µεταξύ των παραµέτρων λειτουργίας, όπως προκύπτουν από τα ρευστοδυναµικά 

αποτελέσµατα του κώδικα, (Γ) εφαρµογή των παραπάνω αποτελεσµάτων για τη 

βελτιστοποίηση του σχεδιασµού εγκατάστασης µε συγκεκριµένη απαίτηση ισχύος όπου 

γίνεται χρήση είτε ενός κελιού καυσίµου είτε µιας συστοιχίας. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν βελτίωση της ισχύος και της απόδοσης του κελιού καυσίµου 

µε τη χρήση του εµπλουτισµένου ρεύµατος αέρα σε Ο2 καθώς και άλλα πλεονεκτήµατα, 

αλλά µε βασικότερο µειονέκτηµα αυτό του κόστους. Η µεταµοντελοποίηση συνδέει το 

δυναµικό λειτουργίας, την ισχύ και την απόδοση του κελιού καυσίµου.µε τις µεταβλητές 

εισόδου. Επίσης µέσα από τη βελτιστοποιήση προκύπτει ένα απλουστευµένο µοντέλο 

λήψης αποφάσεων που συνδέει ισχύ, σύσταση του Ο2 στο οξειδωτικό, παροχή 

οξειδωτικού και καυσίµου, κατανάλωση οξειδωτικού αλλά και αριθµό κελιών καυσίµου 

για το πρόβληµα της συστοιχίας. Η βελτιστοποίηση είχε ως αποτέλεσµα την εξαγωγή 

νοµογραφηµάτων τα οποία συνδέουν τις συνθήκες λειτουργίας του κελιού ή της 

συστοιχίας και τα οποία µπορούν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως χρήσιµα στο µηχανικό που 

ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και τις εφαρµογές των κελιών καυσίµου. 



 xxviii

Thesis title: 

“Investigation and Optimization of Process Parameters of Fuel Cells using a 

Computational Fluid Dynamics Model and Algebraic Correlations: Application in 

Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC)” 

Abstract 

In this work a three-dimensional, isothermal, steady-state computational model of a 

phosphoric acid fuel cell (PAFC) has been developed, by using computational fluid 

dynamics techniques (CFD). The model incorporates a complete cell with the gas 

distribution flow channels, separated from the membrane-electrode-assembly (MEA). 

The model is used to investigate the influence effect of process parameters on the 

performance of the fuel cell and contains three main parts: (A) the investigation of the set 

point of a phosphoric acid fuel cell with the usage of an enriched in O2 air current flow, 

(B) meta-modeling and export of algebraic relations between the parameters of the 

operation of the fuel cell, as they are exported from the computational data, (C) 

application of the above results for the optimization of planning with specific requirement 

of power, using one cell unit or a fuel cell stack. 

The results show an improvement of the fuel cell power and efficiency when the enriched 

in O2 air current is used, along with other benefits, but with a serious drawback: Cost. 

Meta-modeling correlates Cell Voltage, Cell Power and Cell Efficiency with the inlet 

variables of the fuel cell. Through the optimization, a simple decision model that 

combines power, O2 composition in oxidant current, flow of oxidant and fuel currents, 

oxidant current consumption and the stack units’ number (for the problem of the fuel cell 

stack) is also developed. Several nomograms were produced from the formulation and 

resolution of the optimization problem, which may prove to be a very useful tool for the 

engineers who are interested in fuel cells technology and applications. 
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1.1 Εισαγωγή 

Τα κελιά καυσίµου αποτελούν σήµερα µια υποσχόµενη τεχνολογία αιχµής για καθαρή 

και αποδοτική παραγωγή ενέργειας µε εφαρµογές στη βιοµηχανία, την αυτοκίνηση, τις 

φορητές συσκευές, στο οικιακό περιβάλλον και αλλού. Ένα κελί καυσίµου µετατρέπει 

ευθέως τη χηµική ενέργεια του υδρογόνου και του οξυγόνου σε ηλεκτρική ενέργεια µε 

µοναδικό παραπροϊόν την παραγωγή νερού. 

Μέχρι πρόσφατα οι εφαρµογές των κελιών καυσίµου περιοριζόταν σε διαστηµικές 

εφαρµογές της NASA ή σε ορισµένα ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσµο. Παρόλα αυτά 

µε την αναγκαιότητα της µείωσης της µόλυνσης της ατµόσφαιρας και του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου (Greenhouse gases, global warming), υπήρξε µία 

επαναδραστηριοποίηση του ενδιαφέροντος της παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας 

για την έρευνα πάνω στα κελιά καυσίµου. Σήµερα παγκοσµίως πολλές κυβερνήσεις, 

εταιρείες και µεγάλοι οργανισµοί επενδύουν τεράστια χρηµατικά ποσά για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρµογών των συγκεκριµένων ΄΄καθαρών΄΄ 

πηγών ενέργειας. 

Παρόλο που τα κελιά καυσίµου αποτελούν αισιόδοξη λύση για καθαρή και σχετικά 

φθηνή παραγωγή ενέργειας ακόµη βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα 

να χρίζουν αναγκαίας και επιτακτικής έρευνας και µελέτης πριν θεωρηθούν απολύτως 

αποτελεσµατικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας. Παρακάτω παρατίθεται και 

σχολιάζεται ένα µέρος της έρευνας που αναπτύσσεται σήµερα πάνω στα διάφορα είδη 

των κελιών καυσίµου. Η έρευνα πάνω στα κελιά καυσίµου διακρίνεται από τα εξής 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

• Κατάστρωση και διεξαγωγή πειραµάτων µε παράλληλη δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων που συλλέγονται από τις πειραµατικές µελέτες 

• Ανάπτυξη και επίλυση µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης της λειτουργίας 

των κελιών καυσίµου βασισµένων σε µεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναµικής 

(Computational Fluid Dynamics, CFD) 

• Ανάπτυξη µεταµοντέλων βελτιστοποίησης (optimization) της λειτουργίας των 

κελιών καυσίµου ξεχωριστά ή ως στοιχείο ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

παραγωγής ενέργειας 
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 Αναλυτικότερα όσον αφορά τα διάφορα µοντέλα προσοµοίωσης της λειτουργίας των 

κελιών καυσίµου διακρίνονται 3 διαφορετικές µέθοδοι προσέγγισης. Οι µέθοδοι αυτοί 

είναι: 

• Μοντέλα που επικεντρώνονται στην προσοµοίωση των φαινοµένων που 

λαµβάνουν χώρα σε µικροκλίµακα στα ηλεκτρόδια του κελιού καυσίµου 

• Μοντέλα που εφαρµόζονται θεωρώντας το κελί καυσίµου σαν ένα ενιαίο χώρο 

όπου λαµβάνουν χώρα τα διάφορα φαινόµενα µεταφοράς και οι ηλεκτροχηµικές 

αντιδράσεις 

• Μοντέλα που προσοµοιάζουν τη λειτουργία µίας σειράς από έναν αριθµό κελιών 

καυσίµου (fuel cell stack) αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο πειραµατικά δεδοµένα 

από διατάξεις που κατασκευάστηκαν για αυτό το λόγο 

1.2 Βιβλιογραφία-Έρευνα 
Από τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε εντοπίστηκαν εργασίες που 

αντιπροσωπεύουν δίαφορα είδη κελιών καυσίµου. Στην παρούσα µελέτη θα παρατεθούν 

αυτές που ασχολούνται µε τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κελιών καυσίµων και 

κάποιες που αφορούν ειδικότερα τα κελιά καυσίµου φωσφορικού οξέος. 

1.2.1 Κελιά καυσίµου µε ηλεκτρολύτη φωσφορικό οξύ (PAFC) 

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στα κελιά καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC) είναι 

σχετικά περιορισµένη σε σχέση µε άλλες κατηγορίες κελιών καυσίµου. Έτσι παρακάτω 

παρατίθενται τρεις εργασίες που ασχολούνται µε έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο είδος: 

[M. Ghouse et al, 1997] 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η κατασκευή µίας συστοιχίας κελιών καυσίµου (fuel 

cell stack) συνολικής ισχύος 1kW. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατασκευή των 

ηλεκτροδίων ανόδου και καθόδου µε σκοπό τη βέλτιστη συνεισφορά στην συνολική 

απόδοση. Το καύσιµο αέριο ήταν H2/CO2 (παραπροϊόν αναµόρφωσης 

υδρογονανθράκων) ενώ το οξειδωτικό, αέρας. Και τα 2 αέρια διοχετεύονται στο κελί 

καυσίµου υπό πίεση 1atm. 
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Οι παράµετροι, τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

διάταξης αξιολογήθηκαν µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου. Αυτές 

οι παράµετροι, τα δεδοµένα καθώς και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω: 

• δυναµικό στοιχειώδους κελιού καυσίµου 

• δυναµικό συνολικής διάταξης 

• ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος διάταξης καθώς και πυκνότητα ρεύµατος 

• κατανοµή θερµοκρασίας στο κελί καυσίµου 

• συνολική ισχύς της διάταξης 

• ηλεκτρική αντίσταση της διάταξης και τέλος 

• ογκοµετρικές παροχές του καύσιµου και οξειδωτικού αερίου 

[Suman Roy Choudhury et al, 2002] 

Η συγκεκριµένη εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη και επίλυση ενός διδιάστατου 

µοντέλου για κελιά καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC) σε µόνιµη κατάσταση (steady 

state). Η στρατηγική του µοντέλου που εφαρµόζεται στηρίζεται σε δύο σκέλη: (i) 

έλεγχος στη µονοδιάστατη κατάσταση για ένα κελί καυσίµου (unit cell), (ii) επαλήθευση 

των δεδοµένων της αριθµητικής επίλυσης του διδιάστατου µοντέλου µε πειραµατικά 

δεδοµένα που προέρχονται από µία συστοιχία 4 κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος. 

Επιπλέον παρουσιάζεται η χρησιµότητα του µοντέλου στο σχεδιασµό και τη ρύθµιση της 

υγρασίας, καθώς και κάποια µελέτη ανάλυσης ευαισθησίας. 

[P. Zervas et al, 2005] 

Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζεται ένα λεπτοµερές µαθηµατικό µοντέλο 

προσοµοίωσης για κελιά καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC). Για την προσοµοίωση 

χρησιµοποιείται ένα τρισδιάστατο ηλεκτροχηµικό µοντέλο υπολογιστικής 

ρευστοδυναµικής ανάλυσης για αµετάβλητο φαινόµενο (electrochemical computational 

fluid dynamic analysis of a steady-state operation). Η εφαρµογή του µοντέλου έγινε για 

τη χρήση των αποτελεσµάτων ως εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός 

κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος ή µιας συστοιχίας. Επιπλέον τα αποτελέσµατα της 

αριθµητικής προσοµοίωσης συγκρίθηκαν µε πειραµατικά δεδοµένα που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία [Μ. Ghouse, 1997]. 
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Οι παραδοχές του µοντέλου επίλυσης που χρησιµοποιήθηκε συνοψίζονται στις εξής: 

• Μόνιµη κατάσταση (steady-state problem) 

• Ιδανικό µίγµα αερίων 

• Ασυµπίεστη και στρωτή ροή, λόγω των πολύ χαµηλών ταχυτήτων των αερίων 

(αριθµός Reynolds 1ης τάξης) 

• Ισοθερµικό φαινόµενο (ισχύει µόνο για ένα κελί καυσίµου, όχι για τη συστοιχία) 

• Ηλεκτροχηµικές διεργασίες περιγράφονται από τον πρώτο νόµο του Faraday 

• Το καύσιµο και το οξειδωτικό δεν έρχονται σε επαφή, καθώς ρέουν σε 

διαφορετικά κανάλια και διαχωρίζονται από τα δύο στερεά ηλεκτρόδια. 

 

Το καύσιµο που χρησιµοποιήθηκε ήταν µίγµα H2/CO2 µε σύσταση: 

H2:        0,25 [kg/kg mix] 

CO2:     0,75 [kg/kg mix] 

Αντίστοιχα ως οξειδωτικό χρησιµοποιήθηκε αέρας: 

O2:       0,23[kg/kg mix] 

Ν2:       0,77 [kg/kg mix] 

Εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις διαφορετικών παροχών, τόσο για το καύσιµο, όσο και για 

το οξειδωτικό: 

Περίπτωση Άνοδος 

[l/h σε STP] 

Κάθοδος 

[l/h σε STP] 

Εύρος πυκνότητας 

ρεύµατος [Α/m2] 

1 

2 

40 

46 

400 

500 

0-1850 

0-2100 

Πίνακας 1.1: Περιπτώσεις επίλυσης του αριθµητικού µοντέλου προσοµοίωσης για PAFC 

Οι παροχές αναφέρονται σε συνθήκες σταθερής πίεσης και θερµοκρασίας (standard 

temperature and pressure, STP). 

Η αριθµητική επίλυση πραγµατοποιήθηκε µε το εµπορικό λογισµικό PHOENICS®, ενώ 

για την επίλυση των εξισώσεων χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος SIMPLEST. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το ίδιο αριθµητικό µοντέλο προσοµοίωσης, ενώ 

η επίλυση πραγµατοποιήθηκε µε τον κώδικα PHOENICS® µε επιλύτη τον αλγόριθµο 

SIMPLEST. 
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1.2.2 Βελτιστοποίηση λειτουργίας κελιών καυσίµου  

Η έρευνα πάνω στη συγκεκριµένη τεχνική είναι αρκετά εκτεταµένη. Στη συνέχεια 

παρατίθενται ορισµένες από τις δηµοσιεύσεις που δείχνουν το επίπεδο έρευνας που 

αναπτύσσεται στα κελιά καυσίµου: 

[Μ. Secanell et al, 2006]  

Στην παρούσα δηµοσίευση εξετάζεται η βελτιστοποίηση σε ένα κελί καυσίµου µε ένα 

προσαρµοζόµενο πλαίσιο πλέγµατος και αναλυτικές σχέσεις. Ένα µοντέλο διδιάστατου 

µονοφασικού ηλεκτροδίου καθόδου το οποίο ευθύνεται για τις απώλειες δυναµικού κατά 

µήκος του ηλεκτρολύτη και των στερεών φάσεων και για τις συγκεντρώσεις οξυγόνου 

και νερού εισάγεται χρησιµοποιώντας µία προσαρµοζόµενη µέθοδο πεπερασµένων 

στοιχείων. Με χρήση αυτού του µοντέλου, διατυπώνεται ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης 

πολλών µεταβλητών µε σκοπό να µεγιστοποιηθεί η πυκνότητα ρεύµατος σε µία δεδοµένη 

τάση του ηλεκτροδίου αναφορικά µε τις παραµέτρους σύνθεσης του ηλεκτροδίου. Το 

πρόβληµα βελτιστοποίησης λύνεται µε έναν αλγόριθµο που βασίζεται στην κλίση και γι’ 

αυτό το σκοπό, χρησιµοποιούνται αναλυτικές σχέσεις αναφορικά µε τις µεταβλητές 

σχεδιασµού. Αυτή η προσέγγιση µειώνει τον απαιτούµενο υπολογιστικό χρόνο για τον 

προσδιορισµό των κλίσεων και βελτιώνει αισθητά την ακρίβειά τους σε σχέση µε κλίσρις 

που έχουν προκύψει από αναλύσεις ευαισθησίας. Τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης 

δείχνουν µία ουσιώση αύξηση της επίδοσης του κελιού καυσίµου που επιτυγχάνεται µε 

αύξηση του λευκόχρυσου και µε κλάσµα µάζας περίπου 20-30% w/w στη στιβάδα του 

καταλύτη. 

[E. Entchev, 2003]  

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη δυνατότητα χρήσης του κελιού καυσίµου για 

παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους. 

Πραγµατοποιούνται δοκιµαστικές επιδείξεις σε συστήµατα µε πλέγµατα και εφαρµογές 

χωρίς πλέγµα και καταγράφονται οι απαιτούµενες πληροφορίες που δίνουν την απόδοση 

του συστήµατος. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η χρήση µόνο κελιών καυσίµου µόνο για 

παραγωγή ηλεκτρισµού παρόλο που είναι εύκολο να πραγµατοποιηθεί, έχει σχετικά 

µικρή απόδοση (20-35%). Η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 

έχει γύρω στο 60% περισσότερη απόδοση, καλύτερη χρήση των πόρων και του καυσίµου 
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και επιτρέπει τη χρήση µιας συνεπτυγµένης εγκατάστασης και ενός µόνο καυσίµου για 

την πλήρωση των αναγκών των κατοικιών. Οι εµπορικές εφαρµογές συµπαραγωγής 

κελιών καυσίµου είναι εύκολο να υιοθετηθούν σε συνδυαστικές µεθόδους λειτουργίας, 

λόγω του σχετικά σταθερού θερµικού και ηλεκτρικού φορτίου κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας. Όµως τα συστήµατα συµπαραγωγής κελιών καυσίµου για οικιακή χρήση 

αντιµετωπίζουν ένα διαφορετικό περιβάλλον µε ασταθές φορτίο, συνήθως δύο κορυφές 

το πρωί και το βράδυ και το γεγονός ότι το τριπλό φορτίο: θέρµανση χώρου, νερού και 

ηλεκτρισµός απαντώνται την ίδια στιγµή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σύστηµα 

του κελιού καυσίµου δεν µπορεί να ικανοποιήσει την τριπλή απαίτηση και 

χρησιµοποιείται ένας επιπρόσθετος εφεδρικός θερµαντήρας. 

Η υπολογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τα συστήµατα που χρησιµοποιούν 

κελιά καυσίµου είναι ικανή να βελτιστοποιήσει την συνδυαστική λειτουργία του 

συστήµατος, καθώς και να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τους συνδυασµούς αναγκών. Τα 

αποτελέσµατα της προσοµοίωσης έδειξαν ότι µε τη χρήση ενός γενικού µοντέλου 

ασαφούς λογικής, η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και των θερµικών φορτίων 

µπορεί να γίνει µε έναν βέλτιστο τρόπο, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ανθρώπων σε 

ηλεκτρισµό, χωρίς να δυσχεραίνει τις καθηµερινές τους λειτουργίες. 

[Junxiao Wu et al, 2005] 

Στη συγκεκριµένη εργασία γίνεται µία µελέτη βελτιστοποίησης της απόδοσης του 

συστήµατος κελιών καυσίµου υδρογόνου πολυµερούς ηλεκτρολύτη (PEΜFC). Μέσω 

του σχεδιασµού πειραµατικών µεθόδων οργανώθηκε ένα µοντέλο προσοµοίωσης της 

λειτουργίας των κελιών καυσίµου. Στηριζόµενο στη βάση δεδοµένων του µοντέλου 

προσοµοίωσης αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό µεταµοντέλο βελτιστοποίησης των 

συνθηκών λειτουργίας των κελιών καυσίµου. Το µεταµοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για 

την εύρεση παγκόσµιων βέλτιστων λύσεων. Για την παρουσίαση της µεθόδου 

βελτιστοποίησης χρησιµοποιήθηκαν οι εξής 4 παράµετροι ελέγχου της λειτουργίας του 

συστήµατος: 

• θερµοκρασία λειτουργίας των κελιών καυσίµου 

• στοιχειοµετρία καθόδου 

• πίεση στην κάθοδο 
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• σχετική υγρασία στην κάθοδο 

Η αντικειµενική συνάρτηση του µεταµοντέλου βελτιστοποίησης ορίζεται ως η 

µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήµατος των κελιών καυσίµου για 

διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Η µελέτη έδειξε ότι οι βέλτιστες λύσεις δεν είναι 

µοναδικές, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας (βάση 

δεδοµένων του µοντέλου προσοµοίωσης). 

[C. Nitsche et al, 2005] 

Σε αυτή τη µελέτη παρουσιάζεται η λογική της ανάγκης και η τεχνική της προσοµοίωσης 

της λειτουργίας ενός συστήµατος προώθησης για µεταφορά ενός PEM κελιού καυσίµου. 

Στην πραγµατική λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος, λαµβάνουν χώρα πολλοί 

αστάθµητοι παράγοντες, µεταξύ των οποίων και περιβαλλοντικοί οι οποίοι είναι δύσκολο 

να αποτυπωθούν. Πρώτο βήµα είναι να διατυπωθεί µία µαθηµατική απεικόνιση – 

µοντέλο το οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στο µοντέλο προσοµοίωσης, Γι’ αυτό το λόγο 

απαιτείται η χρήση µιας τεχνικής για τη γρήγορη ανάπτυξη του µαθηµατικής 

αποτύπωσης του συστήµατος η οποία να είναι σε θέση να παρακάµπτει δυναµικές και 

προσωρινές µεταβλητές  

Συνήθως, αν και η µοντελοποίηση ενός τόσο πολύπλοκου συστήµατος η οποία βασίζεται 

σε συλλογή πληροφοριών χρειάζεται αρκετά χρόνια για να πραγµατοποιηθεί, δε 

λαµβάνει υπόψιν της ενοχλητικούς παράγοντες. Αντίθετα, η προσέγγιση που 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο σε ένα κλάσµα 

αυτού του χρόνου. Αυτό που προτείνεται είναι η χρήση ενός “black box” 

προσαρµοστικού µοντέλου και ενός κατάλληλου σετ ιδιοτήτων εισόδου και η επίλυση να 

γίνεται είτε µε χρήση επαναληπτικών µεθόδων είτε µε µία τεχνική η οποία βασίζεται στα 

νευρωνικά δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο η πολυπλοκότητα των µοντέλων εύκολα 

βαθµονοµείται ούτως ώστε να προσαρµόζει διαφορετικούς περιορισµούς όσον αφορά 

την προσπάθεια µοντελοποίησης, τη διαθεσιµότητα αισθητήρα και την απαιτούµενη 

ακρίβεια του µοντέλου. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την 

ανάπτυξη διαγνωστικών µοντέλων. 
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[Shaoduan Ou et al, 2004] 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να συζητηθεί µια προσέγγιση ενός νευρωνικού 

δικτύου για την ανάπτυξη ενός ποσοτικά καλού µοντέλου για ένα κελί καυσίµου 

µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM). Ποικίλες προσεγγίσεις µοντέλων ΑΝΝ έχουν 

εξεταστεί,  τα back-propagation δίκτυα που δεν έχουν βρόγχους και δίκτυα ακτινωτών 

συναρτήσεων µίξης παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση όσον αφορά στην πρόβλεψη 

του δυναµικού λειτουργίας των κελιών. Οι επιδράσεις της τοποθέτησης λευκόχρυσου 

στην απόδοση του PEM κελιού έχουν µελετηθεί ειδικότερα. Τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν δείχνουν ότι το µοντέλο ΑΝΝ είναι σε θέση να προσοµοιώνει αυτές τις 

επιδράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει, την περίοδο αυτή, διαθέσιµο κανένα έγκυρο 

θεµελιώδες µοντέλο στην βιβλιογραφία. 

∆ύο καινούργια υβριδικά µοντέλα νευρωνικών δικτύων (πολλαπλασιαστικά και 

προσθετικά) κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από ένα µέρος του ΑΝΝ και ένα φυσικό 

µέρος, έχουν αναπτυχθεί και έχουν συγκριθεί µε το καθαρόαιµο µοντέλο ANN. Τα 

αποτελέσµατα από τα υβριδικά µοντέλα δείχνουν συγκρίσιµη απόδοση έναντι του 

µοντέλου ANN (αναφορικά µε το δυναµικό λειτουργίας του κελιού).  Επιπροσθέτως, τα 

υβριδικά µοντέλα δείχνουν να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση µε το φυσικό µοντέλο. 

Το πρόσθετο υβριδικό µοντέλο παρουσιάζει περισσότερη ακρίβεια από αυτή του 

πολλαπλασιαστικού υβριδικού µοντέλου στις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν.    

[C.H. Cheng et al, 2006] 

Η συγκεκριµένη εργασία περιγράφει την προσοµοίωση µέσω υπολογιστή των 

ηλεκτροχηµικών φαινοµένων ροής ώστε να προβλεφθεί η απόδοση των κελιών καυσίµου 

µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC), τα οποία περιλαµβάνουν κελιά υδρογόνου 

και µεθανόλης (DMFC). Για να µελετηθούν τα φαινόµενα µεταφοράς σε κελιά σε 

χαµηλή θερµοκρασία απαιτούνται οι εξισώσεις µάζας, ορµής και χηµικών ειδών. Οι 

νόµοι Darcy υιοθετήθηκαν για να απλοποιήσουν τις εξισώσεις ορµής µέσα στα πορώδη 

στρώµατα διάχυσης και επίσης να γραµµικοποιήσουν το σύστηµα εξισώσεων 

διατήρησης. Αυτό µειώνει σηµαντικά το υπολογιστικό φορτίο χωρίς απώλεια της 

γενικότητας του πεδίου ροής. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης για την απόδοση 

συγκρίθηκαν µε µερικά δηµοσιευµένα πειραµατικά στοιχεία. Η σύγκριση αυτών δείχνει 
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ότι συγκλίνουν ικανοποιητικά µεταξύ τους. Το µοντέλο το οποίο προκύπτει είναι 

τρισδιάστατο. Αυτό το εικονικό πεδίο δοκιµών για την απόδοση παίζει σηµαντικό ρόλο 

στο πρωτότυπο σχεδιασµό των κελιών καυσίµου. Το εργαλείο σχεδιασµού µε τη βοήθεια 

του υπολογιστή είναι σε θέση να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα φαινόµενα 

µεταφοράς στα κελιά καυσίµου, στα οποία η απεικόνιση της ροής δεν είναι εύκολο να 

πραγµατοποιηθεί µε πειράµατα.  

[Galip H. Guvelioglu et al, 2005] 

Στην παρούσα µελέτη, ένα λεπτοµερές steady-state ισοθερµοκρασιακό διδιάστατο 

µοντέλο για ένα κελί καυσίµου µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) έχει 

αναπτυχθεί. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων για την επίλυση 

αυτού του µοντέλου µεταφοράς πολλών συστατικών που συνδέεται µε ροή σε µέτριο 

πορώδες, ισορροπία ηλεκτρικού φορτίου, ηλεκτροχηµική κινητική και µε αυστηρής 

ακρίβειας ισορροπία νερού στη µεµβράνη. Οι καµπύλες απόδοσης του κελιού καυσίµου 

που προβλέπονται από το µοντέλο συγκρίνονται µε δηµοσιευµένα πειραµατικά 

αποτελέσµατα και προκύπτει µια ικανοποιητική συµφωνία. Η περίπλοκη ισορροπία 

νερού στη µεµβράνη ερευνήθηκε και οι συνθήκες λειτουργίας όπου η µεµβράνη 

αφυδατώνεται προσδιορίστηκαν. Επίσης αξιολογούνται οι επιδράσεις του πλάτους των 

καναλιών και των διαστάσεων των διπολικών πλακών, του πορώδους και της σχετικής 

υγρασίας των αερίων εισαγωγής στην απόδοση του κελιού καυσίµου. Αυτό που 

προκύπτει είναι ότι κανάλια µικρότερου πλάτους και διπολικών πλακών απαιτήθηκαν για 

λειτουργίες µε υψηλής πυκνότητας ρεύµα. ∆εδοµένου ότι η περιοχή ηλεκτροδίων κάτω 

από τη διπολική πλάκα αυξάνεται, το κελί καυσίµου επωφελείται περισσότερο από τα 

ηλεκτρόδια υψηλότερου πορώδους. Η σχετική υγρασία του αερίου ρεύµατος της ανόδου 

βρέθηκε ότι είναι περισσότερο κρίσιµη για την απόδοση του κελιού από τη σχετική 

υγρασία του ρεύµατος αερίου της καθόδου.  

[Won-Yong Lee et al, 2003] 

Στην παρούσα µελέτη προτείνεται η χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου (ΑΝΝ) για τη 

µοντελοποίηση ενός κελιού καυσίµου µε µεµβράνη ηλεκτρολύτη από πολυµερές, ως 

εργαλείο για το σχεδιασµό και την ανάλυση των συνολικών συστηµάτων κελιών 

καυσίµων. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να προκύψει ένα εµπειρικό µοντέλο χωρίς 
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παραµέτρους συµπεριλαµβάνοντας διαφορές στις διεργασίες ώστε να εκτιµηθεί η 

απόδοση των κελιών καυσίµου χωρίς εκτενείς υπολογισµούς. Τα ΑΝΝ µοντέλα είναι 

εκπαιδεύονται να ταιριάξουν πειραµατικά δεδοµένα σε ένα µόνο κελί 300 cm2 σε 

λειτουργία H2 / αέρα χρησιµοποιώντας Nafion 115 και Nafion 1135 µεµβράνες 

ηλεκτρολυτών. Τα µοντέλα λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο την εκάστοτε πυκνότητα 

ρεύµατος αλλά και τις µεταβλητές της διαδικασίας, όπως η πίεση αερίου, η θερµοκρασία, 

η υγρασία, ώστε να καλυφθούν λειτουργικές διαδικασίες που είναι σηµαντικοί 

παράγοντες για τον καθορισµό της πραγµατικής απόδοσης των κελιών καυσίµου. Όλα τα 

πειραµατικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας Nafion 115 και Nafion 1135 µεµβράνες 

ταιριάζουν πολύ καλά µε τα µοντέλα ΑΝΝ για µία ευρύ εύρος λειτουργίας. Τα µοντέλα 

ΑΝΝ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διευρευνήσουν την επιρροή των µεταβλητών 

της διαδικασίας για την βελτιστοποίηση των κελιών καυσίµου, των συστοιχιών και του 

ολοκληρωµένου συστήµατος ισχύος των κελιών καυσίµου.   

[S. Jemeϊ et al, 2003] 

Οι µεµβράνες ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) αποτελούν µια από τις πιo ελπιδοφόρες 

τεχνολογίες κελιών καυσίµου για τις εφαρµογές στον τοµέα των µεταφορών. 

Εξετάζοντας τον στόχο αυτών των εφαρµογών, ένα µοντέλο προσοµοίωσης ολόκληρου 

του συστήµατος των κελιών καυσίµου είναι ένα σηµαντικό ορόσηµο. Αυτό θα οδηγούσε 

στη δυνατότητα βελτιστοποίησης ολόκληρου του οχήµατος (συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των βοηθηµάτων, του ηλεκτρικού µετατροπέα παραγωγής και των καθιερωµένων 

νόµων ελέγχου τους). Σε ένα σύστηµα κελιών καυσίµων υπάρχει µια ισχυρή σχέση 

µεταξύ της διαθέσιµης ηλεκτρικής ισχύος και των πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας 

(συνθήκες αερίων, το σύνολο των συνθηκών της ενυδάτωσης της µεµβράνης, η 

θερµοκρασία, παράµετροι του ηλεκτρικού κυκλώµατος). Κατά συνέπεια, ένα «ελάχιστο 

µοντέλο συµπεριφοράς» ενός συστήµατος κελιών καυσίµου ικανού να αξιολογήσει τις 

µεταβλητές παραγωγής και οι µεταβλητές τους είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ αποδοτικά εργαλεία για να πλησιάσουν σε έναν τέτοιο 

στόχο. Στη συγκεκριµένη εργασία προτείνεται ένα PEMFC σύστηµα νευρωνικού 

δικτύου, εφαρµόζεται στο λογισµικό Matlab/Simulink® και ενσωµατώνεται σε ένα 

πλήρες όχηµα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη και η 
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προσοµοίωση των νόµων ελέγχου προκειµένου να µελετηθούν οι µεταφορές ενέργειας 

πάνω σε οχήµατα µε εγκατεστηµένα κελιά καυσίµου.  

 

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η εργασία των Junxiao Wu, Qingyun Liu και 

Hongbing Fang, ‘’Toward the optimization of operating conditions for hydrogen polymer 

electrolyte fuel cells’’ [16] χρησιµοποιεί τεχνική παρόµοια µε αυτήν της παρούσας 

εργασίας, δηλαδή από τα ρευστοδυναµικά αποτελέσµατα προχωράει σε 

µεταµοντελοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας. Υπάρχουν όµως οι εξής 

σηµαντικές διαφορές:  

1. Λόγω της φύσης του προβλήµατος, οι µεταβλητές σχεδιασµού αφορούν κυρίως 

τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του κελιού καυσίµου, ενώ στην παρούσα 

εργασία η βελτιστοποίηση αφορά τις µεταβλητές εισόδου της εγκατάστασης. 

2. Η εργασία αφορά κελί καυσίµου PEM και όχι PAFC. 

3. Η εργασία αυτή θεωρεί τη µεταµοντελοποίηση και τη βελτιστοποίηση ως ενιαίο 

κοµµάτι, ενώ στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν ξεχωριστά.  

4. ∆ε διευκρινίζεται µέσω ποιου λογισµικού έγινε η βελτιστοποίηση καθώς και αν 

χρησιµοποιήθηκε γραµµικό µοντέλο ή νευρωνικά δίκτυα για τη 

µεταµοντελοποίηση..  

 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
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2.1 Κελιά καυσίµου-Βασικές Αρχές 

2.1.1 Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζονται τρεις όροι προς απόδοση του 

αγγλικού “fuel cell”. Αυτοί είναι οι όροι «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 και ο δεύτερος όρος 

τυγχάνει ευρείας αποδοχής και σε γενικές γραµµές αυτή τη στιγµή είναι και 

προσφιλέστερος στην επιστηµονική κοινότητα. Στην παρούσα εργασία θα 

χρησιµοποιηθεί κατά βάση ο δεύτερος όρος.        

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 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 διαµέσου δύο 

ηλεκτροδίων που στο ενδιάµεσό τους περιέχεται ένας ιοντικά αγώγιµος ηλεκτρολύτης. 

Το κύριο χαρακτηριστικό ενός κελιού καυσίµου είναι η ιδιότητά του να µετατρέπει 

απευθείας τη χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική σε 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. 

2.1.2 Βασικές αρχές λειτουργίας    

Η βασική λειτουργία των κελιών καυσίµου (Fuel Cells) υδρογόνου είναι απλή. Η πρώτη 

παρουσίαση τους πραγµατοποιήθηκε από τον William Grove το 1839, ο οποίος 

χρησιµοποίησε ένα απλό πείραµα σύµφωνα µε το οποίο το νερό ηλεκτρολύεται σε 

υδρογόνο και οξυγόνο κατά τη διέλευσή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω αυτού. 
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Σχήµα 2.1: Ηλεκτρόλυση του νερού. Παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Μία διαφορετική προσέγγιση της λειτουργίας των κελιών καυσίµου είναι ότι το 

υδρογόνο καίγεται κατά την εξής απλή χηµική αντίδραση: 

 2 2 22 2H O H O+ →  (2-1)

Σύµφωνα µε τη χηµική αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και απελευθέρωση 

θερµικής ενέργειας. 

Στο πείραµα που πραγµατοποίησε ο Grove 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 
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Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων τα ηλεκτρόδια κατασκευάζονται 

συνήθως επίπεδα µε ένα λεπτό στρώµα ηλεκτρολύτη. Η δοµή των ηλεκτροδίων είναι 

πορώδης έτσι ώστε να είναι διαπερατά από τον ηλεκτρολύτη και τα αέρια (υδρογόνο, 

οξυγόνο). Η πορώδης δοµή των ηλεκτροδίων αυξάνει κατά µεγάλο βαθµό την 

αποτελεσµατική επιφάνεια, δηλαδή την επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων, του 

ηλεκτρολύτη και των αερίων. 

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 ξεχωριστά οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε 

κάθε ηλεκτρόδιο (άνοδος / κάθοδος). 

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+ −→ +  (2-2)

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  (2-3)

Η συνεχής διεξαγωγή των αντιδράσεων απαιτεί την ασταµάτητη ροή ηλεκτρονίων από 

την άνοδο στην κάθοδο διαµέσου ενός κλειστού κυκλώµατος. Επίσης η διέλευση Η+ 

µέσω ηλεκτρολύτη. Οι ηλεκτρολύτες που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό ονοµάζονται 

όξινοι ηλεκτρολύτες. 

 



Κεφάλαιο 2ο: Τεχνολογία Κελιών Καυσίµου 

 15

 
Σχήµα 2.2: Βασική σύνδεση καθόδου – ηλεκτρολύτη - ανόδου ως προς τη διαµόρφωση ενός κελιού 

καυσίµου 

 

 

 
Σχήµα 2.3: Ροή φορτίου και αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια ενός κελιού καυσίµου όξινου 

ηλεκτρολύτη. 
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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− −+ → +  (2-4)

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− −+ + →  (2-5)

 

 
Σχήµα 2.4: Ροή φορτίου και αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια ενός κελιού καυσίµου αλκαλικού 

ηλεκτρολύτη. 

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. 
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2.2 Ενεργειακοί περιορισµοί και αντιµετώπιση 

Η αντίδραση που πραγµατοποιείται στο ηλεκτρόδιο της ανόδου έχει ως αποτέλεσµα την 

απελευθέρωση ενέργειας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η αντίδραση συνεχίζεται απεριόριστα, 

αλλά έχει τη γνωστή ενεργειακή µορφή που φαίνεται στο διάγραµµα: 

 
∆ιάγραµµα 2.1: Το γνωστό διάγραµµα ενέργειας για µία απλή εξώθερµη χηµική αντίδραση. 

Για την απελευθέρωση ενέργειας µέσω της αντίδρασης πρέπει να καταναλωθεί κάποιο 

ποσόν ενέργειας αρχικά το οποίο είναι γνωστό και ως ‘’ενέργεια ενεργοποίησης’’ 

(activation energy). Επιπλέον αν η πιθανότητα των µορίων που έχουν αρκετή ενέργεια 

είναι µικρή, τότε η αντίδραση θα συνεχιστεί µεν αλλά µε αργό ρυθµό. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιµετώπισης της αργής αντίδρασης: 

• Η χρήση καταλυτών 

• Η αύξηση της θερµοκρασίας των αντιδρώντων 

• Η αύξηση της επιφάνειας των ηλεκτροδίων 

 

Η επιφάνεια των ηλεκτροδίων (άνοδος / κάθοδος ) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα 

κελιά καυσίµου. Ακριβώς επειδή οι αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των 

ηλεκτροδίων ο ρυθµός των αντιδράσεων είναι ανάλογος της επιφάνειας των 

ηλεκτροδίων. Ειδικά στα κελιά καυσίµου πολλά από τα µεγέθη που µας ενδιαφέρουν 
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εκφράζονται ανηγµένα σε µονάδες επιφανείας [ µέγεθος / m2], γεγονός που καθιστά πολύ 

σηµαντική την αποτελεσµατική επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Επιπρόσθετα όπως 

διαπιστώνεται και από τα παραπάνω η πορώδης µικροδοµή των ηλεκτροδίων καθιστά µη 

χρήσιµη τη γνωστή επιφάνεια µήκος x πλάτος, αλλά την αποτελεσµατική επιφάνεια 

τους. Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής ηλεκτροδίων για κελιά καυσίµου δηµιουργούν 

αποτελεσµατικές επιφάνειες πολύ µεγαλύτερες από την ορισµένη µήκος x πλάτος.  

Επιπλέον τα ηλεκτρόδια µπορεί να έχουν ενσωµατωµένη επίστρωση καταλύτη για 

αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες και ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον. 

2.3 Συστοιχία κελιών καυσίµου (stack)-∆ιπολικές 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). 

 
Σχήµα 2.5: ∆ιάταξη ενός µεµονωµένου κελιού καυσίµου µε τερµατικές πλάκες για ροή του 

ρεύµατος εξωτερικά του κελιού καυσίµου 
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Σχήµα 2.6: 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 2.7: ∆ιπολικές πλάκες από γραφίτη.  
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Σχήµα 2.8: Συστοιχία Κελιών καυσίµου µε διπολικές πλάκες 

2.4 Παροχή αερίων και ψύξη 

Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι συστοιχίες κελιών καυσίµου είναι η 

διαρροή (leak) των αερίων, τόσο του καυσίµου, όσο και του οξειδωτικού κατά την 

τροφοδοσία της συστοιχίας. Για το λόγο αυτό τα άκρα των ηλεκτροδίων πρέπει να 

σφραγίζονται (δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να στεγανοποιούνται). 

Υπάρχουν δύο τρόποι σχεδίασης της συστοιχίας: 

• Εξωτερική σχεδίαση (external manifolding) 

• Εσωτερική σχεδίαση (internal manifolding) 
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Σχήµα 2.9: Συστοιχία κελιών καυσίµου εξωτερικής διαµόρφωσης. Παρατηρείται ότι δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη για ψύξη της συστοιχίας. 

 
 

Σχήµα 2.10: ∆ιπολικές πλάκες εσωτερικής διαµόρφωσης. Μία πιο πολύπλοκη σχεδίαση διπολικής 

πλάκας µε κατάλληλα διαµορφωµένα κανάλια ροής για ψύξη της συστοιχίας. 
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Το κύριο πλεονέκτηµα της εξωτερικής σχεδίασης (ή διαµόρφωσης των καναλιών) είναι η 

απλότητα της κατασκευής. Όµως έχει δύο βασικά µειονεκτήµατα:  

1. το σύστηµα είναι δύσκολο να ψυχθεί µε χρήση κάποιου ψυκτικού υγρού µε 

αποτέλεσµα η ψύξη του να γίνεται µε αύξηση της παροχής του οξειδωτικού 

αερίου (αέρα συνήθως) γεγονός που ισοδυναµεί µε αύξηση των απωλειών 

ενέργειας 

2. λόγω των διαµορφώσεων υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα διαρροής των 

αντιδρώντων αερίων 

 

Η εσωτερική διαµόρφωση-σχεδίαση των καναλιών τροφοδοσίας παρουσιάζει 

µεγαλύτερη κατασκευαστική δυσκολία, όµως το σύστηµα ψύχεται αποτελεσµατικότερα 

επειδή καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία ψυκτικού υγρού στα κατάλληλα διαµορφωµένα 

εσωτερικά κανάλια κατά µήκος της συστοιχίας. Επιπλέον η παροχή του καυσίµου και 

του οξειδωτικού γίνεται εσωτερικά µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η διαρροή τους στα 

άκρα των ηλεκτροδίων ή σε πιθανόν οπές που υπάρχουν στην επιφάνεια του 

ηλεκτρολύτη. 

2.5 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. 
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Είδος κελιού 

καυσίµου 

Μεταφέρσιµο ιόν Θερµοκρασία 

λειτουργίας 

Εφαρµογή και 

σηµειώσεις 

Αλκαλικά (AFC) ΟΗ- 

 

50-200o C 

 

∆ιαστηµικές 

εφαρµογές 

Μεµβράνης 

ανταλλαγής 

πρωτονίων 

(PEMFC) 

Η+ 30-100 o C Οχήµατα, σε 

κινούµενες εφαρµογές 

και σε χαµηλής ισχύος 

συστήµατα 

συνδυασµένου 

θερµικού κύκλου 

(CHP systems) 

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 

2kW-MW 

Πίνακας 2.1  Πληροφορίες για τα διαφορετικά είδη κελιών καυσίµου 
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Σχήµα 2.11: Συστοιχία κελιών καυσίµου που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία της αυτοκίνησης  

 

 
Σχήµα 2.12: Συστοιχία κελιών καυσίµου που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας  
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2.5.1 Αλκαλικά κελιά καυσίµου (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 100o C. Το 

κύριο πρόβληµά τους είναι ότι το καύσιµο δεν πρέπει να περιέχει CO2 διότι 

δηλητηριάζεται ο καταλύτης χάνοντας τις ιδιότητές του. 

2.5.2 Μεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cells) 
Εδώ ο ηλεκτρολύτης είναι ένα στερεό πολυµερές στον οποίο µεταφέρονται πρωτόνια. Οι 

θερµοκρασίες λειτουργίας τους είναι χαµηλές µε αποτέλεσµα ο χαµηλός ρυθµός 

αντίδρασης να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερης τεχνολογίας καταλύτες και ηλεκτρόδια. Ως 

καταλύτης χρησιµοποιείται λευκόχρυσος µε αποτέλεσµα το κόστος τους να αυξάνει 

ιδιαίτερα, ενώ το καύσιµο που χρησιµοποιείται πρέπει όπως αναφερθήκαµε και πιο πάνω 

να µην περιέχει  CO λόγω κινδύνου δηλητηρίασης του καταλύτη. 

2.5.3 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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Σχήµα 2.13: Εφαρµογή συστοιχίας κελιού καυσίµου σε φορητό υπολογιστή (laptop) 

 

2.5.4 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 ). 

 

2.5.5 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 (nickel). Μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας µε µεθάνιο και 
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µίγµα υδρογόνου και µονοξειδίου του άνθρακα (Η2,CO) χωρίς αναµόρφωση (reforming). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι απαιτεί την παρουσία CO2 στον αέρα για να λειτουργήσει. 

2.5.6 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 καύσιµο 

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. 

2.6 Άλλα είδη κελιών καυσίµου 

Εκτός των παραπάνω βασικών ειδών κελιών καυσίµου υπάρχουν και άλλοι τύποι κελιών 

καυσίµου που κατά καιρούς αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, εκ των οποίων 

κάποιοι αποτελούν όντως κελιά καυσίµου και κάποια όχι. 

2.6.1 Βιολογικά κελιά καυσίµου 

Αποτελούν αυθεντικό τύπο κελιών καυσίµου µε µεγάλες προσδοκίες για το µέλλον της 

τεχνολογίας των κελιών καυσίµου. Χρησιµοποιούν οργανικό καύσιµο όπως µεθανόλη ή 

αιθανόλη. Παρόλα αυτά η ονοµασία ‘’βιολογικά’’ κελιά καυσίµου οφείλεται στη χρήση 

ενζύµων, αντί συµβατικών χηµικών καταλυτών όπως είναι ο λευκόχρυσος Pt, για την 

προαγωγή των ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων στα ηλεκτρόδια της καθόδου και της 

ανόδου. Ωστόσο ένα τέτοιο είδος κελιών καυσίµου δεν έχει προς το παρόν εµπορικές 

εφαρµογές και επιπλέον δεν υπάρχει κάποια λεπτοµερής περιγραφή της λειτουργίας του 

στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία. 

2.6.2 Κελιά καυσίµου µετάλλου-αέρος  

Ο πιο συνηθισµένος τύπος κελιού καυσίµου της κατηγορίας αυτής είναι η µπαταρία 

ψευδαργύρου-αέρος, µολονότι εµπορική εφαρµογή έχουν ήδη και αυτοί των αλουµινίου-
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αέρος και µαγνησίου-αέρος. Συνήθως τα κελιά αυτού του τύπου ονοµάζονται κελιά 

καυσίµου ψευδαργύρου (Zinc Fuel Cells).  

Σε όλα τα είδη αυτής της κατηγορίας κελιών καυσίµου η λειτουργία είναι η ίδια. 

Συγκεκριµένα για τα κελιά καυσίµου ψευδαργύρου ισχύουν τα εξής: 

Στο ηλεκτρόδιο της ανόδου (αρνητικό ηλεκτρόδιο) το µέταλλο αντιδρά µε έναν αλκαλικό 

ηλεκτρολύτη προς το σχηµατισµό οξειδίου του µετάλλου ή υδροξειδίου. Έτσι στην 

περίπτωση του ψευδαργύρου: 

 
22 2n OH ZnO H O e− −Ζ + → + +  (2-6)

Εποµένως τα ελεύθερα πλέον ηλεκτρόνια κινούµενα από το ηλεκτρόδιο της ανόδου 

µέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώµατος κατευθύνονται στο ηλεκτρόδιο της καθόδου 

(ηλεκτρόδιο του αέρα), όπου και πραγµατοποιείται η γνωστή αντίδραση σχηµατισµού 

του νερού που συµβαίνει στα κελιά καυσίµου αλκαλικού ηλεκτρολύτη: 

 
2 24 2 4O e H O OH− −+ + →  (2-7)

Τέτοια κελιά καυσίµου παρουσιάζουν πολύ καλή ενεργειακή πυκνότητα. Οι µπαταρίες 

ψευδαργύρου-αέρος είναι ευρέως διαδοµένες και εφαρµόζονται εκεί που υπάρχουν 

απαιτήσεις χαµηλού ρεύµατος για µεγάλη χρονική διάρκεια λειτουργίας, όπως είναι π.χ. 

τα βοηθήµατα ακοής. Πολλές εταιρείες βέβαια αναπτύσσουν συστήµατα υψηλότερων 

ενεργειακών επιδόσεων κυρίως για ηλεκτρικά οχήµατα. Αυτό επειδή µπορούν να 

επανατροφοδοτηθούν µε περισσότερο µέταλλο στην άνοδο (αυτός είναι και ο λόγος που 

ονοµάζονται και κελιά καυσίµου µετάλλου). Επιπλέον στο ηλεκτρόδιο της καθόδου 

πραγµατοποιείται η ίδια αντίδραση που συµβαίνει και στα κελιά καυσίµου αλκαλικού 

ηλεκτρολύτη. Για αυτούς τους λόγους ονοµάζονται κελιά καυσίµου. Ουσιαστικά η 

διαφορά εδώ είναι ότι το ηλεκτρόδιο της ανόδου ξοδεύεται ως καύσιµο σε αντίθεση µε 

τα συνηθισµένα κελιά καυσίµου και εποµένως αναφέρονται ως µηχανικά 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες (mechanically rechargeable batteries). 
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2.6.3 Κελιά οξειδοαναγωγικής ροής ή πνευµατικής αναγέννησης (Redox 

Flow Cells or Regenerative Fuel Cells) 

Άλλος ένας τύπος κελιών καυσίµου είναι αυτός των κελιών οξειδοαναγωγικής ροής 

[Vincent and Scrosati, 1997]. Σε αυτόν τον τύπο κελιών καυσίµου τα αντιδρώντα 

αφαιρούνται από τα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της φόρτισης και αποθηκεύονται σε 

δεξαµενές (tanks). Η χωρητικότητα τέτοιων κελιών εποµένως είναι πολύ µεγάλη. 

Αποφορτίζονται µε επανατροφοδοσία των αντιδρώντων στα ηλεκτρόδια. Λόγω του 

γεγονότος της τροφοδοσίας µε χηµικά των ηλεκτροδίων αυτές οι συσκευές έχουν πάρει 

την ονοµασία κελιά καυσίµου. Για το συγκεκριµένο είδος δεν θα γίνει ιδιαίτερη ανάλυση 

της διαδικασίας λειτουργίας του. 

Το είδος αυτό των κελιών χρησιµοποιείται ως µεγάλης χωρητικότητας 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία και συνήθως εφαρµόζεται για κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύµατος κάλυψης λειτουργίας αιχµής, λόγω υψηλών απαιτήσεων. Υπάρχουν αρκετές 

χηµικές τεχνολογίες για τα εν λόγω κελιά καυσίµου όπως κελιά βαναδίου [Shibata and 

Sato, 1999], συστήµατα ψευδαργύρου-βρωµίου [Lex and Jonshagen, 1999]. Αυτό το 

σύστηµα αποτελεί το καλύτερο αντίγραφο του γνωστού είδους κελιών καυσίµου 

Regenesys™ [Zito, 1997 or Prince et al, 1999]. 

2.7 Θεωρητική προσέγγιση των βασικών αρχών λειτουργίας των 

κελιών καυσίµου 

2.7.1 Αρχή λειτουργίας-Βασικές έννοιες 

Ένα κελί καυσίµου αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία στο ενδιάµεσό τους 

περιέχουν ένα ηλεκτρολύτη. Το υδρογόνο τροφοδοτείται στην άνοδο και το οξυγόνο του  

αέρα εισάγεται στο κελί διαµέσου της καθόδου. Το υδρογόνο µε την επίδραση του 

καταλύτη διίσταται σε υδρογονοκατιόντα και ηλεκτρόνια  τα οποία χαράσσουν 

διαφορετική πορεία προς την κάθοδο. Τα υδρογονοκατιόντα φτάνουν στην κάθοδο 

διαµέσου του ηλεκτρολύτη, ενώ τα ηλεκτρόνια δηµιουργούν ένα ξεχωριστό κύκλωµα το 

οποίο µπορούµε να εκµεταλλευτούµε µε την επιλογή κατάλληλου φορτίου. Τα 

ηλεκτρόνια ενώνονται µε τα υδρογονοκατιόντα και το οξυγόνο προς παραγωγή νερού και 

θερµότητας. Σχηµατικά ένα κελί καυσίµου παρατίθεται παρακάτω: 
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Σχήµα 2.14: Σχηµατική παρουσίαση κελιού καυσίµου 

Οι ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε ηλεκτρόδιο 

παρουσιάζονται παρακάτω (ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις των ηµιστοιχείων): 

Περίπτωση όξινου ηλεκτρολύτη:                                

   Άνοδος: eHH 442 2 +→ +
 (2-8)

  Κάθοδος: ΟΗ→++ +
22 244 eHO  (2-9)

Περίπτωση αλκαλικού ηλεκτρολύτη: 

Άνοδος: eOHOHH 222 22 +→+ −
 (2-10)

Κάθοδος: −→++ OHeOHO 22
2
1

22
 

(2-11)

Η συνολική δράση των παραπάνω ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων είναι φυσικά ο 

σχηµατισµός νερού (Η2Ο): 

 
OHOH 222 2

1
→+

 

(2-12)

 

Σε αυτό το σηµείο θα ήταν πολύ χρήσιµο να αποσαφηνιστούν οι έννοιες «άνοδος» και 

«κάθοδος» σε ένα κελί καυσίµου. 
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Ένα κελί καυσίµου αποτελεί ένα γαλβανικό στοιχείο. Σε αντίθεση µε ένα ηλεκτρολυτικό 

κελί, όπου παρέχεται η απαραίτητη ενέργεια για την πραγµατοποίηση των 

οξειδοαναγωγικών δράσεων, το γαλβανικό στοιχείο παρέχει ηλεκτρόνια τα οποία 

κινούνται σε ένα εξωτερικό κύκλωµα. Η οξείδωση ως γνωστόν συνοδεύεται από 

αποβολή ηλεκτρονίων σε αντίθεση µε την αναγωγή. Στην άνοδο, είτε ενός γαλβανικού 

στοιχείου, είτε ενός ηλεκτρολυτικού κελιού πραγµατοποιούνται οι οξειδώσεις, ενώ στην 

κάθοδο οι αναγωγές αντίστοιχα. Σε ένα γαλβανικό στοιχείο όµως τα ηλεκτρόνια 

υπάρχουν σε περίσσεια και αποβάλλονται από τον αρνητικό πόλο για να καταλήξουν στο 

θετικό. Έτσι λοιπόν σε ένα γαλβανικό στοιχείο την άνοδο αποτελεί ο αρνητικός πόλος, 

ενώ την κάθοδο ο θετικός πόλος. 

2.7.2 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 παρατηρούµε κάποια ασάφεια. 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 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 σχηµατισµού κατά Gibbs, ∆Gf η οποία και είναι ίση µε τη διαφορά 

της ελεύθερης ενέργειας σχηµατισµού κατά Gibbs των προϊόντων µείον αυτής των 

αντιδρώντων: 

 ντωναντιδρντωνπρο ώfϊόff GGG ,, −=∆  
(2-13)

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

γίνεται 



Κεφάλαιο 2ο: Τεχνολογία Κελιών Καυσίµου 

 32

 
OHOH 222 2

1
→+

 

(2-14)

 
222 ,,, 2

1
Offff GGGG −−=∆ ΗΟΗ

 

(2-15)

Εδώ φυσικά συµφέρει να χρησιµοποιηθούν οι πρότυπες τιµές (ανά mole), καθώς για 

αυτές υπάρχουν δεδοµένα από τη βιβλιογραφία.  

Αν δεν υπάρχουν καθόλου απώλειες στο κελί καυσίµου, δηλαδή στην περίπτωση που 

θεωρηθεί ότι λαµβάνουν χώρα πλήρως αντιστρεπτές διεργασίες, τότε όλη αυτή η 

ελεύθερη κατά Gibbs ενέργεια σχηµατισµού θα µετατρεπόταν σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Συγκεκριµένα 2 ηλεκτρόνια εγκαταλείπουν το κελί και κινούνται στο εξωτερικό 

κύκλωµα για κάθε µόριο Η2 που αντιδρά. Έτσι για κάθε mole Η2 που καταναλώνεται θα 

απελευθερώνονται στο εξωτερικό κύκλωµα 2Ν ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν φορτίο -2F, 

όπου Ν ο αριθµός Avogadro και F η σταθερά του Farraday.  

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 δηλαδή:   

 00 2FEG f −=∆  
(2-16)

Έτσι γνωρίζοντας για κάθε θερµοκρασία τη 
0

fG∆  υπολογίζεται το δυναµικό ανοιχτού 

κυκλώµατος του κελιού. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αναφορά γίνεται για 

συνθήκες σταθερής πίεσης και µεταβλητής θερµοκρασίας. Στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 2.2) παρατίθεται το 
0

fG∆  της αντίδρασης παραγωγής του νερού για ένα 

ικανοποιητικό εύρος θερµοκρασιών: 
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Φυσική κατάσταση του 

παραγόµενου νερού 

Θερµοκρασία 

[0C] 

0
fG∆   

[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 

Πίνακας 2.2 : 
0

fG∆ αντίδρασης παραγωγής νερού συναρτήσει της θερµοκρασίας 

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 εργασίας. Ακόµα, ένας άλλος τρόπος υπολογισµού 

του πρότυπου δυναµικού σε µία θερµοκρασία παρέχεται µέσω της εξίσωσης:  

 
( )25

0
0
25

0 −+= t
dt

dEEEt
 

(2-17)

  όρος dt
dE 0

 ονοµάζεται ισοθερµικός συντελεστής πρώτης τάξης και είναι γνωστός για 

µεγάλο αριθµό ηλεκτροδίων. 

2.7.3 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 Aeff του 
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ηλεκτροδίου από όπου διέρχεται αυτό (καθαρά δηλαδή για λόγους αδιαστατοποίησης του 

µεγέθους του ηλεκτρικού ρεύµατος): 

 

effA
Ii =

 

(2-18)

Ακόµα, µία πολύ χρήσιµη έννοια που συναντάται συχνά είναι αυτή της πυκνότητας 

ισχύος (power density) που µετράται σε W/m2 και που όπως και η πυκνότητα ρεύµατος 

χρησιµοποιείται για τη σύγκριση κελιών καυσίµου διαφορετικών διαστάσεων (µε την 

προϋπόθεση πάντα ότι µεταβάλλεται και η ενεργή επιφάνεια των ηλεκτροδίων). Η 

πυκνότητα ισχύος δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 ViPD =  (2-19)

2.7.4 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 
0
fH∆  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 
0
fH∆ : 
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OHOH 222 2

1
→+

 
(ατµός) 

(2-20)

 molkJH f /83.2410 −=∆  
 

OHOH 222 2
1

→+
 

(υγρό) 

(2-21)

 molkJH f /84.2850 −=∆  
 

Το πρώτο ονοµάζεται Κατώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη (Lower Heating Value, LHV), ενώ 

το δεύτερο Υψηλότερη Θερµογόνος ∆ύναµη (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 σίγουρο 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: 

 
%100*0

0

max
f

fG
n

∆Η

∆
=

 

(2-22)

Στον Πίνακα 2.3 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): 
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Φυσική κατάσταση του 

παραγόµενου νερού 

Θερµοκρασία 

(0C) 

∆Gf0 

(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 

Πίνακας 2.3: Μέγιστη δυνατή απόδοση κελιών καυσίµου µε βάση το HHV. 

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 εξίσωσης (2.22), 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: 

 

inputH

reactH
f m

m
U

,

,

2

2=
 

(2-23)

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

 
%100*

25.1
* C

f
V

Un =
 

(2-24)

   

όπου:  
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VC είναι το δυναµικό που προκύπτει από ένα κελί σε λειτουργία.  Αντίστοιχη σχέση µε 

τη (2.23) ισχύει και για τον ορισµό της κατανάλωσης του Ο2: 

 2

2

O react
ox

O input

mU
m

=  
(2-25)

 

2.7.5 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 (η γνωστή και ως ηλεκτρεγερτική δύναµη) βρίσκεται µέσω µιας εξίσωσης 

που περιέχει τις µερικές πιέσεις των αντιδρώντων και προϊόντων του συστήµατος. Αυτή 

η εξίσωση είναι γνωστή και ως νόµος του Nernst: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

∆
−=

water

oxygenhydrogen

zF
RTE

zF
GE

α
αα 5.0

0 ln
(2-26)

όπου: 

Ε0: Πρότυπο δυναµικό του κελιού 

R: Παγκόσµια σταθερά των τελείων αερίων 

Τ: Θερµοκρασία σε βαθµούς Kelvin 

z: Συνολικό µεταφερόµενο φορτίο  

F: Σταθερά Faraday 

αhydrogen: Ενεργότητα του υδρογόνου 

αoxygen: Ενεργότητα οξυγόνου  

αwater: Ενεργότητα νερού 

Το πρότυπο δυναµικό είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 

Στους 25 0C 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:   
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(2-27)

  

2.7.6 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 αναντίστρεπτες 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 αυτά τα 3 είδη απωλειών συναρτήσει της 

πυκνότητας ρεύµατος: 
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∆ιάγραµµα 2.2: 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. 

2.7.6.1 Πόλωση ενεργοποίησης (∆Vact) 
Αυτό το είδος απωλειών είναι σηµαντικό ουσιαστικά 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 ∆Vact αποδίδεται 

ικανοποιητικά από την εξίσωση Tafel: 

 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∆

0

ln
i
iAVact

 

(2-28)

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, 
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γραµµή σε σχέση µε το δεκαδικό λογάριθµο των τιµών της πυκνότητας ρεύµατος. 

Βασική προϋπόθεση ισχύος της εξίσωσης είναι να ισχύει: 

 i > i0 (2-29)

Η πυκνότητα ρεύµατος στην εξίσωση Tafel δίνεται σε mA/cm2 ή σε A/m2. Στο 

παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται 2 τυπικές καµπύλες Tafel για µία αργή και µία 

ταχεία ηλεκτροχηµική αντίδραση: 

 

 
∆ιάγραµµα 2.3: Τυπικές καµπύλες Tafel για αργή και γρήγορη αντίδραση αντίστοιχα 

Η σταθερά Α 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): 

 F
RTA
α2

=
 

(2-30)

όπου: 

R: Παγκόσµια σταθερά των αερίων 

Τ: Η θερµοκρασία του ηλεκτροδίου σε [Κ]        

α: Συντελεστής µεταφοράς ή παράγοντας συµµετρίας της ηλεκτροδιακής δράσης  
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F: Σταθερά Faraday 

Οι τιµές του συντελεστή α 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 2.7 δίνονται κάποιες τιµές 

του i0 για το ηλεκτρόδιο υδρογόνου στους 25 0C για διάφορους καταλύτες, θεωρώντας 

λεία την επιφάνεια αυτού: 

Μέταλλο i0[A/cm2] 

Pb 2.5x10-13 

Zn 3x10-11 

Ag 4x10-7 

Ni 6x10-6 

Pt 5x10-4 

Pd 4x10-3 

Πίνακας 2.4: Πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής για διάφορα µέταλλα 

Παρατηρείται το πολύ µεγάλο εύρος τιµών για την πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής. Στο 

επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η επίδραση της τιµής της πυκνότητας ρεύµατος 
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ανταλλαγής (3 χαρακτηριστικές καµπύλες για τιµές 0.01, 1.0 και 100 mAcm-2) για 

διάφορες τιµές πυκνότητας ρεύµατος, στο δυναµικό: 

 
∆ιάγραµµα 2.4: Επίδραση i0 στο δυναµικό συναρτήσει της πυκνότητας ρεύµατος 

 

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 περισσότερο αύξηση του 

i0 και άρα την τελική µείωση της πόλωσης. 

Αναδιατάσσοντας την εξίσωση Tafel προκύπτει: 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆

=
RT

VF
ii actα2

exp0

 

(2-31)

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. Αυτά είναι παρατίθενται παρακάτω: 
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• 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 

• Αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων καθώς αυτό θα επιφέρει πιο 

αποτελεσµατική αντίδραση των καταλυτικών σωµατιδίων και ενεργών κέντρων 

µε τα µόρια των αντιδρώντων 

• Αυξάνοντας την πίεση όπου παρουσιάζεται µία αντίστοιχη αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας καταλύτη, όπως και πριν. 

 

2.7.6.2 Ωµικές απώλειες (∆Vohmic) 

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: 

 IRV =  (2-32)

  Οι ωµικές απώλειες εκφράζονται συναρτήσει της πυκνότητας ρεύµατος ως εξής: 

 irVohmic =∆  (2-33)

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 
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2.7.6.3 Πόλωση συγκέντρωσης (∆Vconc) 

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: 

 ( )
δ

SB CCnFD
i

−
=

 

(2-34)

όπου: 

n: Αριθµός µετακινούµενων ηλεκτρονίων λόγω ηλεκτροχηµικής αντίδρασης 

F: Σταθερά Farraday 

D: Συντελεστής διάχυσης των αντιδρώντων ειδών 

CB: Η συγκέντρωση στο παρεχόµενο ρεύµα 

CS: Η συγκέντρωση στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

δ: Το πάχος του οριακού στρώµατος 

Ως οριακό ρεύµα iL, ορίζεται το ρεύµα εκείνο που αντιστοιχεί στο µέγιστο ρυθµό 

µεταφοράς δηλαδή όταν CS=0 δηλαδή: 
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(2-35)

Από τις 2 παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η σχέση: 

 

LB

S

i
i

C
C

−= 1
 

(2-36)

Όταν δεν διέρχεται ρεύµα από το κελί τότε ο νόµος του Nernst δίνει: 
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(2-37)

Όταν διέρχεται ρεύµα η επιφανειακή συγκέντρωση µειώνεται στην τιµή CS: 
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(2-38)

Η διαφορά δυναµικού ονοµάζεται ∆Vconc και δίδεται από τη σχέση: 
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(2-39)

Εδώ να σηµειωθεί ότι λόγω χρήσης των όρων πτώσης τάσης πρέπει να προστεθεί και ένα 

“-“ στην παραπάνω σχέση: 
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(2-40)

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 µεγάλο το οποίο συνεπάγεται και πιο ενεργό καταλύτη), που το actV∆  

είναι πολύ µικρό σε σύγκριση µε το concV∆ . 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: 

 )exp(nimVconc =∆  (2-41)

όπου: 

m=3x10-5 Volts  

n=8x10-3 cm2mA-1 
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Η παραπάνω σχέση, αν και δείχνει αρκετά διαφορετική από την (2-40), µε κατάλληλη 

επιλογή των συντελεστών m και n παρέχει παρόµοια αποτελέσµατα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 2 χαρακτηριστικά διαγράµµατα που δείχνουν τη µεταβολή 

του δυναµικού για κελιά χαµηλών και υψηλών θερµοκρασιών αντίστοιχα σε σχέση µε 

την πυκνότητα ρεύµατος:  

 
∆ιάγραµµα 2.5: ∆υναµικό συναρτήσει πυκνότητας ρεύµατος για κελιά καυσίµων χαµηλών 

θερµοκρασιών 

 
∆ιάγραµµα 2.6: ∆υναµικό συναρτήσει πυκνότητας ρεύµατος για κελιά καυσίµου υψηλών 

θερµοκρασιών 
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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 τη 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 όσο το 

δυνατόν περισσότερο και µε πιο οµοιόµορφη κατανοµή στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

Αντίστοιχο πρόβληµα βέβαια είναι και ο υπέρθερµος ατµός που παράγεται.  

2.7.6.4 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: 

 concactohmic VVVEVp ∆−∆−∆−=  (2-42)

όπου αν αντικατασταθούν οι σχέσεις που ορίζουν το κάθε µέγεθος προκύπτει: 
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(2-43)
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Αυτή είναι και η σχέση που χρησιµοποιείται ευρέως από πολλούς ερευνητές στο χώρο 

των κελιών καυσίµου για τον υπολογισµό της πολικής τάσης σε ένα λειτουργούν κελί.  

2.7.7 Ρυθµοί ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων 
Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζει η αναφορά στους ρυθµούς κατανάλωσης και παραγωγής 

των διαφόρων χηµικών ειδών. Οι ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις σχετίζονται µε την τοπική 

πυκνότητα ρεύµατος i. Πιο συγκεκριµένα ο επιφανειακός ρυθµός κατανάλωσης του Η2 

στην άνοδο αποδίδεται από την παρακάτω σχέση:   

 310**
2 22

−−= HH MB
F
iR

 

(2-44)

Αντίστοιχα για τον επιφανειακό ρυθµό κατανάλωσης του Ο2 στην κάθοδο ισχύει η 

εξίσωση: 

 310**
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(2-45)

Τέλος, για το παραγόµενο Η2Ο ισχύει: 

 310**
2 22

−= OHOH MB
F
iR

 

(2-46)

Οι ρυθµοί εκφράζονται σε kgs-1m-2.  

Οι παραπάνω εξισώσεις προκύπτουν από το νόµο του Faraday ο οποίος χαρακτηρίζει 

ηλεκτροδιακές διεργασίες εκτός ισορροπίας οι οποίες προκαλούνται µετά από τη 

διέλευση κάποιας ποσότητας ρεύµατος. Επιγραµµατικά ο 1ος νόµος του Faraday 

αναφέρει ότι:  

‘’Η ποσότητα της µάζας που αντέδρασε χηµικά είναι ανάλογη µε το γινόµενο του 

ρεύµατος που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση της δράσης επί το χρόνο 

αυτή.’’  

Τέλος, επειδή οι ηλεκτροδιακές δράσεις είναι ετερογενείς, η ταχύτητά τους συνήθως 

εκφράζεται ανά µονάδα ενεργής ηλεκτροδιακής επιφάνειας (για αυτό το λόγο άλλωστε 

χρησιµοποιούµε και την πυκνότητα ρεύµατος και όχι απλά την ένταση ρεύµατος). 
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2.7.8 Παράµετροι λειτουργίας κελιών καυσίµου 
Η λειτουργία ενός κελιού καυσίµου επηρεάζεται από τις διάφορες λειτουργικές 

παραµέτρους, αλλά και από κάποιους άλλους παράγοντες. Οι λειτουργικές παράµετροι 

παρατίθενται παρακάτω: 

• Θερµοκρασία 

• Πίεση 

• Σύνθεση αερίων 

• Κατανάλωση αντιδρώντων 

• Πυκνότητα ρεύµατος 

 

Οι υπόλοιποι παράγοντες αφορούν σε πιθανές ακαθαρσίες του ρεύµατος εισαγωγής για 

κάθε αντιδρών αέριο καθώς επίσης και στη διάρκεια ζωής του κελιού. 

Όλες αυτές οι παράµετροι επιδρούν στη διαµόρφωση του τελικού δυναµικού και 

συνεπώς στην ωφέλιµη ενέργεια του συστήµατος. 

Αλλαγές στις παραµέτρους λειτουργίας µπορεί να επιφέρουν οφέλη ή δυσµενείς 

συνέπειες στη λειτουργία του κελιού ή και των περιφερειακών µερών, που αποτελούν 

ένα πλήρες σύστηµα. Έτσι είναι δυνατόν αυτές οι αλλαγές να επιφέρουν µείωση του 

κόστους του κελιού, αλλά αύξηση του κόστους του όλου συστήµατος. Έτσι λοιπόν 

κρίνεται απαραίτητη µία αριστοποίηση (optimization) όλων αυτών των παραµέτρων, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικά χαµηλό κόστος, µεγάλη διάρκεια ζωής και φυσικά 

συµβατότητα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής (όπως απαιτούµενη ενέργεια, 

δυναµικό ή βάρος συστήµατος).  

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισµός του σηµείου λειτουργίας του κελιού 

καυσίµου. Εν προκειµένω το σηµείο λειτουργίας προσδιορίζεται από δύο παραµέτρους:  

• το δυναµικό  

• η πυκνότητα ρεύµατος 

 

Επιλέγοντας λοιπόν µία µεγάλη τιµή πυκνότητας ρεύµατος, αυτό θα έχει σαν άµεση 

συνέπεια το σχεδιασµό µίας µικρής σε µέγεθος διάταξης, που θα αποδίδει µεγάλη 

πυκνότητα ισχύος, µε µικρό κόστος κεφαλαίου αλλά και χαµηλή απόδοση λόγω του 

µικρότερου δυναµικού. Η επιλογή αυτή λοιπόν κρίνεται ικανοποιητική για εφαρµογές 
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όπως είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα και γενικά φορητές εφαρµογές, όπου το βάρος και το 

µέγεθος της ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. 

Επιλέγοντας αντίστοιχα µία χαµηλή τιµή πυκνότητας ρεύµατος, επιτυγχάνονται  

µεγαλύτερες τιµές δυναµικού και µεγαλύτερη απόδοση, αλλά µικρότερη πυκνότητα 

ισχύος. Αυτή η επιλογή κρίνεται ικανοποιητική για στατικές εφαρµογές, όπου το µέγεθος 

δεν διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο. 

Αυξάνοντας τώρα την ολική πίεση του συστήµατος, επιτυγχάνεται αύξηση του 

δυναµικού (λόγω της αύξησης της ηλεκτρεργετικής δύναµης που προκύπτει από το νόµο 

του Nernst) µε συνεπακόλουθη αύξηση της απόδοσης του συστήµατος. Βέβαια, πρέπει 

να γίνει αριστοποίηση σε σχέση µε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τη λειτουργία 

του συστήµατος σε περιοχές πιέσεων µεγαλύτερες από την ατµοσφαιρική. Το παρακάτω 

διάγραµµα δείχνει γραφικά τα προαναφερθέντα: 

 

 
∆ιάγραµµα 2.7: ∆υναµικό συναρτήσει πυκνότητας ρεύµατος για τις διάφορες παραµέτρους 

λειτουργίας 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα τονίζεται µία άλλη οπτική γωνία της εύρεσης του σηµείου 

λειτουργίας: 
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∆ιάγραµµα 2.8: ∆υναµικό, πυκνότητα ισχύος συναρτήσει πυκνότητας ρεύµατος 

Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται η σχέση µεταξύ του δυναµικού του κελιού, της 

πυκνότητας ρεύµατος και της ισχύος. Παρατηρείται ότι για µεγαλύτερες τιµές της 

πυκνότητας ισχύος το δυναµικό είναι µικρότερο, όπως και αναµενόταν. Ενώ αναµένεται 

το επιλεγόµενο σηµείο λειτουργίας να είναι αυτό που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα 

ισχύος, δεν ισχύει αυτό.  Μία τέτοια επιλογή του σηµείου λειτουργίας εκτός από την 

αναπόφευκτη µικρότερη απόδοση µπορεί να οδηγήσει και σε αστάθεια στον έλεγχο του 

όλου συστήµατος, καθώς υπάρχει µεγάλη τάση ταλάντωσης της πυκνότητας ρεύµατος 

γύρω από τη µέγιστη τιµή. Έτσι λοιπόν για ένα συγκεκριµένο σύστηµα, γίνεται αρχικά 

σχεδιασµός των συγκεκριµένων καµπύλων και κατόπιν επιλέγεται το σηµείο λειτουργίας 

πιο αριστερά από τη µέγιστη πυκνότητα ισχύος, δηλαδή το σηµείο εκείνο που 

αριστοποιείται το χαµηλό κόστος λειτουργίας (µεγάλη απόδοση, υψηλές τιµές 

δυναµικού, χαµηλές τιµές πυκνότητας ρεύµατος) µε το χαµηλό κόστος κεφαλαίου (µικρό 

µέγεθος, χαµηλές τιµές δυναµικού, υψηλές τιµές πυκνότητας ρεύµατος). 

2.7.9 Συστατικά µέρη ενός κελιού καυσίµου 

 Ένα κελί καυσίµου, όπως προελέχθη, αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια, την άνοδο και 

την κάθοδο, από ένα καταλύτη και από ένα ηλεκτρολύτη. Η κύρια λειτουργία του 

ηλεκτροδίου είναι να φέρει σε επαφή προς ηλεκτροχηµική αντίδραση, το καύσιµο ή το 

οξυγόνο µε τον ηλεκτρολύτη, χωρίς αυτό να καταναλώνεται ή να υφίσταται διάβρωση. 

Ακόµα πρέπει να φέρει σε επαφή τις τρεις φάσεις, δηλαδή το αέριο καύσιµο, τον υγρό ή 

στερεό ηλεκτρολύτη και το ίδιο το ηλεκτρόδιο.  
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Η άνοδος που αποτελεί τον αρνητικό πόλο του κελιού καυσίµου, διασκορπίζει 

ισοδύναµα το υδρογόνο πάνω σε όλη την επιφάνεια του καταλύτη και άγει τα ηλεκτρόνια 

που ελευθερώθηκαν από το µόριο υδρογόνου προς ένα εξωτερικό κύκλωµα που µπορεί 

να εκµεταλλευτεί αυτό το ρεύµα. 

Η κάθοδος που αποτελεί το θετικό πόλο του κελιού καυσίµου, κατανέµει το οξυγόνο 

στην επιφάνεια του καταλύτη και παράλληλα άγει τα ηλεκτρόνια από το εξωτερικό 

κύκλωµα. Επάνω στην επιφάνεια του καταλύτη τα υδρογονοκατιόντα, που έχουν εν τω 

µεταξύ φτάσει µέσω του ηλεκτρολύτη στην κάθοδο, προσλαµβάνουν τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια του εξωτερικού κυκλώµατος και αντιδρώντας µε το οξυγόνο παράγονται 

µόρια νερού. 

Ο καταλύτης είναι κάποιο ειδικό υλικό που σκοπό έχει να διευκολύνει την αντίδραση του 

υδρογόνου µε το οξυγόνο. Αυτό το υλικό για παράδειγµα στην περίπτωση των κελιών 

καυσίµου µε ηλεκτρολύτη µεµβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cells-PEMFC) είναι µια επικάλυψη από λευκόχρυσο (Pt). 

Τέλος, πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία ενός κελιού καυσίµου αποτελεί η φυσική 

κατάσταση του ηλεκτρολύτη (στερεός ή υγρός), η οποία καθορίζει τη θερµοκρασία 

λειτουργίας του κελιού καυσίµου. Ο βασικός σκοπός ύπαρξης του ηλεκτρολύτη είναι να 

προστατεύει τα δύο ηλεκτρόδια να έρθουν σε ηλεκτρική επαφή, εµποδίζοντας τα 

ηλεκτρόνια να περάσουν διαµέσου της µάζας του, οδηγώντας τα έτσι σε ένα εξωτερικό 

κύκλωµα. Ακόµα ο ηλεκτρολύτης άγει, είτε τα ανιόντα οξυγόνου, είτε συνηθέστερα τα 

υδρογονοκατιόντα.  Η βασική διαφορά µεταξύ των τύπων κελιών καυσίµου, ανάλογα µε 

το ποιο είδος ηλεκτρολύτη χρησιµοποιείται, είναι στο σε ποιο ηλεκτρόδιο σχηµατίζεται 

το νερό. Έτσι όταν ο ηλεκτρολύτης άγει τα ανιόντα οξυγόνου το νερό σχηµατίζεται στο 

ηλεκτρόδιο τροφοδοσίας καυσίµου, ενώ όταν ο ηλεκτρολύτης άγει τα υδρογονοκατιόντα 

το νερό αντίθετα σχηµατίζεται στο ηλεκτρόδιο που εισέρχεται το οξειδωτικό (οξυγόνο).      

2.7.9.1 Λεπτοµερής γεωµετρία κελιού καυσίµου 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η γεωµετρία ενός κλασικού κελιού καυσίµου. Ένα 

κελί καυσίµου διακρίνεται από πέντε περιοχές. Αναλυτικά παρουσιάζεται κάθε µία από 

αυτές. 
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1η περιοχή: 

Πρόκειται για την περιοχή ροής του καυσίµου αερίου εν προκειµένω για το H2. Το 

υδρογόνο ρέει µέσα από παράλληλα αυλάκια, τα οποία διευκολύνουν την καλύτερη 

κατανοµή του αερίου πάνω στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. 

2η περιοχή: 

Πρόκειται για την αντίστοιχη περιοχή ροής του οξειδωτικού µέσου, στην συγκεκριµένη 

περίπτωση του Ο2 που περιέχεται στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

3η περιοχή: 

Η τρίτη περιοχή αφορά στο ηλεκτρόδιο που βρίσκεται προς την περιοχή ροής του 

καυσίµου αερίου (άνοδος). Το ηλεκτρόδιο αποτελείται από ένα στρώµα διάχυσης και 

από ένα στρώµα καταλύτη (λευκόχρυσος, Pt), πάνω στην επιφάνεια του οποίου γίνεται 

και η διάσταση του µοριακού Η2.  

Τα δύο στρώµατα περιέχουν πολυτετραφλοροαιθυλένιο (PTFE) για το λόγο ότι το 

προαναφερθέν υλικό είναι υδρόφοβο και έτσι αποφεύγεται ενδεχόµενο «πληµµύρισµα» 

και εποµένως αντίστοιχη παρεµπόδιση της διαδικασίας δηµιουργίας ηλεκτρικής τάσης 

στο κελί καυσίµου, λόγω πρόσθετης αντίστασης στη µεταφορά µάζας των αντιδρώντων 

προς τα ενεργά κέντρα της καταλυτικής επιφάνειας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιούνται στα κελιά καυσίµου 

(γνωστά και ως GDE, Gas Diffusion Electrodes), καθώς και για τις µεθόδους 

παρασκευής τους, γίνεται εκτενής αναφορά σε ξεχωριστή παράγραφο. 

4η περιοχή: 

Πρόκειται για το στρώµα του ηλεκτρολύτη, ο οποίος ανάλογα µε τη φύση του καθορίζει 

και το είδος του κελιού καυσίµου. Στην περίπτωση για παράδειγµα του φωσφορικού 

οξέος, Η3ΡΟ4, αυτό βρίσκεται ακινητοποιηµένο µέσα σε καλούπι που αποτελείται κυρίως 

από καρβίδιο του πυριτίου, SiC. 

Ο ρόλος του ηλεκτρολύτη είναι να άγει τα υδρογονοκατιόντα Η+, τα οποία έχουν 

προκύψει από τη διάσταση του µοριακού Η2 στην άνοδο, προς την κάθοδο στα 

περισσότερα είδη κελιών καυσίµου, χωρίς όµως να αποκλείεται και η αγωγή µέσω αυτού 

και άλλων ειδών ιόντων, όπως 
−OH  και  

2
3
−CO  σε ορισµένους τύπους.   
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5η περιοχή: 

Η πέµπτη περιοχή αναφέρεται στο ηλεκτρόδιο που αντιστοιχεί στην περιοχή ροής του 

οξειδωτικού µέσου (κάθοδος).  

Εκεί το µοριακό Ο2, αφού πρώτα διαχυθεί προς την επιφάνεια του καταλύτη, συναντά τα 

κατιόντα υδρογόνου Η+, τα οποία έχουν φτάσει µέσω του ηλεκτρολύτη, και αντιδρά προς 

σχηµατισµό νερού Η2Ο, το οποίο στη συνέχεια επαναδιαχέεται προς την περιοχή ροής 

του οξειδωτικού µαζί µε το µοριακό οξυγόνο Ο2 που πιθανά δεν αντέδρασε.  

Και εδώ ισχύουν τα ίδια τα οποία αναφέρθηκαν και για την τρίτη περιοχή. Μοναδική 

διαφορά ο διαφορετικός τρόπος κατασκευής των ηλεκτροδίων, ο οποίος επιφέρει 

σκόπιµες αλλαγές στις περιεκτικότητες σε καταλύτη, υδρόφοβο µέσο κτλ. 

2.7.9.2 Συστοιχίες κελιών καυσίµου (fuel cell stacks) 

Το δυναµικό που παράγεται από ένα κελί καυσίµου είναι της τάξεως του 0.7-0.8 Volts 

για µέσες τιµές πυκνότητας ρεύµατος. Αυτό το δυναµικό όπως είναι κατανοητό δεν 

µπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική ενεργειακή λύση. Έτσι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος 

για την επίτευξη µεγαλύτερων τιµών ωφέλιµου δυναµικού είναι η σύνδεση πολλών 

κελιών καυσίµου σε σειρά. Αποτέλεσµα αυτού είναι το ολικό δυναµικό n κελιών να 

ισούται µε το άθροισµα των επιµέρους δυναµικών του κάθε κελιού, ενώ το ρεύµα που 

διαρρέει τη διάταξη παραµένει το ίδιο: 

 
∑
=

=
n

k
istack VV

1  

(2-47)

 
∑
=

n

k
istack II

1  

(2-48)

Στο σχήµα 2.15 παρουσιάζονται 3 κελιά καυσίµου συνδεµένα σε σειρά.  

Ο παραπάνω τρόπος σύνδεσης δεν εφαρµόζεται κυρίως για τεχνολογικούς λόγους. Η 

σύνδεση των διαφόρων κελιών γίνεται µε ειδικά µέρη, γνωστά ως διπολικές πλάκες 

(bipolar plates). Βασικότερος ρόλος αυτών είναι ότι από τη µία πλευρά τους ρέει το 

καύσιµο αέριο, ενώ από την άλλη πλευρά το οξειδωτικό για το επόµενο κελί. Μία 

διπολική πλάκα παρουσιάζεται στο σχήµα 2.16. 
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Σχήµα 2.15: Σχηµατική αναπαράσταση 3 κελιών καυσίµου συνδεδεµένα σε σειρά 

 

 
Σχήµα 2.16: Σχηµατική αναπαράσταση διπολικής πλάκας 

Όπως παρατηρείται η διπολική πλάκα έχει και από τις δύο µεριές της αυλάκια ακριβώς 

για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή για την παράλληλη τροφοδοσία µε 

καύσιµο και οξειδωτικό διαδοχικών κελιών. Έτσι τελικά ο ρόλος των διπολικών πλακών 

συνοψίζεται στα εξής 3 βασικά σηµεία: 

• Περιλαµβάνουν την πλευρά ροής του καυσίµου και την πλευρά ροής του 

οξειδωτικού  
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• Παίζουν το ρόλο ψυκτικού µέσου καθώς απάγουν τη θερµότητα διατηρώντας 

έτσι σταθερή τη θερµοκρασία των κελιών για πολλές ώρες λειτουργίας χωρίς την 

ανάγκη επιπλέον ψύξης 

• Είναι ηλεκτρικά αγώγιµες (κατά βάση αποτελούνται από γραφίτη), έτσι ώστε να 

µπορεί το παραγόµενο ρεύµα να συλλέγεται καθώς επίσης να υπάρχει µία κατά το 

δυνατόν καλύτερη κατανοµή του ρεύµατος σε αυτά. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διευθύνσεις ροής είναι κάθετες – σταυρωτές µεταξύ τους, ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν και ειδικά στρώµατα για επιπλέον απαγωγή της 

παραγόµενης, λόγω της ηλεκτροχηµικής αντιδράσεως, θερµότητας (cooling plates). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 3 κελιά καυσίµου συνδεµένα στη σειρά µέσω των 

διπολικών πλακών: 

 

 
Σχήµα 2.17: Σχηµατική αναπαράσταση συνδέσεως 3 κελιών σε σειρά µε χρήση διπολικών πλακών 

Άλλο ένα πρόβληµα τεχνολογικής φύσεως είναι η παροχή του καύσιµου και του 

οξειδωτικού αερίου. Αυτό γίνεται µέσω ειδικών διατάξεων που παρέχουν τη δυνατότητα 

πολλαπλής παροχής των αερίων οµοιόµορφα σε όλα τα κελιά µε σκοπό την όσο το 

δυνατόν καλύτερη τροφοδοσία τους προς τις επιφάνειες των ηλεκτροδίων (manifolds). 

Αυτά είναι απλά στην κατασκευή όπως φαίνεται και παρακάτω: 
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Σχήµα 2.18: Ολοκληρωµένη σχηµατική αναπαράσταση συστοιχίας 3 κελιών καυσίµου σε σειρά (a) 

 

 

 
Σχήµα 2.19: Ολοκληρωµένη σχηµατική αναπαράσταση συστοιχίας 3 κελιών καυσίµου σε σειρά (b) 

Το τελευταίο αποτελεί την τελική διάταξη. Βέβαια σε αυτό το σηµείο πρέπει να 

αναφερθεί ότι έχουν γίνει πολλές τεχνολογικές βελτιώσεις µε σκοπό την βελτίωση των 

κατανοµών των αντιδρώντων στην επιφάνεια κάθε ηλεκτροδίου, τη µείωση των 

αντιστάσεων κοκ. Όλα αυτά αποτελούν αναντίστρεπτες διεργασίες που οδηγούν τελικά 

σε µείωση του δυναµικού. Επίσης πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός στο θέµα της 

απαγωγής της παραγόµενης θερµότητας. Αυτό δεν αφορά µόνο στο σχεδιασµό της 

διάταξης αυτής καθ’ αυτής, αλλά και στις παροχές των αερίων και ειδικότερα του αέρα 

που πρέπει να εισέρχεται στο κελί καυσίµου σε αρκετά µεγαλύτερες ποσότητες από το 

απαιτούµενο που ορίζει η ηλεκτροχηµική αντίδραση, παίζοντας και αυτός µε τη σειρά 

του ρόλο ψυκτικού µέσου.   



Κεφάλαιο 2ο: Τεχνολογία Κελιών Καυσίµου 

 58

2.7.9.3 Πορώδη ηλεκτρόδια διάχυσης (gas diffusion electrodes, GDE) 

Πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση των κελιών καυσίµου και των διατάξεών τους, κρίνεται 

χρήσιµο να αναφερθούν και κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες για τα ηλεκτρόδια ενός 

κελιού, µέρη που διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην απόδοση και λειτουργία του 

κελιού. 

Το ηλεκτρόδιο σε ένα κελί καυσίµου κατασκευάζεται από υλικό που εξαρτάται κυρίως 

από το καύσιµο και τις συνθήκες λειτουργίας. Όµως θα πρέπει να τηρούνται κάποιες 

γενικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: 

 

• Αγώγιµο υλικό κατασκευής του ηλεκτροδίου  

• Ανθεκτικό στη διάβρωση και τις υψηλές θερµοκρασίες 

• Υψηλό πορώδες και µικρή πυκνότητα 

• Καταλυτικές ιδιότητες και τέλος 

• Χαµηλό κόστος 

 

Ακόµα όπως έχει αναφερθεί και στη θεωρητική προσέγγιση ενός κελιού καυσίµου, το 

ηλεκτρόδιο θα πρέπει να έχει µεγάλη επιφάνεια. Βέβαια για να είναι αποτελεσµατική η 

αύξηση της επιφάνειας ενός ηλεκτροδίου θα πρέπει, τόσο οι αέριες φάσεις, όσο και το 

ηλεκτρολυτικό διάλυµα, να µπορούν να φτάνουν στην εσωτερική επιφάνεια των 

ηλεκτροδίων χωρίς να παρουσιάζεται ιδιαίτερη αντίσταση. 

Αυτό επιτυγχάνεται κατασκευάζοντας πορώδη ηλεκτρόδια µε µεγάλη εσωτερική 

επιφάνεια κορεσµένα µε ηλεκτρολύτη. Μάλιστα επιδιώκεται να υπάρχουν µεγάλοι πόροι 

προς την πλευρά του αερίου και µικροί προς την αντίστοιχη του ηλεκτρολύτη. 

Έτσι ένα σύνηθες υλικό αποτελεί ο πορώδης γραφίτης µε µικρά ποσά καταλυτών από 

πολύτιµα µέταλλα, ένθετα µέσα στους πόρους, όπου δηµιουργείται και η διεπιφάνεια 

µεταξύ αερίων φάσεων και ηλεκτρολύτη. 

Με τον παραπάνω τρόπο και µε συνδυασµό υψηλότερων θερµοκρασιών παρεµποδίζεται 

η παρασιτική δράση καθοδικού σχηµατισµού ιόντων 
−

2OH : 

 
22 2

1 OOHHO +→ −−

 

(2-49)
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Είναι γνωστό ότι η βασική δυσκολία αποτελεσµατικού σχεδιασµού ενός κελιού 

καυσίµου είναι η σχετικά πιο αργή αντίδραση που λαµβάνει χώρα στην κάθοδο, σε 

σχέση µε τη διάσταση του µοριακού υδρογόνου στην άνοδο, η οποία είναι πολύ πιο 

γρήγορη. Αυτό άµεσα συνεπάγεται και ένα διαφορετικό σχεδιασµό του ανοδικού και 

καθοδικού ηλεκτροδίου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή ενός τυπικού ανοδικού ή καθοδικού ηλεκτροδίου σε 

ένα κελί καυσίµου µε ηλεκτρολύτη φωσφορικό οξύ, καθώς και µία (µέσω ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου) φωτογραφία ενός κλασικού ηλεκτροδίου. Τα µαύρα σηµεία είναι ο 

καταλύτης (Pt) που έχει διαµοιραστεί πάνω σε σωµατίδια άνθρακα. Αυτή η τεχνολογία 

επιτρέπει την αύξηση της ενεργής επιφάνειας του ηλεκτροδίου, πολλές φορές 

περισσότερο από ότι το µήκος επί το πλάτος του. Εδώ να σηµειωθεί ότι η διαφορά 

µεταξύ ενός ανοδικού και ενός καθοδικού ηλεκτροδίου έγκειται κυρίως στις 

διαφορετικές περιεκτικότητες σε πολύτιµο µέταλλο και πολυτετραφλοροαιθυλένιο 

(PTFE), ο ρόλος του οποίου παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

 

 
Σχήµα 2.20: Τυπική δοµή ανοδικού – καθοδικού ηλεκτροδίου σε κελί καυσίµου 

 

Στα σχήµατα 2.21 και 2.22 παρουσιάζεται η δοµή του στρώµατος αντίδρασης σε ένα 

ηλεκτρόδιο. Συνήθως µετά το στρώµα όπου πραγµατοποιείται η αντίδραση ακολουθεί 
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ένα στρώµα, όπου απλά πραγµατοποιείται µόνο διάχυση του αερίου. Έτσι λοιπόν 

θεωρείται ότι τα σωµατίδια άνθρακα, τα οποία περιέχουν και τον καταλύτη (Pt), 

σχηµατίζουν σφαιρικά συσσωµατώµατα. Το κενό που δηµιουργείται ενδιάµεσα από αυτά 

τα συσσωµατώµατα είναι µερικώς πληρωµένο από ηλεκτρολύτη εξαιτίας της παρουσίας 

του πολυτετραφλοροαιθυλενίου (PTFE).  

 

 
 

Σχήµα 2.21: Φωτογραφία (µέσω ηλεκτρονικού µικροσκοπίου) καταλυτικής επιφάνειας 

ηλεκτροδίων 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι ο λόγος που χρησιµοποιείται πολυαιθυλένιο 

είναι ότι αποτελεί ένα πολύ καλό υδρόφοβο µέσο. Ο ρόλος λοιπόν του υδρόφοβου PTFE 

είναι να µην επιτρέπει την πλήρωση όλων των κενών µεταξύ των συσσωµατωµάτων 

άνθρακα-καταλύτη έτσι ώστε να µην παρουσιάζεται επιπλέον αντίσταση στη διάχυση και 

επαναδιάχυση των αντιδρώντων και των προϊόντων προς τη µεριά του αερίου, καθώς 

κάτι τέτοιο καθιστά πολύ λιγότερο αποδοτικό το όλο σύστηµα.  

∆ιαµέσου αυτού του κενού πραγµατοποιείται η διάχυση του αερίου και η επαναδιάχυση 

του αερίου που δεν αντέδρασε (ή δε διιστάθει, αν πρόκειται για το ανοδικό ηλεκτρόδιο), 

καθώς επίσης και των παραγόµενων ατµών στην περίπτωση του καθοδικού ηλεκτροδίου. 

Η όλη αντίδραση (ή διάσταση) πραγµατοποιείται µόνο µέσα στα συσσωµατώµατα, από 

την επιφάνεια των οποίων εκφεύγουν και τα προϊόντα. Ενδεικτικά, τόσο το στρώµα 

αντίδρασης, όσο και αυτό της διάχυσης είναι της τάξεως των 400 µm. Αυτή η αντίδραση 
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(επαφή) µεταξύ του αερίου, του ηλεκτρολύτη και του ηλεκτροδίου είναι γνωστή στη 

βιβλιογραφία µε το όνοµα «επαφή τριών φάσεων» (“three phase contact”) 

Η όλη παραπάνω δοµή αποτελεί τη βασική ιδέα ενός µοντέλου που ήδη έχει µελετηθεί 

και που είναι γνωστό ως “Flooded Electrolyte Model”. 

Τέλος να σηµειωθεί ότι ένας από τους βασικούς περιορισµούς που θέτονται από 

τεχνολογικής σκοπιάς στην επιθυµητή τιµή δυναµικού αφορά στη διάβρωση. Πράγµατι, 

η επιθυµητή τιµή δυναµικού για κάθε κελί είναι τις περισσότερες φορές κάτω από 0.85 

Volts, καθώς για µεγαλύτερες τιµές δυναµικού επικρατούν έντονα διαβρωτικές 

συνθήκες.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ (PAFC) 
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3.1 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 

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+), ενώ οι αντιδράσεις 

που πραγµατοποιούνται στην άνοδο και στην κάθοδο είναι, όπως έχουν ήδη αναφερθεί, 

οι ακόλουθες: 

Άνοδος (-):  
22 4 4H H e+ −→ +  (3-1)

Κάθοδος (+): 
2 24 4 2O H e+ −+ + → Η Ο  (3-2)

Ο καταλύτης που χρησιµοποιείται στα ηλεκτρόδια είναι ο λευκόχρυσος (Pt) ή κράµατα 

λευκόχρυσου, ενώ ο ηλεκτρολύτης είναι ανόργανο οξύ (φωσφορικό οξύ περιεκτικότητας 

100%). 

 

Σχήµα 3.1: Επίδειξη εγκατάστασης κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος 40kW στο Connecticut 

το 1979. 

3.1.1 Ο ηλεκτρολύτης  
Το φωσφορικό οξύ (H3PO4) είναι το µόνο κοινό ανόργανο οξύ µε ικανοποιητική 

θερµική, χηµική και ηλεκτροχηµική σταθερότητα, ενώ παράλληλα έχει αρκετά χαµηλή 

θερµοκρασία πτητικότητας (λίγο πάνω από τους 150 oC). Κύριο χαρακτηριστικό του 

είναι η µεγάλη του ανθεκτικότητα στην ύπαρξη CO2, τόσο στο καύσιµο, όσο και στο 

οξειδωτικό. Αυτό το χαρακτηριστικό κυρίως οδήγησε την αµερικανική εταιρεία United 
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Technologies (1970) να το επιλέξει ως τον επικρατέστερο ηλεκτρολύτη για σταθερές 

εφαρµογές στην τεχνολογία των κελιών καυσίµου. 

Το φωσφορικό οξύ είναι ένα άχρωµο ιξώδες υγροσκοπικό (παρουσιάζει την τάση να 

απορροφά νερό) υγρό. Το καθαρό φωσφορικό οξύ (100%) που χρησιµοποιείται στα 

κελιά καυσίµου από το 1980 εµφανίζει σηµείο πήξης τους 42ο C και για το λόγο 

αποφυγής ανάπτυξης εσωτερικών τάσεων εξαιτίας ψύξης ή αναθέρµανσης, οι συστοιχίες 

κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος συνήθως λειτουργούν σε θερµοκρασίες πάνω από 

τη συγκεκριµένη. Μολονότι η τάση ατµών είναι χαµηλή, ένα µέρος του οξέος 

εξατµίζεται για µεγάλες χρονικές περιόδους λειτουργίας µε υψηλή θερµοκρασία 

λειτουργίας. Η απώλεια αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της συστοιχίας και 

συγκεκριµένα από τις ταχύτητες των αερίων και την πυκνότητα ρεύµατος που παράγεται 

κατά τη λειτουργία. Συνεπώς είναι αναγκαίος ο έλεγχος της ποσότητας του ηλεκτρολύτη 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των κελιών καυσίµου, καθώς και η συντήρησή του σε 

ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της οµαλής λειτουργίας της συστοιχίας των κελιών 

καυσίµου.  

Ο ηλεκτρολύτης είναι τοποθετηµένος εσωτερικά του πορώδους µιας µήτρας καρβιδίου 

του πυριτίου (SiC) η οποία αποτελείται από σωµατίδια µεγέθους 1 µm και έχει πάχος 

0,1-0,2 mm. Η µήτρα SiC (ανθρακονήµατα) χρησιµοποιείται για τους εξής λόγους: 

• Επαρκής µηχανική αντοχή για τη διατήρηση του ηλεκτρολύτη σε συγκροτηµένη 

δοµή 

• ∆ιαχωρίζει το καύσιµο και το οξειδωτικό, έτσι ώστε να µην πραγµατοποιηθεί 

διάχυση και ανταλλαγή των αερίων (crossover) 

• Εµφανίζει χαµηλή ωµική αντίσταση  

• ∆εν παρουσιάζουν ακαµψία για να αντέχουν σε µεταβολές πίεσης από 100 σε 200 

mbar 

3.1.2 Τα ηλεκτρόδια και ο καταλύτης  
Τα κελιά καυσίµου φωσφορικού οξέος χρησιµοποιούν ηλεκτρόδια διάχυσης αερίων (gas 

diffusion electrodes). Ο καταλύτης, που όπως αναφέρθηκε είναι ο Pt, ενισχύεται από 

καρβίδιο εξαιτίας των σηµαντικών λειτουργιών: 

• Επιτυγχάνεται διαµερισµός του Pt για αποδοτικότερη κατάλυση και κατανάλωση 

των αερίων 
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• Παροχή µικροπόρων στα ηλεκτρόδια για µεγιστοποίηση της διάχυσης των αερίων 

στον καταλύτη και για τη διεπιφάνεια ηλεκτροδίων-ηλεκτρολύτη 

• Αυξάνεται η ηλεκτρική αγωγιµότητα του καταλύτη 

 

Η επιλογή του καρβιδίου είναι ιδιαίτερα σηµαντική, τόσο για το διαµερισµό του 

καταλύτη, όσο και για την απόδοση των ηλεκτροδίων. Η έρευνα που αναπτύχθηκε γύρω 

από την περιοχή των καταλυτών για χρήση τους σε συστοιχίες PAFC έχει οδηγήσει σε 

διάρκεια ζωής 40.000 h λειτουργίας. Ωστόσο η απόδοση των ηλεκτροδίων φθίνει µε το 

χρόνο λειτουργίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

συστοιχίας σωµατίδια Pt τείνουν να µεταναστεύσουν στην επιφάνεια του καρβιδίου µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό συσσωµατώµατος µεγαλύτερων σωµατιδίων, µειώνοντας 

έτσι την ενεργή επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων. Η ένταση του φαινοµένου του 

συσσωµατώµατος των σωµατιδίων του καταλύτη εξαρτάται κυρίως από τη θερµοκρασία 

λειτουργίας της συστοιχίας. Μία επιπλέον ασυνήθης δυσκολία είναι η διάβρωση του 

καρβιδίου που συµβαίνει για υψηλές τιµές του δυναµικού του κελιού (πάνω από ~0,8 V). 

3.1.3 Η συστοιχία (stack) 
H συστοιχία των κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC) αποτελείται από µία 

ακολουθία αυλακωτών διπολικών πλακών (ribbed bipolar plates), την άνοδο, τη µήτρα 

του ηλεκτρολύτη και την κάθοδο. Οι διπολικές πλάκες εξυπηρετούν στο να ξεχωρίζουν 

τις µονάδες των κελιών καυσίµου, να τις συνδέουν ηλεκτρικά σε σειρά και να βοηθούν 

στη σωστή τροφοδοσία των ηλεκτροδίων της ανόδου και της καθόδου µε τα αέρια του 

καυσίµου και του οξειδωτικού αντίστοιχα. Μία τυπική συστοιχία κελιών καυσίµου 

PAFC µπορεί να αποτελείται από 50 ή περισσότερες µονάδες κελιών σε σειρά για την 

επίτευξη του επιθυµητού δυναµικού.  

Οι πρώτες συστοιχίες PAFC περιείχαν διπολικές πλάκες ενός µέρους κατασκευασµένες 

από γραφίτη, οι οποίες είχαν κατάλληλα διαµορφωµένα κελιά από τη µία πλευρά για το 

καύσιµο (κατακόρυφα) και από την άλλη για το οξειδωτικό (οριζόντια). Σύγχρονες 

σχεδιαστικές-κατασκευαστικές µέθοδοι των διπολικών πλακών θέλουν τις διπολικές 

πλάκες να αποτελούνται από διάφορες στρωµατώσεις (several layer multi-component 

bipolar plates). Η υποστρωµάτωση κατά την κατασκευή των διπολικών πλακών 

παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 
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• Επίπεδες επιφάνειες ανάµεσα στο στρώµα του καταλύτη και το υπόστρωµα 

παρέχουν αποτελεσµατικότερη και ενιαία διάχυση των αερίων στα ηλεκτρόδια 

• Επιτρέπει συνεχή κατασκευαστική διαδικασία από τη στιγµή που τα κανάλια 

ροής πλέον ανοίγονται σε ξεχωριστό υπόστρωµα για τη ροή στην άνοδο και στην 

κάθοδο 

• Το φωσφορικό οξύ µπορεί να αποθηκευτεί στο υπόστρωµα αυξάνοντας έτσι τη 

διάρκεια ζωής της συστοιχίας 

 

 
Σχήµα 3.2: ∆ιπολική πλάκα ενός στρώµατος-Σύνδεση δύο κελιών καυσίµου 
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Σχήµα 3.3: Πολυστρωµατική διπολική πλάκα-Σύνδεση δύο κελιών καυσίµου 

 

3.1.4 Ψύξη συστοιχίας (stack cooling) 
Στις συστοιχίες κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος (όπως και σε όλους τους τύπους 

συστοιχιών κελιών καυσίµου, ακόµα και αυτών χαµηλής θερµοκρασίας) πρέπει να 

προβλεφθεί σύστηµα ψύξης για απαγωγή της θερµότητας που αναπτύσσεται κατά τη 

λειτουργία της. Η ψύξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους, είτε µε υγρό (νερό 

/ατµός ή διηλεκτρικό υγρό), είτε µε αέριο (αέρας). ∆ιακρίνονται δηλαδή δύο συστήµατα 

ψύξης της συστοιχίας PAFC: 

• Υγρόψυκτο (liquid cooling system) 

• Αερόψυκτο (gas cooling system) 
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3.1.4.1 Υγρόψυκτο σύστηµα ψύξης 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του υγρόψυκτου συστήµατος είναι η µεγάλη απαγωγή 

θερµότητας που επιτυγχάνει. Όµως παρουσιάζει πολυπλοκότητα κατά τη σχεδίαση µε 

αποτέλεσµα να αυξάνει το κόστος της συστοιχίας κελιών καυσίµου.  

3.1.4.2 Αερόψυκτο σύστηµα ψύξης  

Σε αντίθεση µε το υγρόψυκτο σύστηµα ψύξης το αερόψυκτο σύστηµα παρουσιάζει 

µεγαλύτερη απλότητα κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή του, είναι αρκετά αξιόπιστο 

και έχει σχετικά χαµηλό κόστος. Όµως τα κανάλια ροής του αέρα ψύξης είναι αρκετά 

µεγάλων διαστάσεων συγκριτικά µε το µέγεθος της συστοιχίας για την ικανή απαγωγή 

θερµότητας. Αντίθετα οι σχεδιαστικές διαµορφώσεις του υγρόψυκτου συστήµατος είναι 

µικρότερων διαστάσεων µε αποτέλεσµα να προτιµάται τελικά το υγρόψυκτο σύστηµα 

ψύξης σε σχέση µε το αερόψυκτο. 

3.2 Λειτουργία κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος 

 Ένα τυπικό κελί καυσίµου φωσφορικού οξέος λειτουργεί στην περιοχή 1000-4000 Α/m2 

τιµών πυκνότητας ρεύµατος και 0.6-0.8 Volts τιµών δυναµικού. Μάλιστα η λειτουργία 

σε τιµές δυναµικού πάνω από 0.8 θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω πολύ έντονων 

φαινοµένων διάβρωσης που παρουσιάζονται. Αυτές οι τιµές δυναµικού και πυκνότητας 

ρεύµατος που επιτυγχάνονται εξαρτώνται από κάποιες παραµέτρους οι οποίες είναι οι 

εξής: 

• Θερµοκρασία  

• Πίεση 

• Σύνθεση αερίων 

• Κατανάλωση αντιδρώντων 

• Πυκνότητα ρεύµατος 

• Πιθανές ακαθαρσίες στα ρεύµατα εισόδου 

• ∆ιάρκεια ζωής του κελιού 

 

Όλες οι παραπάνω παράµετροι εξετάζονται ξεχωριστά στις επόµενες παραγράφους. 
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3.2.1 Θερµοκρασία 
Θα περίµενε κανείς ότι µία αύξηση στη θερµοκρασία λειτουργίας του κελιού θα επέφερε 

και αντίστοιχη µείωση στο δυναµικό αυτού, καθώς το πρότυπο δυναµικό 0E  µειώνεται 

περίπου κατά 0.27mV/0C (θεωρώντας ότι το παραγόµενο νερό βρίσκεται σε αέρια 

κατάσταση), όπως δείχνει και το παρακάτω διάγραµµα: 

 

 
∆ιάγραµµα 3.1: Πρότυπο ηλεκτροδιακό δυναµικό συναρτήσει της θερµοκρασίας 

Όµως, οι απώλειες που οφείλονται σε µη αντιστρεπτές διεργασίες υπόκεινται µεγάλη 

µείωση µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Ακόµη και η κινητική της καθοδικής 

αντίδρασης βελτιώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 

Όσον αφορά τώρα στην ανοδική αντίδραση, αν και η αύξηση της θερµοκρασίας έχει 

ελάχιστη επίδραση στην κινητική αυτής λόγω του γεγονότος ότι εν γένει είναι ταχύτατη, 

παρουσιάζει πολύ µεγάλη επίδραση στην ανοχή της ανόδου σε µονοξείδιο του άνθρακα 

(CO). Πιο συγκεκριµένα, όσο η θερµοκρασία αυξάνεται, τόσο η ικανότητα προσρόφησης 

από τα καταλυτικά σωµατίδια του CO µειώνεται µε αποτέλεσµα η καταλυτική επιφάνεια 

να αντιστέκεται πιο αποτελεσµατικά στην ενδεχόµενη δηλητηρίαση. Στο παρακάτω 

διάγραµµα φαίνεται καθαρά αυτή η επίδραση για τέσσερις περιπτώσεις καύσιµου αερίου 

(πυκνότητα ρεύµατος 2000 Α/m2): 

• Καθαρού υδρογόνου 

• Υδρογόνου + 200 ppm υδρόθειο 

• Υδρογόνου + µονοξείδιο του άνθρακα 
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• Αέριο σύνθεσης 

 

 
∆ιάγραµµα 3.2: ∆υναµικό συναρτήσει θερµοκρασίας για τέσσερα αέρια a) καθαρό Η2, β) Η2 + 200 

ppm Η2S, γ) H2 + CO και δ) αέριο σύνθεσης (πυκνότητα ρεύµατος 2000 Α/m2) 

Τέλος να σηµειωθεί ότι ενώ η αύξηση της θερµοκρασίας έχει σαν τελικό αποτέλεσµα την 

αύξηση του δυναµικού και συνεπακόλουθα και της απόδοσης του κελιού, αυτό που θα 

πρέπει να προσεχτεί είναι ότι η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την τάση προς 

διάβρωση, καθώς και την τάση εξάτµισης και γενικότερα απώλειας µάζας του 

ηλεκτρολύτη.  

3.2.2 Πίεση 
 Η πίεση αποτελεί και αυτή µε τη σειρά της ένα σηµαντικό παράγοντα για την τελική 

τιµή δυναµικού που επιτυγχάνεται. Από την εξίσωση (2.13) µε κατάλληλο χειρισµό 

προκύπτει: 
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όπου  

Χ1,2,3: Τα γραµµοµοριακά κλάσµατα του υδρογόνου, οξυγόνου και νερού αντίστοιχα 

Ρ: Η ολική πίεση του αερίου µίγµατος             
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Έτσι λοιπόν αν η πίεση µεταβληθεί από Ρ1 σε Ρ2, τότε θα υπάρξει µία αύξηση του 

δυναµικού ∆V ίση µε: 
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(3-4)

Αν για ένα κελί φωσφορικού οξέος που λειτουργεί σε θερµοκρασία 200 oC εφαρµοστεί η 

παραπάνω εξίσωση, τότε προκύπτει: 
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Από πειραµατικά δεδοµένα όµως παρατηρείται ότι η πραγµατική αύξηση του δυναµικού 

είναι: 
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Έτσι λοιπόν προκύπτει το συµπέρασµα ότι το πραγµατικό όφελος από την αύξηση της 

πίεσης είναι πολύ µεγάλο σε πιο χαµηλές θερµοκρασίες κάτι που δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι η αύξηση της σε χαµηλές θερµοκρασίες επιφέρει σηµαντική µείωση στις 

απώλειες των ηλεκτροδίων και κυρίως της καθόδου κυρίως λόγω της αύξησης της 

πυκνότητας ρεύµατος ανταλλαγής i0 µε συνεπακόλουθη µείωση της πόλωσης 

ενεργοποίησης. 

 

3.2.3 Σύνθεση και κατανάλωση αντιδρώντων αερίων 
Η κατανάλωση ενός αντιδρώντος αερίου ορίζεται ως ο λόγος της µάζας του αερίου που 

αντέδρασε προς την παρεχόµενη µάζα στο σύστηµα. Αυξάνοντας λοιπόν την 

κατανάλωση του καυσίµου ή του οξειδωτικού αερίου το δυναµικό του (συνεπώς και η 

απόδοση) του κελιού µειώνεται, λόγω αυξηµένης πόλωσης συγκέντρωσης και απωλειών 

που εξηγούνται µέσω του νόµου του Nernst µε την ίδια λογική που παρατέθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

Η κατανάλωση ενός αερίου αυξάνει, είτε σε σταθερές συνθήκες πυκνότητας ρεύµατος  

(άρα και κατανάλωσης) µε µείωση της παροχής εισόδου, είτε για σταθερή παροχή 

εισόδου µε αύξηση των τιµών πυκνότητας ρεύµατος.  
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Για το αέριο καύσιµο η σύνθεσή του καθώς και η κατανάλωσή του δεν παίζουν και τόσο 

µεγάλο ρόλο στην απόδοση του συστήµατος, καθώς η ανοδική αντίδραση (διάσταση) 

είναι ταχύτατη σε βαθµό που προσεγγίζει την πλήρως αντιστρεπτή. 

Στην κάθοδο τώρα, η οποία αποτελεί την περιοχή ροής του οξειδωτικού αερίου καθώς 

και του παραγόµενου νερού, η κατανάλωση του οξυγόνου παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς 

η καθοδική αντίδραση είναι αργή. Έτσι, η χρήση ατµοσφαιρικού αέρα αντί για καθαρό 

οξυγόνο επιφέρει, υπό συνθήκες σταθερού δυναµικού, µείωση της πυκνότητας ρεύµατος 

κατά περίπου 3 φορές, καθώς το άζωτο δρα και ως διαλύτης του αντιδρώντος αερίου 

(οξυγόνου). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, χαµηλές καταναλώσεις –ιδιαίτερα του οξειδωτικού- έχουν σαν 

αποτέλεσµα αυξηµένες τιµές δυναµικού, άρα και απόδοσης. Συνεπώς, όπως έχει 

αναφερθεί και στο δεύτερο κεφάλαιο, απαιτείται αριστοποίηση αυτής της παραµέτρου. 

Τυπικές τιµές κατανάλωσης για το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι 85% και 50% 

αντίστοιχα. 

3.2.4 Πυκνότητα ρεύµατος 
Η πυκνότητα ρεύµατος αποτελεί µία πολύ σηµαντική παράµετρο λειτουργίας, καθώς το 

τελικό δυναµικό που αποδίδει ένα κελί καυσίµου εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από 

τις απώλειες στην άνοδο και κατά κύριο λόγο στην κάθοδο. Αυτές οι απώλειες είναι η 

πόλωση ενεργοποίησης, πόλωση συγκέντρωσης και οι ωµικές. 

Τα 3 αυτά είδη απωλειών είναι συνάρτηση της πυκνότητας ρεύµατος. Έτσι λοιπόν, η 

τελική πυκνότητα ρεύµατος που επιτυγχάνεται αποτελεί και καθοριστικό παράγοντα του 

δυναµικού λειτουργίας και εν τέλει, της ισχύος του κελιού. 

3.2.5 Ακαθαρσίες στα ρεύµατα εισόδου 
Οι ακαθαρσίες στα ρεύµατα εισόδου βρίσκονται σε πολύ µικρά ποσοστά σε σχέση µε τα 

αέρια που δρουν ως διαλύτες για το καύσιµο και το οξειδωτικό αέριο (διοξείδιο του 

άνθρακα και άζωτο). Αυτές οι ακαθαρσίες βρίσκονται συνήθως στο καύσιµο αέριο 

επειδή αυτό πολύ συχνά προέρχεται από αναµόρφωση υδρογονανθράκων (reforming). Οι 

κυριότερες είναι το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), καθώς και τα σουλφοπαράγωγα (H2S 

και COS).  

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η παρουσία έστω και σε πολύ µικρή ποσότητα 

µονοξειδίου του άνθρακα είναι ανεπιθύµητη καθώς αυτό επηρεάζει την απόδοση της 
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καταλυτικής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα το CO δηλητηριάζει το λευκόχρυσο, καθώς 

κάθε µόριο υδρογόνου που φτάνει στην καταλυτική επιφάνεια για να διασταθεί, 

αντικαθίσταται από 2 µόρια µονοξειδίου του άνθρακα. Στο παρακάτω διάγραµµα 

φαίνεται η πόλωση του ηλεκτροδίου ανόδου για έξι διαφορετικές συστάσεις καυσίµου 

αερίου µε διαφορετική περιεκτικότητα σε CO κάθε φορά. Είναι φανερό ότι, όσο η 

περιεκτικότητα σε CO αυξάνεται, τόσο αυξάνει και η πόλωση ανόδου: 

Σουλφοπαράγωγα. Και τα παράγωγα του θείου από κάποια ποσοστά και πάνω 

προκαλούν σηµαντική µείωση στην απόδοση του ανοδικού ηλεκτροδίου. Πιο 

συγκεκριµένα το ανώτατο όριο ανοχής για το ρεύµα εισόδου του καυσίµου αερίου είναι 

<50 ppm Η2S και COS ή <20 ppm Η2S.  

 

 
∆ιάγραµµα 3.3: Απώλειες δυναµικού συναρτήσει πυκνότητας ρεύµατος για πέντε διαφορετικά 

αέρια µίγµατα καυσίµου αερίου a) 30% CO2/ 0%CO, β) 29,7% CO2/ 0,3%CO, γ) 29% CO2/ 

1%CO, δ) 27% CO2/ 3%CO και ε) 25% CO2/ 5%CO 

Η παρουσία στο καύσιµο αέριο υδρόθειου και µονοξειδίου του άνθρακα επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες πολύ µεγαλύτερες από το άθροισµα των επιδράσεων που επιφέρει η 

παρουσία αυτών των δύο ξεχωριστά. Στο επόµενο διάγραµµα φαίνεται καθαρά αυτή η 

επίδραση για ένα κελί καυσίµου φωσφορικού οξέος που λειτουργεί στους 190 0C, µε 

100% συγκέντρωση Η3ΡΟ4 και πυκνότητα ρεύµατος 2000 Α/m2: 
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∆ιάγραµµα 3.4: Απώλειες δυναµικού συναρτήσει περιεκτικότητας του καυσίµου αερίου σε Η2S για 

περιεκτικότητα σε CO α) 0% και β) 10% 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τέλος τη δηλητηρίαση από υδρόθειο είναι οι παρακάτω: 

• Συγκέντρωση Η2S 

• Ηλεκτροδιακό δυναµικό 

• Χρόνος έκθεσης στην καταλυτική επιφάνεια 

• Θερµοκρασία κελιού καυσίµου 

 

Πιο συγκεκριµένα η αύξηση του πρώτου και τρίτου παράγοντα επιφέρει και αύξηση της 

πόλωσης, ενώ αντίθετη επίδραση παρουσιάζει η αύξηση του δυναµικού (επανεργοποιεί  

το δηλητηριασµένο καταλύτη) και η αύξηση της θερµοκρασίας. 

Τέλος, υπάρχει περίπτωση και κάποιες άλλες ακαθαρσίες να επιφέρουν µείωση του 

δυναµικού του κελιού, όπως η παρουσία παραγώγων του αζώτου. Μάλιστα, στην 

περίπτωση παρουσίας ΝΗ3 οι συνέπειες δεν είναι ασήµαντες, καθώς αυτή αντιδρά µε το 

φωσφορικό οξύ προς παραγωγή δισόξινου φωσφορικού αµµωνίου, το οποίο κάνει την 

καθοδική αντίδραση ακόµα πιο αργή. 

3.2.6 ∆ιάρκεια ζωής του κελιού καυσίµου 
Ένα από τα πολύ σηµαντικά θέµατα σε ερευνητικό επίπεδο είναι και η αύξηση του 

χρόνου ζωής των κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος. Πράγµατι µετά από κάποιες ώρες 

λειτουργίας η απόδοση των ηλεκτροδίων µειώνεται κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον 
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παράγοντα µείωσης του τελικού δυναµικού του κελιού. Πειραµατικά έχει βρεθεί ότι αυτή 

η µείωση του δυναµικού είναι της τάξεως των 3 mV για κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. 

Να τονιστεί τέλος ότι για όλες τις παραπάνω παραµέτρους λειτουργίας υπάρχουν κάποιες 

εξισώσεις που προέκυψαν από πειραµατικά δεδοµένα, οι οποίες βοηθούν στην 

ενδεχόµενη µοντελοποίηση κάποιων εξ αυτών. 

3.3 Τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των κελιών καυσίµου 

φωσφορικού οξέος 

Όπως και στους υπόλοιπους τύπους κελιών καυσίµου, σε ερευνητικό επίπεδο γίνονται 

πολλές προσπάθειες για παραγωγή ολοένα και πιο αποδοτικών συστηµάτων. Το 

µεγαλύτερο µερίδιο σε αυτήν την προσπάθεια καταλαµβάνει η επιστήµη των υλικών, 

καθώς είναι η επιστήµη που καθορίζει ένα ευρύ φάσµα παραµέτρων λειτουργίας από τις 

κάθε είδους πτώσεις τάσης µέχρι τους ρυθµούς των ανοδικών και καθοδικών, 

επιφανειακών αντιδράσεων. Έτσι λοιπόν οι τοµείς που έχει επικεντρωθεί αυτή τη στιγµή 

το ενδιαφέρον είναι οι εξής: 

• Χρησιµοποίηση εναλλακτικών καταλυτών καθώς και κραµάτων λευκόχρυσου ή 

τώρα τελευταία, προσµίξεων όπως Ti, Cr, V, Zr και Ta στο λευκόχρυσο, οι οποίες 

αυξάνουν αρκετά την ταχύτητα της καθοδικής δράσης 

• Χρησιµοποίηση εναλλακτικών τύπων άνθρακα πάνω στον οποίο γίνεται η 

διασπορά του καταλύτη (αν και µέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια αξιόλογη 

διαφορά στην απόδοση µε τους διαφόρους τύπους άνθρακα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί) 

• Παραγωγή λεπτότερων ηλεκτρολυτών, ικανών όµως να πληρούν τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις (στήριξη πάνω σε αυτούς των διπολικών πλακών, ενδεχόµενη αύξηση 

της ολικής πίεσης του συστήµατος, ελάχιστη αφυδάτωση και εξάτµιση του 

ηλεκτρολύτη κλπ.) 

• Βελτίωση των ιδιοτήτων των ηλεκτροδίων, έτσι ώστε να παρουσιάζουν αυξηµένη 

αντοχή στη διάβρωση, να αποτρέπουν «πληµµύρισµα» του ηλεκτρολύτη 

(flooding),  να παρουσιάζουν όσο το δυνατόν µικρότερες ωµικές αντιστάσεις και 

τέλος να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερη πυκνότητα. Στην παρούσα φάση η 

περιεκτικότητα των ηλεκτροδίων σε PTFE είναι της τάξεως του 30-50% σε σχέση 
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µε το µαύρο άνθρακα που περιέχεται (carbon black) ενώ η ποσότητα του 

λευκόχρυσου (Pt) έχει µειωθεί κατά πολύ φτάνοντας σήµερα στο 0.1 mg Pt/cm2 

για την άνοδο και 0.5 mg Pt/cm2 για την κάθοδο 

• Βελτίωση του σχεδιασµού των καναλιών ροής, των συστηµάτων παροχής καθώς 

και των διπολικών πλακών του οξειδωτικού και καύσιµου αερίου αντίστοιχα, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες προς το περιβάλλον 

• Επιλογή διαφόρων µέσων ως ψυκτικά και κατάλληλη διαχείριση αυτών µέσω των 

καναλιών παροχής (ψυκτικά µπορεί να είναι νερό, ατµός, αέρας, κάποιο 

διηλεκτρικό υλικό ή απλά οι ψυκτικές πλάκες) 

• Τέλος, αξιοποίηση της θερµότητας και του παραγόµενου ατµού, είτε σε 

εξωτερικό κύκλο, είτε συµπληρωµατικά για την αναµόρφωση υδρογονανθράκων 

(η αναµόρφωση υδρογονανθράκων είναι ενδόθερµη αντίδραση) 

 

Με όλες τις παραπάνω βελτιώσεις αυτή τη στιγµή παράγονται εµπορικά µεγάλες 

ποσότητες συστοιχιών κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος που εγγυώνται 

ικανοποιητική απόδοση µε ένα µέσο όρο ζωής, µε ή χωρίς ελάχιστη ενδιάµεση 

ανθρώπινη παρέµβαση, 40000 ωρών. 
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4.1 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 

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. 

4.2 Παρουσίαση µεθόδου επίλυσης 
Οι διαφορικές εξισώσεις διατήρησης για κάθε µεταβλητή φ µπορούν να γραφούν στη 

γενική µορφή: 

 ( ) ( ) ( ) φφ φφρρφ Sgraddivudiv
t

+Γ=+
∂
∂

 

(4-1) 

 

όπου: 

ρ: πυκνότητα µίγµατος 

φ: εξαρτηµένη µεταβλητή 

u: διανυσµατική ταχύτητα  

Γ: 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. 
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Στη συνέχεια η παραπάνω εξίσωση ολοκληρώνεται πάνω στον όγκο ελέγχου V µε 

σύνορο την επιφάνεια Α:  

 ( ) ( ) ∫∫∫∫∫∫∫∫∫ =Γ−+
∂
∂

VVV

dVSdVgradudivdV
t φφ φφρρφ

 

(4-2)  

Θεωρώντας µόνιµη κατάσταση η παραπάνω εξίσωση παίρνει τη µορφή: 

 ( ) ∫∫∫∫∫∫ =Γ−
VV

dVSdVgradudiv φφ φφρ
 

(4-3)

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

∆=Γ−∫∫ φφ φφρ
 

(4-4)

Για ένα τρισδιάστατο πρόβληµα υπάρχουν 6 επιφάνειες σε κάθε όγκο ελέγχου, η 

δυτική (W), η ανατολική (E), η νότια (S), η βόρεια (N) και τέλος η χαµηλή (L) 

και η υψηλή (H). Ο όγκος ελέγχου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 4.1: 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 [4-4] 

προκύπτει: 

 [ ] VSgggggg lhsnwe ∆=−+−+− φ  
(4-5)

όπου για παράδειγµα ge είναι η ροή της µεταβλητής φ µέσα από την ανατολική 

επιφάνεια του όγκου ελέγχου λόγω συναγωγής και διάχυσης: 



 
Κεφάλαιο 4ο: Μέθοδος Αριθµητικής Επίλυσης  

 78

     

 
∫∫ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

Γ−=
eA

ee dA
x

ug φφρ φ

 

(4-6)

Για τη συνέχεια είναι απαραίτητες δύο πολύ βασικές παραδοχές: 

1. Οµοιόµορφη κατανοµή των διαφόρων ποσοτήτων στον όγκο ελέγχου: 

 [ ] pPVSVS ,φφ =∆  
(4-7)

                                                                                                    

2. 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

 

(4-8)

Έτσι λοιπόν η εξίσωση µεταφοράς µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές γίνεται: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pPVSDLCLDHCHDSCSDNCNDWCWDECE ,φ=+−+++−+++−+
 

(4-9)

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τιµές της πυκνότητας ρ, καθώς και του 

συντελεστή εναλλαγής Γ 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 όρος των τιµών. 

Έτσι λοιπόν η διαδικασία καταλήγει σε µία γενική εξίσωση όπου αυτό που µένει είναι 

ο κατάλληλος χειρισµός των όρων 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 2 γειτονικών 

κόµβων και κάθετα σε αυτήν). Για τον υπολογισµό λοιπόν των όρων αυτών θα 

χρησιµοποιηθεί το λεγόµενο υβριδικό σχήµα.  

Εδώ θα ήταν χρήσιµο να οριστεί ο τοπικός αριθµός Peclet, ο οποίος για την 

ανατολική επιφάνεια για παράδειγµα θα είναι: 



 
Κεφάλαιο 4ο: Μέθοδος Αριθµητικής Επίλυσης  

 79

 ( )
e

e

e

e
ec D

Cxu
Pe =

Γ
∆

=
ρ

 

(4-10)

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 (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. Πιο 

συγκεκριµένα διακρίνονται 2 περιπτώσεις: 

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  (4-11)

και 

 
xx

PE

e ∆
−

=
∂
∂ φφφ

 

(4-12)

Αυτό λοιπόν θα έχει σαν άµεση συνέπεια τον υπολογισµό των όρων συναγωγής και 

διάχυσης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 ( )Ε+= φφρ Pee AuCE
2
1

 

(4-13)

 
x

ADE PE
ee ∆

−
Γ−=

φφ

 

(4-14)

Όταν 2>cPe  τότε χρησιµοποιούνται ανάντη διαφορές και αφαιρείται ο όρος της 

διάχυσης. Τότε ισχύει: 

 

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

<

≥
=

Ε 0¨,

0,

e

eP

e u

uό

οτανφ

τανφ
φ

 

(4-15)

και 

 DE=0 (4-16)
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Έτσι, ο όρος διάχυσης CE γίνεται εν τέλει: 

 [ ]( ) ΕΕΡ Α+−= φρφφρ eeee uAuCE 0,max  (4-17)

Από τη γενική µορφή της γενικής εξίσωσης µεταφοράς της φ δεν έχει γίνει αναφορά 

καθόλου στο χειρισµό του όρου πηγής Sφ,Ρ. Ο όρος πηγής λοιπόν γραµµικοποιείται 

ως εξής:  

 PPuP SSS φφ +=,  
(4-18)

και εποµένως θα ισχύει: 

 PPPPPupP SPSUVSVSVS φφφ +=+=,  
(4-19)

Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω η τελική µορφή της εξίσωσης µεταφοράς θα είναι: 

 ( ) SUAAAAASA LLHHSSNNWWEPPP +++++Α+=− Ε φφφφφφφ  (4-20)

όπου: 

 [ ]lhsnweLHSNWEP CCCCCCAAAAAA −+−+−+++++Α+=  (4-21)

 [ ] eeeE CDCA 5.0,5.0max −=  
(4-22)

 [ ] wwwW CDCA 5.0,5.0max +=  
(4-23)

 [ ] nnnN CDCA 5.0,5.0max −=  
(4-24)

 [ ] sssS CDCA 5.0,5.0max +=  
(4-25)

 [ ] hhhH CDCA 5.0,5.0max −=  
(4-26)

 [ ] lllL CDCA 5.0,5.0max +=  
(4-27)

 ( ) eee AuC ρ=  (4-28)

(ανάλογη η έκφραση για όλα τα υπόλοιπα µέτωπα του όγκου ελέγχου)            

 
e

PE
e A

xx
D

−
Γ

= ε

 

(4-29)

(ανάλογη η έκφραση για όλα τα υπόλοιπα µέτωπα του όγκου ελέγχου) 
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Εποµένως οι διαφορικές εξισώσεις καταλήγουν στην τελική διακριτοποίησή τους, 

ενώ αποµένει η παρουσίαση του αλγόριθµου επίλυσης αυτών. Ο αλγόριθµος αυτός 

είναι ο αλγόριθµος SIMPLEST και παρουσιάζεται στην αµέσως επόµενη παράγραφο. 

 

4.3 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 'P P P
∗

= +  

• 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 σηµειωθεί ότι ο αλγόριθµος SIMPLEST αποτελεί απλά µία 

βελτιωµένη εκδοχή του αλγόριθµου SIMPLE. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

στην εξίσωση διόρθωσης των ταχυτήτων στον αλγόριθµο SIMPLEST 

χρησιµοποιούνται µόνο οι όροι διάχυσης σε αντίθεση µε την περίπτωση του 
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αλγόριθµου SIMPLE, όπου εκτός από τους όρους διάχυσης εισάγονται και οι όροι 

συναγωγής. 

Το βασικό πλεονέκτηµα που απορρέει από αυτή τη διαφοροποίηση των 2 αλγορίθµων 

είναι η ταχύτερη και πιο οµαλή σύγκλιση µε χρήση πολλές φορές µάλιστα 

µικρότερων συντελεστών υποχαλάρωσης. Στην επόµενη παράγραφο αναφέρουµε τα 

βασικά κριτήρια σύγκλισης της επαναληπτικής διαδικασίας 

4.4 Κριτήρια σύγκλισης 
Τα κριτήρια σύγκλισης συνοψίζονται στα εξής ακόλουθα: 

• Επίτευξη της απαιτούµενης ακρίβειας, δηλ. η πτώση των υπολοίπων 

(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  

• Να κλείνουν τα ολικά ισοζύγια διατήρησης µάζας και των επιµέρους 

συστατικών 

 

Για την καλύτερη και ταχύτερη σύγκλιση, χρησιµοποιούνται µέθοδοι υποχαλάρωσης. 

Αυτές οι µέθοδοι είναι η γραµµική υποχαλάρωση και η ψευδοχρονική υποχαλάρωση.  

Γραµµική υποχαλάρωση (linear under-relaxation). Η µέθοδος αυτή 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• ) 

 

(4-30)

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) 
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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 (false dt under-relaxation). Η 

µέθοδος αυτή 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. ∆ηλαδή η εξίσωση πεπερασµένων διαφορών 

παίρνει τη µορφή: 

 [ ap + ρVp/∆ty ]φp = Σaiφi + (ρVp/∆ty) φp•  + b (4-31)

όπου:  

φp•: τιµή της φ από την προηγούµενη σάρωση 

∆ty: το ψευδές χρονικό βήµα 

ρVp/∆ty: 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 αναφέρονται οι 4 βασικοί κανόνες που θα πρέπει να 

πληρούνται κατά τη µοντελοποίηση του προβλήµατός. 

4.5 Οι 4 βασικοί κανόνες 
Οι 4 βασικοί κανόνες που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη µοντελοποίηση του 

προβλήµατός 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 
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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.  Οι συντελεστές όλων των γειτονικών σηµείων επιλέγονται να είναι 

θετικοί. 

3. Γραµµικοποίηση πηγών µε αρνητική κλίση. Σύµφωνα µε τη γενική εξίσωση 

(4.20), 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 πηγής κάτι που εκ νέου θα οδηγούσε σε νέα 

αύξηση της ΤΡ κοκ. Έτσι λοιπόν θα παρουσιαζόταν αστάθεια και µπορεί να 

προέκυπτε µη αποδεκτή φυσικώς λύση. 

4. Άθροισµα των γειτονικών συντελεστών. Συχνά η Μερική ∆ιαφορική Εξίσωση 

περιέχει µόνο παραγώγους των µεταβλητών. Τότε Φ και Φ+c (όπου c αυθαίρετη 

σταθερά) ικανοποιούν τη Μ.∆.Ε. Αυτή η ιδιότητα της Μ.∆.Ε. πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται και στην αντίστοιχη Εξίσωση Πεπερασµένων ∆ιαφορών 

(διακριτοποιηµένη εξίσωση). Άρα η αλγεβρική εξίσωσή µας πρέπει να ισχύει και 

όταν αυξηθούν τα ΤΡ και όλα τα γειτονικά ΤΓ κατά µία σταθερά. Αυτό οδηγεί στη 

σχέση που αποτελεί τον τέταρτο κανόνα: 

 ∑ Γ= aaP  
(4-32)

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. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν ο όρος πηγής 

εξαρτάται από τη θερµοκρασία, τότε ισχύει το εξής: 

 SPaaP −= ∑ Γ  
(4-33)
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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 αγνοείται, αλλά να θεωρείται ότι υπάρχει 

ο όρος Sp=0.  

4.6 Το µαθηµατικό µοντέλο 
4.6.1 Οι εξισώσεις  
Το υπολογιστικό µοντέλο λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου αποτελεί µία 

µαθηµατική προσοµοίωση των φυσικών και χηµικών φαινοµένων 

(συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων ηλεκτροχηµικών διεργασιών), που 

διέπουν τη λειτουργία του. Το µεγάλο πλεονέκτηµα του υπολογιστικού µοντέλου 

είναι ότι µε την επίλυσή είναι ικανή η ανάκτηση µεγάλου πλήθους πληροφοριών για 

τη λειτουργία του κελιού καυσίµου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την 

ολοκλήρωση πειραµάτων σε πραγµατικούς χρόνους λειτουργίας. Ένα αναλυτικό 

µαθηµατικό µοντέλο προσοµοίωσης της λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου PAFC 

είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και κατανόηση των διαφόρων φαινοµένων 

που λαµβάνουν χώρα στο κελί καυσίµου κατά τη λειτουργία του. Εποµένως 

αναπτύχθηκε τρισδιάστατος υπολογιστικός κώδικας (three dimensional CFD code) 

για την επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes, της εξίσωσης διατήρησης της µάζας 

και της σύστασης των χηµικών ειδών (species). Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριες 

εξισώσεις επίλυσης του υπολογιστικού κώδικα προσοµοίωσης της λειτουργίας του 

κελιού καυσίµου PAFC: 

Εξίσωση συνέχειας 

(continuity): 

0)u(div =ρ  (4-34)

Ορµή στη διεύθυνση x (x-

momentum): 
MxS)gradu(div

x
p)uu(div ++
∂
∂

−= µρ

 

(4-35)

Ορµή στη διεύθυνση y (y-

momentum): 
MyS)gradv(div

y
p)vu(div ++
∂
∂

−= µρ
 

(4-36)

Ορµή στη διεύθυνση z (z-

momentum): 
MzS)gradw(div

z
p)wu(div ++
∂
∂

−= µρ

 

(4-37)

Εξίσωση σύστασης 

χηµικών ειδών(species):  
ii CiCi S)gradC(div)Cu(div += Γρ  (4-38)
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όπου:                  

:ρ  η πυκνότητα του µίγµατος σε [kg/m3] 

:u  το διάνυσµα της ταχύτητας 

:
xMS  ο όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση x 

:
yMS  ο όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση y 

:
zMS  ο όρος πηγής της ορµής στη διεύθυνση z 

:µ  το δυναµικό ιξώδες του µίγµατος 

:iC  το κλάσµα µάζας για κάθε συστατικό του µίγµατος σε [kg i / kg mix] 

µε: 

2

2

2

2

2

1
2
3
4
5

i H
i O
i H O
i N
i CO

= →
= →
= →
= →
= →

 

:
iCΓ  συντελεστής που αναφέρεται στη διαχυτότητα (diffusivity) του συστατικού i σε 

[kg/ms] 

:
iCS  ο όρος πηγής που αναφέρεται στο ρυθµό παραγωγής ή κατανάλωσης για το 

κάθε συστατικό i σε [kg/m2s] 

4.6.2 Παραδοχές µοντέλου επίλυσης  
 
Στο µοντέλο επίλυσης έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

a) Μόνιµη κατάσταση-µόνιµες συνθήκες λειτουργίας (αµετάβλητο ως προς το 

χρόνο φαινόµενο) (steady state) 

b) Όλα τα αέρια θεωρούνται πλήρως συµπιεστά, µίγµα ιδανικών αερίων (ideal 

gas mixture) 

c) Ασυµπίεστη στρωτή ροή εξαιτίας των χαµηλών ταχυτήτων (αριθµός Reynolds 

βασισµένος στην υδραυλική διάµετρο 1ης έως 2ης τάξης) 

d) Ισοθερµική λειτουργία του κελιού καυσίµου (ισχύει µόνο για το κελί 

καυσίµου και όχι για συστοιχία κελιών, όπου λαµβάνουν χώρα σηµαντικές 

διαφορές θερµοκρασίας των τοιχωµάτων) 

e) Το παραγόµενο νερό βρίσκεται πλήρως σε αέρια κατάσταση 
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f) Η ωµική αντίσταση κατά τη λειτουργία του κελιού καυσίµου θεωρείται 

σταθερή 

g) Ηλεκτροχηµικά φαινόµενα περιγράφονται από τον 1ο νόµο του Faraday 

h) 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 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω παραδοχές του µοντέλου επίλυσης ελήφθησαν 

υπόψη για λόγους απλοποίησης του µοντέλου και εξοικονόµησης υπολογιστικού 

χρόνου. Επιπλέον δεν αποτελούν περιορισµούς του µοντέλου, το οποίο είναι γενικό. 

Η πυκνότητα του µίγµατος των αερίων υπολογίζεται µε βάση το νόµο των ιδανικών 

αερίων, ενώ το ιξώδες του µίγµατος υπολογίζεται µε βάση τον τύπο υπολογισµού του 

Wilke (Wilke’s formula). Οι συντελεστές διαχυτότητας για πολυσυστατική ροή 

(multi-component flow) υπολογίζονται ως εξής: 

 1

5

1

−

≠
= ⎟

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
∑=

ij
j ij

j
im D

X
D  

 

(4-39)

όπου: 

:ijD  οι δυαδικές διαχυτότητες για κάθε ζεύγος χηµικών συστατικών του αέριου 

µίγµατος  

Εκτενής παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων υπολογισµού των φυσικοχηµικών 

ιδιοτήτων του αερίου µίγµατος δίνονται στο Παράρτηµα Α.  

Επειδή η ροή είναι στρωτή ισχύει ότι: 

 
iC imDΓ =  (4-40)

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον ακριβή υπολογισµό των όρων πηγής των διαφόρων 

αντιδράσεων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων για την επίτευξη ικανοποιητικής 

σύγκλισης της τελικής λύσης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί παρόλο που το 

σύστηµα θεωρήθηκε µονοφασικό υπάρχουν δύο διαφορετικά ρευστά που ρέουν στην 

άνοδο και στην κάθοδο του κελιού καυσίµου. Συνεπώς απαιτείται ιδιαίτερη 

µεταχείριση του εµπορικού κώδικα κατά την επίλυση της εξίσωσης συνέχειας για την 

εξάλειψη προβληµάτων σύγκλισης της λύσης.  
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Συµπερασµατικά ο κώδικας υπολογίζει τη σύσταση του Η2 και του Ο2 και µέσω των 

ισοζυγίων µάζας υπολογίζεται η σύσταση των υπολοίπων συστατικών, δηλαδή του 

Η2Ο, του Ν2 και του CO2. Τα κλάσµατα µάζας των συστατικών χρησιµοποιούνται 

στον υπολογισµό των µερικών πιέσεων των µιγµάτων, οι οποίες υπεισέρχονται στην 

εξίσωση του Nernst για τον υπολογισµό του δυναµικού λειτουργίας. 

4.6.3 Οριακές-ειδικές εσωτερικές συνθήκες (boundary conditions) 
Οι οριακές συνθήκες ορίζονται στην είσοδο, στην έξοδο και στα τοιχώµατα των 

καναλιών ροής. Στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων ορίζονται κάποιες ειδικές 

εσωτερικές συνθήκες. 

Το εξωτερικό περίβληµα είναι αδιαπέραστο (impermeable) στη ροή, ενώ στις 

εισόδους ορίζονται τα κλάσµατα µάζας σε kg i/ kg mix για κάθε συστατικό i. Στις 

εξόδους το πεδίο πιέσεων που υπολογίζεται είναι σχετικό µε την εξωτερική πίεση που 

θεωρείται σταθερή. Όλες οι τιµές των µεταβλητών υπολογίζονται και στις δύο 

εξόδους εξαιτίας της ανάντι παρεµβολής (upwind interpolation). 

Τοιχώµατα (walls). Σε όλα τα τοιχώµατα εφαρµόζεται συνθήκη µη ολίσθησης (no 

slip condition) σε όλες τις εξισώσεις ορµής, ενώ το οριακό στρώµα υπολογίζεται από 

τις εξισώσεις τοίχου (wall functions). 

Επιφάνεια ηλεκτροδίων (electrodes surface area). Ειδικές συνθήκες εφαρµόζονται 

στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων της ανόδου και της καθόδου για την παραγωγή και 

κατανάλωση των χηµικών ειδών. Έτσι για το ηλεκτρόδιο της ανόδου εφαρµόζεται η 

συνθήκη κατανάλωσης του H2 (ρυθµός κατανάλωσης), ενώ για το ηλεκτρόδιο της 

καθόδου ο ρυθµός κατανάλωσης του Ο2 και ο ρυθµός παραγωγής του Η2Ο: 

Άνοδος: 
2 2

310
2H H
iR MW
F

−= − ⋅ ⋅  
(4-41)

Κάθοδος: 
2 2

31 10
2 2O O

iR MW
F

−= − ⋅ ⋅ ⋅  
(4-42)

Κάθοδος: 
2 2

310
2H O H O
iR MW
F

−= ⋅ ⋅  
(4-43)

Το µείον (-) στους παραπάνω τύπους έχει φυσική σηµασία και αναφέρεται στην 

κατανάλωση των αντιδρώντων ενώ όλοι οι ρυθµοί εκφράζονται σε kg/m2.s 

4.6.4 Αριθµητική επίλυση 
Οι εξισώσεις διατήρησης της µάζας διακριτοποιήθηκαν µε τη µέθοδο των 

Πεπερασµένων Όγκων Ελέγχου (Finite Volume Method, FVM) και η επίλυση 
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πραγµατοποιήθηκε µε τον εµπορικό κώδικα CFD γενικής χρήσεως PHOENICS®. 

Όλο το σετ των εξισώσεων µαζί µε τις οριακές και τις εσωτερικές συνθήκες 

επιλύθηκε επαναληπτικά χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο SIMPLEST, ο οποίος 

περιγράφηκε παραπάνω και υπολογίζει το πεδίο πιέσεων. Επιπλέον για όλες τις 

εξισώσεις χρησιµοποιήθηκαν υβριδικές διαφορές, ενώ για την παρακολούθηση της 

σύγκλισης εφαρµόστηκε υποχαλάρωση (under relaxation) ‘’ψευδούς χρονικού 

βήµατος ‘’ (false time step). 

4.7 Εφαρµογή του µοντέλου 
4.7.1 ∆ιαστάσεις κελιού καυσίµου προσοµοίωσης 

Οι διαστάσεις του κελιού καυσίµου που εξετάζεται είναι οι εξής: 

∆ιαστάσεις κελιού καυσίµου προσοµοίωσης 
∆ιάσταση X ∆ιάσταση Y ∆ιάσταση Z 

∆ιεύθυνση ροής καυσίµου Πάχος κελιού καυσίµου ∆ιεύθυνση ροής 
οξειδωτικού 

30 cm  1 cm 20 cm 

Πίνακας 4.1: ∆ιαστάσεις κελιού καυσίµου προσοµοίωσης 
 
Τα αντιδρώντα αέρια εισάγονται στο κελί σε σταυρωτή ροή (cross flow). Η 

γεωµετρία του εξεταζόµενου κελιού  καθώς και το σύστηµα συντεταγµένων που 

επιλέχθηκε, φαίνονται στο παρακάτω Σχήµα 4.2. 

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. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι θεωρείται η µισή διπολική πλάκα για 

ενδεχόµενη µελλοντική µελέτη συστοιχιών κελιών καυσίµου. Ολόκληρη η διπολική 

πλάκα περιέχει και τους αυλούς ροής του οξειδωτικού ή καυσίµου αερίου για το 

επόµενο κελί κ.ο.κ. 
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Σχήµα 4.2: Σύστηµα συντεταγµένων και διευθύνσεις ροών για το εξεταζόµενο κελί καυσίµου 

4.7.2 Ταχύτητες  
Η ταχύτητα στην είσοδο κατά τη διεύθυνση ροής του καυσίµου Χ, U1 είναι η 

ταχύτητα του καυσίµου αερίου (Η2). Η ταχύτητα αυτή προσδιορίζεται από την 

ογκοµετρική παροχή του υδρογόνου στην πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας 

διαιρώντας µε την επιφάνεια εισόδου fA . Για την κάτω πλευρά φυσικά, όπου είναι η 

πλευρά ροής του οξειδωτικού, η U1 ορίζεται ίση µε µηδέν. 

 
1

f

f

Q
U

A
=  

(4-44)

όπου: 

1 :U  η ταχύτητα εισόδου του καυσίµου σε [m/s] 

:fQ  η παροχή του καυσίµου σε [m3/s] 

:fA  η επιφάνεια της διατοµής εισόδου του καυσίµου στο κελί σε [m2] 

Αντίστοιχα η ταχύτητα εισόδου κατά τη διεύθυνση ροής του οξειδωτικού Ζ, W1 είναι 

η ταχύτητα του οξειδωτικού αερίου. Η ταχύτητα αυτή προσδιορίζεται από την 

ογκοµετρική παροχή του οξειδωτικού στην πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας 

διαιρώντας µε την επιφάνεια εισόδου oxA . Αντίστοιχα στην πλευρά ροής του 

καυσίµου η W1 είναι µηδέν. 
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2

1
ox

O

QW
A

=  
(4-45)

όπου: 

1 :W  η ταχύτητα εισόδου του οξειδωτικού σε [m/s] 

:oxQ  η παροχή του οξειδωτικού σε [m3/s] 

:oxA  η επιφάνεια της διατοµής εισόδου του οξειδωτικού στο κελί σε [m2] 

Τέλος, η κάθετη ταχύτητα προς τις δύο ροές V1 είναι ίση µε µηδέν. Όλα τα παραπάνω 

αφορούν στις εισόδους του συστήµατος. Στις εξόδους θεωρείται ότι οι κλίσεις των 

ταχυτήτων κατά την εκάστοτε διεύθυνση ροής είναι µηδενικές. 

Ακόµα, στα τοιχώµατα επικρατούν οι συνθήκες µη ολίσθησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

παράλληλες ταχύτητες στα τοιχώµατα είναι ίσες µε µηδέν. 

4.7.3 Παροχές 
Στο συγκεκριµένο πρόβληµα πρέπει να οριστούν οι ειδικές µαζικές παροχές στην 

είσοδο, τόσο στο κανάλι ροής του καυσίµου, όσο και στο αντίστοιχο κανάλι ροής του 

οξειδωτικού. Η µαζική παροχή υπολογίζεται αν πολλαπλασιαστεί η ταχύτητα εισόδου 

των αερίων που εισέρχονται στο κελί καυσίµου µε την πυκνότητα του αντίστοιχου 

αερίου: 

 
1

o

ff
Um ρ= ⋅  (4-46)

 
1

o

oxox Wm ρ= ⋅  (4-47)

όπου: 

:
o

fm  η ειδική µαζική παροχή εισόδου του καυσίµου σε [kg/m2s]  

:
o

oxm  η ειδική µαζική παροχή εισόδου του οξειδωτικού σε [kg/m2s]  

:fρ  η πυκνότητα του αέριου µίγµατος του καυσίµου σε [kg/m3] 

:oxρ  η πυκνότητα του αέριου µίγµατος του οξειδωτικού σε [kg/m3] 

Η µαζική παροχή του καυσίµου στην πλευρά ροής του οξειδωτικού θεωρείται 

µηδενική και αντίστοιχα η µαζική παροχή του οξειδωτικού στην πλευρά ροής του 

καυσίµου θεωρείται µηδενική. 
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4.7.4 Συστατικά (chemical species) 
Τα συστατικά που εξετάζονται όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι τα ακόλουθα: 

Η2, Ο2, Η2Ο, Ν2 και CO2. Τα κλάσµατα µάζας των συστατικών είναι τα εξής: 

1 :C  το κλάσµα µάζας του Η2 σε [kg H2/kg mix] 

2 :C  το κλάσµα µάζας του O2 σε [kg O2/kg mix] 

3 :C  το κλάσµα µάζας του H2O σε [kg H2O/kg mix] 

4 :C  το κλάσµα µάζας του N2 σε [kg N2/kg mix] 

5 :C  το κλάσµα µάζας του CO2 σε [kg CO2/kg mix] 

Έτσι αν ως καύσιµο χρησιµοποιηθεί αέριο µίγµα Η2/CO2 και ως οξειδωτικό αέριο 

µίγµα Ο2/Ν2, στην είσοδο του καναλιού ροής του καυσίµου τα κλάσµατα µάζας 

εισόδου των συστατικών θα είναι τα εξής: 

Κλάσµατα µάζας εισόδου 

στην πλευρά ροής του 

καυσίµου: 

Αέριο µίγµα Η2/CO2 

1 1( )inletC C=  

2 0.0C =  

3 0.0C =  

4 0.0C =  

5 5( )inletC C=  

 

όπου: 

1( ) :inletC  το κλάσµα µάζας εισόδου του Η2 στο κελί καυσίµου σε [kg H2/kg mix] 

1( ) :inletC  το κλάσµα µάζας εισόδου του CO2 στο κελί καυσίµου σε [kg CO2/kg mix] 

Από την άλλη στην είσοδο του καναλιού ροής του οξειδωτικού τα κλάσµατα µάζας 

εισόδου των συστατικών θα είναι τα εξής: 

Κλάσµατα µάζας εισόδου 

στην πλευρά ροής του 

οξειδωτικού: 

Αέριο µίγµα Ο2/Ν2 

1 0.0C =  

2 2( )inletC C=  

3 0.0C =  

4 4( )inletC C=  

5 0.0C =  

 

όπου: 

2( ) :inletC  το κλάσµα µάζας εισόδου του Ο2 στο κελί καυσίµου σε [kg Ο2/kg mix] 
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4( ) :inletC  το κλάσµα µάζας εισόδου του Ν2 στο κελί καυσίµου σε [kg Ν2/kg mix] 

Στην παρούσα µελέτη, ως καύσιµο χρησιµοποιείται ρεύµα 25% Η2 και 75% CΟ2 , 

κατά βάρος, οπότε τα αντίστοιχα κλάσµατα µάζας εισόδου διαµορφώνονται ως εξής: 

Κλάσµατα µάζας εισόδου 

στην πλευρά ροής του 

καυσίµου: 

Καθαρό Η2 

1 0.25C =  

2 0.0C =  

3 0.0C =  

4 0.0C =  

5 0.75C =  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις το κλάσµα µάζας εισόδου του νερού διατηρείται µηδέν, αφού 

το νερό σχηµατίζεται µετά την αντίδραση οξειδοαναγωγής κατά την είσοδο του 

καυσίµου και του οξειδωτικού. 

4.7.5 Ανεξαρτησία αριθµητικού πλέγµατος (grid independency) 
Ιδιαίτερη σηµασία στην αριθµητική επίλυση του µοντέλου προσοµοίωσης της 

λειτουργίας του κελιού καυσίµου έχει η ανεξαρτησία του αριθµητικού πλέγµατος. 

Πρόκειται για το αραιότερο δυνατό πλέγµα, δηλαδή για το πλέγµα µε το µικρότερο 

δυνατό αριθµό υπολογιστικών κελιών, για το οποίο η λύση δεν µεταβάλλεται. 

Ουσιαστικά η ανεξαρτησία πλέγµατος αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη κατά την 

οποία το υπολογιστικό πλέγµα πυκνώνει διαδοχικά, κυρίως στις περιοχές έντονων 

µεταβολών των διαφόρων µεγεθών, µέχρις ότου οι τιµές των µεταβλητών αυτών να 

µην µεταβάλλονται περαιτέρω. Μεταξύ λοιπόν ενός αραιού και ενός πυκνού 

πλέγµατος, στο οποίο όµως δε παρατηρούνται διαφορές στις κατανοµές των µεγεθών 

στις κρίσιµες περιοχές µεγάλων κλίσεων των µεγεθών, επιλέγεται το αραιότερο 

πλέγµα, για λόγους εξοικονόµησης υπολογιστικού χρόνου που απαιτούνται για τους 

περαιτέρω υπολογισµούς. 

Ένα ασφαλές κριτήριο αναγνώρισης της επίτευξης πλεγµατικής ανεξαρτησίας είναι 

το σχετικό σφάλµα των διαφορών των τιµών µεταξύ του πυκνότερου ( )όπυκνφ   και του 

αραιότερου πλέγµατος ( )όαραιφ  να µην ξεπερνά το 1%: 

 
100% 1%ό ό

ό

πυκν αραι

αραι

φ φ
φ
−

⋅ ≤  

(4.48)

Αρχικά επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά αριθµητικά πλέγµατα ένα πυκνό και ένα πιο 

αραιό: 
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Αριθµητικό πλέγµα 1: 101 Χ 33 Χ 95 (σύνολο κελιών 316635) 

Αριθµητικό πλέγµα 2: 51 Χ 33 Χ 45 (σύνολο κελιών 75735) 

Το αραιό αριθµητικό πλέγµα (2) έχει 240900 λιγότερα υπολογιστικά κελιά, δηλαδή 

το πλέγµα 1 είναι πυκνότερο κατά 76%. 

Για την εξέταση των δύο διαφορετικών πλεγµάτων επιλέχθηκε τυχαία το κλάσµα 

µάζας του Ο2 στη διεύθυνση Υ και για τις εξής αρχικές συνθήκες: 
2

( )

( )

1250 /
40 /

400 /

( )

f inlet

ox inlet

i A m
Q l h

Q l h

STP

=
=

=
 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για το κλάσµα µάζας του Ο2 στο ηλεκτρόδιο της 

καθόδου στη διεύθυνση Υ για τα δύο διαφορετικά πλέγµατα δείχνουν ότι η διαφορά 

των δύο λύσεων διαφέρει κατά ~1%. Συνεπώς επειδή η διαφορά των λύσεων για τα 

δύο αριθµητικά πλέγµατα δεν είναι σηµαντική επιλέγεται το αραιότερο πλέγµα για 

λόγους οικονοµίας χρόνου κατά τη διεξαγωγή των υπολογισµών. 

Εν τέλει λοιπόν, το αριθµητικό πλέγµα που επιλέχθηκε για την επίλυση του 

µαθηµατικού µοντέλου είναι το εξής: 

Αριθµητικό πλέγµα: 51 Χ 33 Χ 45 (σύνολο κελιών 75735) 

Αριθµός κελιών στη διεύθυνση Χ: 51 

Αριθµός κελιών στη διεύθυνση Υ: 33 

Αριθµός κελιών στη διεύθυνση Ζ: 45 
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∆ιάγραµµα 4.1: Σύγκριση αποτελεσµάτων για το πυκνό και το αραιό πλέγµα 

Στη διεύθυνση Y για τα στερεά τοιχώµατα (δηλαδή διπολικές πλάκες, ηλεκτρόδια και 

ηλεκτρολύτης), αντιστοιχεί 1 κελί στο κάτω µισό της διπολικής πλάκας, 1 κελί στο 

πάνω µισό της διπολικής πλάκας, 1 κελί για το στερεό τµήµα των ηλεκτροδίων και 

του ηλεκτρολύτη και για τα κανάλια ροής αντιστοιχούν 30 κελιά, 15 για το κανάλι 

ροής του καυσίµου και 15 για το κανάλι ροής του οξειδωτικού. Επιπλέον το πλέγµα 

κατά τη διεύθυνση Υ είναι πυκνότερο κοντά στα τοιχώµατα, δηλαδή κοντά στις 

διπολικές πλάκες και τα ηλεκτρόδια.  

Ο λόγος α (aspect ratio) της πλευράς του υπολογιστικού κελιού στη διεύθυνση Χ 

προς την πλευρά στη διεύθυνση Ζ είναι: 

1.3235Xa = =
Ζ

 

Εποµένως πρόκειται για ορθογώνιο υπολογιστικό πλέγµα µε λόγο πλευρών Χ προς Ζ 

ίσο µε το λόγο α. Στη διεύθυνση Υ το πλέγµα πυκνώνει κοντά στην επιφάνεια των 

στερεών επιφανειών και εποµένως δεν είναι σταθερός ο λόγος των πλευρών του 

κελιού ως προς την πλευρά που έχει διεύθυνση την Υ. 
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Σχήµα 4.3: Το ορθογώνιο υπολογιστικό πλέγµα στο επίπεδο Χ-Ζ 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PAFC 
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5.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης των παραµέτρων 

λειτουργίας του κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC). Εξετάζεται η 

συµπεριφορά των παραµέτρων λειτουργίας του κελιού καυσίµου σε περιπτώσεις 

διαφορετικής πυκνότητας ρεύµατος, καθώς το µέγεθος αυτό επηρεάζει άµεσα τις 

ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί και επειδή µαζί µε το 

δυναµικό καθορίζουν το σηµείο λειτουργίας του κελιού καυσίµου. Επίσης, µία άλλη 

παράµετρος που εξετάστηκε είναι η κατανάλωση του οξειδωτικού ρεύµατος, η οποία 

καθορίζει την παροχή του αερίου ρεύµατος οξειδωτικού και γιατί παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση που θα ακολουθήσει. Τέλος, η παράµετρος που 

εξετάστηκε είναι ο εµπλουτισµός του οξειδωτικού ρεύµατος µε οξυγόνο. Οι 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι από το ρεύµα οξειδωτικού να αποτελείται από 

κανονικό αέρα µέχρι καθαρό οξυγόνο, µε διαδοχικούς εµπλουτισµούς, αυξάνοντας 

έτσι την αρχική σύσταση του Ο2 του οξειδωτικού που τροφοδοτεί το ηλεκτρόδιο της 

καθόδου του κελιού καυσίµου. Παρουσιάζονται κάποια βασικά αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την αριθµητική µέθοδο επίλυσης και µε τα 

αποτελέσµατα αυτά δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων η οποία αξιοποιείται στη 

συνέχεια για meta-modeling και optimization, όπως θα παρουσιαστεί στα επόµενα 

κεφάλαια. Ο τρόπος που τα παραπάνω δεδοµένα εισήχθησαν στον κώδικα 

περιγράφεται στο παράρτηµα ∆. 

5.2 Αποτελέσµατα µαθηµατικής προσοµοίωσης 
5.2.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η χρήση εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα ως 

οξειδωτικό µέσο για την τροφοδοσία του κελιού καυσίµου. Καταγράφονται και 

σχολιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον εµπλουτισµό του 

οξειδωτικού µέσου και η επίδραση που είχε η αύξηση της σύστασης του Ο2 του 

οξειδωτικού µέσου στη λειτουργία του κελιού καυσίµου. Επιπλέον παρουσιάζεται και 

η επίδραση της κατανάλωσης του οξειδωτικού µέσου (Uox) στα σηµαντικότερα 

µεγέθη της λειτουργίας του κελιού καυσίµου.  

5.2.2.1 Αναγκαιότητα χρήσης εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα 

Είναι γνωστό ότι το δυναµικό των κελιών καυσίµου µειώνεται από τα διάφορα είδη 

απωλειών δυναµικού που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Οι απώλειες 
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ενεργοποίησης (activation over voltage) αποτελούν έναν σηµαντικό παράγοντα 

µείωσης του δυναµικού του κελιού καυσίµου, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αργής 

αντίδρασης που λαµβάνει χώρα στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου της καθόδου, 

δηλαδή στην πλευρά ροής του οξειδωτικού. Ένας κρίσιµος παράγοντας για τη µείωση 

των απωλειών ενεργοποίησης είναι το ρεύµα ανταλλαγής ή η πυκνότητα του 

ρεύµατος ανταλλαγής i0 (exchange current density). Όπως αποδεικνύεται για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των κελιών καυσίµου και συγκεκριµένα για τη µείωση των 

απωλειών ενεργοποίησης η τιµή της πυκνότητας του ρεύµατος ανταλλαγής πρέπει να 

αυξηθεί. Υπάρχουν οι εξής τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους είναι εφικτή η αύξηση 

της τιµής του i0: 

• Αύξηση της θερµοκρασίας λειτουργίας του κελιού καυσίµου 

• Χρησιµοποιώντας πιο αποτελεσµατικούς καταλύτες: συγκεκριµένα ο 

λευκόχρυσος Pt εµφανίζει µία τιµή του i0=5x10-4 Α/m2, ενώ για το µόλυβδο 

Pb είναι i0=2.5x10-9A/m2  [Bloom et al, 1981] 

• Αυξάνοντας την τραχύτητα των ηλεκτροδίων, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα 

την αύξηση της ενεργής επιφάνειας των ηλεκτροδίων  

• Αυξάνοντας τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο οξειδωτικό µέσο π.χ. 

χρησιµοποιώντας καθαρό Ο2 αντί για αέρα.  

• Αύξηση της πίεσης: αυξάνεται η διάρκεια παραµονής των αερίων στην 

επιφάνεια του καταλύτη και εποµένως η αποτελεσµατικότητά του, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται και το θεωρητικό αντιστρεπτό δυναµικό ανοικτού 

κυκλώµατος (Open Circuit Voltage, OCV), όπως αποδεικνύεται και από την 

πιο κάτω αναγραφόµενη µορφή του νόµου του Nernst 

Η αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2 στο οξειδωτικό αέριο µίγµα οδηγεί και στην 

επίτευξη µεγαλύτερων τιµών του δυναµικού, έτσι όπως προκύπτει από το νόµο του 

Nernst. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της µερικής πίεσης του Ο2 η οποία υπεισέρχεται 

στην εξίσωση υπολογισµού του δυναµικού του κελιού καυσίµου. Αναλυτικά: 

 
2 2

2

1
2

0 ln( )
2

H O

H O

P PRTE E
F P

= +  

 

(5-1)

 
2HP aP=  (5-2)

 
2OP bP=  (5-3)
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2H OP cP=  (5-4)

όπου:                                                                                                                                                                

P: η πίεση του συστήµατος  

α, b, c: σταθερές που εξαρτώνται από τις µοριακές µάζες και συγκεντρώσεις των 

συστατικών H2, O2, H2O 

Έτσι η παραπάνω σχέση γίνεται: 

 1
12

0 2ln( )
2
RT abE E P

F c
= + ⋅ ⇔  

 

(5-5)

 1
2

0 ln( ) ln( )
2 4
RT ab RTE E P

F c F
= + +  

 

(5-6)

 

Συνεπώς η χρήση καθαρού Ο2 ή εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα, όπως 

προκύπτει µειώνουν τις απώλειες ενεργοποίησης και συγχρόνως επιτυγχάνουν 

αύξηση της τιµής του δυναµικού. 

5.2.2.2 Εµπλουτισµός του ρεύµατος αέρα µε Ο2  

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε µελέτη της συµπεριφοράς λειτουργίας 

µιας συστοιχίας κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC) µε οξειδωτικό µέσο 

εµπλουτισµένο σε Ο2 ρεύµα αέρα. Το οξειδωτικό µέσο (αρχικά αέρας) εµπλουτίζεται 

σε κάθε στάδιο µε τέτοιο τρόπο, ώστε η σύσταση εισόδου του Ο2 να αυξάνεται κατά 

5% κατά βάρος, δηλαδή κατά 0.5 kg O2 / kg mix (O2/N2).  

Ως καύσιµο χρησιµοποιήθηκε αέριο µίγµα Η2/CO2 µε σύσταση 25% κατά βάρος σε 

Η2, δηλαδή 0.25 kg H2 / kg mix (H2/CO2). Παρακάτω παρουσιάζεται η σύσταση του 

διαδοχικά εµπλουτισµένου ρεύµατος αέρα µε το οποίο τροφοδοτήθηκε το ηλεκτρόδιο 

της καθόδου. 
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Οξειδωτικό µέσο Σύσταση σε Ο2 

[kg O2/kg mix] 

Σύσταση σε Ν2 

[kg N2/kg mix] 

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 

Πίνακας 5.1: Σύσταση του οξειδωτικού µε το οποίο τροφοδοτήθηκε το ηλεκτρόδιο της 

καθόδου 

5.2.2.3 Κατανάλωση καυσίµου και οξειδωτικού Uf, Uox και απόδοση του κελιού 

καυσίµου (efficiency) 

Η κατανάλωση εισόδου (utilization) του καυσίµου και του οξειδωτικού (Uf, Uox), που 

όπως έχει αναφερθεί ορίζονται ως οι λόγοι των ποσοτήτων µάζας του αερίου 

καυσίµου και του οξειδωτικού που αντιδρούν στο κελί καυσίµου προς τις αρχικές 

ποσότητες που εισέρχονται σε αυτό επί τοις εκατό (%), καθίστανται πολύ σηµαντικοί 

παράµετροι για τη λειτουργία των κελιών καυσίµου, γιατί διαδραµατίζουν 

καθοριστικό λόγο στην τιµή του δυναµικού λειτουργίας των κελιών καυσίµου και στο 

βαθµό απόδοσής τους.  
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= ⋅  

 

(5-7)

 
( )

( )

100%oxidant reacted

oxidant entered

o

ox o

m
U

m
= ⋅  

 

(5-8)

Αυτό αποκτά καθοριστική σηµασία στην περίπτωση που ως καύσιµο και οξειδωτικό 

µέσο δεν χρησιµοποιούνται καθαρά αέρια Η2 και Ο2, αλλά κάποιο µίγµα ορισµένης 

σύστασης όπως Η2/CO2 για την περίπτωση του καυσίµου και Ο2/Ν2 για την 

περίπτωση του οξειδωτικού αντίστοιχα. 

Όπως διαπιστώνεται από το νόµο του Nernst αν το καύσιµο που τροφοδοτήσει το 

ηλεκτρόδιο της ανόδου είναι µίγµα Η2/CO2, καθώς το αέριο µίγµα περνά µέσα από το 

κελί καυσίµου το Η2 καταναλώνεται, ενώ το CO2 παραµένει αµετάβλητο µε 

αποτέλεσµα η µερική πίεση του Η2 να µειωθεί και κατά συνέπεια να συµβεί µείωση 

και στο δυναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου (ιδιαίτερα για κατανάλωση 

καυσίµου πάνω από 80-85%). 

 
2 2

2

1
2

0 ln( )
2

H O

H O

P PRTE E
F P

= +  

 

(5-9)

Το ίδιο διαπιστώνεται µε την κατανάλωση του οξειδωτικού, όπου εξαιτίας του εκθέτη 

1
2

 στη µερική πίεση του Ο2 και την ύπαρξη της µερικής πίεσης του παραγόµενου 

νερού στον παρανοµαστή του λογαρίθµου της εξίσωσης, το δυναµικό λειτουργίας του 

κελιού καυσίµου µειώνεται αισθητά. 

O βαθµός απόδοσης των κελιών καυσίµου είναι ανάλογος της κατανάλωσης του 

καυσίµου Uf µε αποτέλεσµα µία υψηλή κατανάλωση καυσίµου να θεωρείται 

επιθυµητή: 

 
100%cell

f
Vn U

HHV
= ⋅ ⋅  

(5-10)

ή 

 
100%cell

f
Vn U
LHV

= ⋅ ⋅  
(5-11)

όπου: 

HHV: η ανώτερη θερµογόνος δύναµη του καυσίµου (higher heating value) 
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LHV: η κατώτερη θερµογόνος δύναµη του καυσίµου (lower heating value) 

Ανάλογα µε τη φάση στην οποία βρίσκεται το προϊόν της αντίδρασης, δηλαδή αέρια 

ή υγρή χρησιµοποιείται αντίστοιχα η ανώτερη ή η κατώτερη θερµογόνος δύναµη του 

καυσίµου, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το H2. Στη συγκεκριµένη 

εργασία ο βαθµός απόδοσης του κελιού καυσίµου προσδιορίζεται µε βάση την 

κατώτερη θερµογόνο δύναµη του καυσίµου (Lower Heating Value, LHV που 

αντιστοιχεί σε 1.25 V). 

Βέβαια και στην περίπτωση αυτή µία υψηλή κατανάλωση του καυσίµου 90%fU ≥  

πολλές φορές δεν οδηγεί σε αύξηση του βαθµού απόδοσης επειδή σηµειώνεται 

µείωση του δυναµικού Vcell. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία µία προσεκτική 

µελέτη αριστοποίησης (optimization) της κατανάλωσης του καυσίµου και του 

δυναµικού λειτουργίας για την επίτευξη παγκόσµιου βέλτιστου της απόδοσης του 

κελιού καυσίµου. 

Στην περίπτωση της κατανάλωσης του οξειδωτικού µία πολύ µικρή κατανάλωση 

10%oxU ≤  επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα στην τιµή του δυναµικού λειτουργίας, 

αφού αυτό αυξάνεται σύµφωνα πάντα µε το νόµο του Nernst, όµως µία µικρή 

κατανάλωση οξειδωτικού συνεπάγεται µεγάλες παροχές και συνεπώς σπατάλη 

ενέργειας. 

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς πρέπει να γίνεται µία ιδιαίτερα προσεκτική 

βελτιστοποίηση των τιµών των καταναλώσεων του καυσίµου και του οξειδωτικού 

αντίστοιχα. Συνήθεις τυπικές τιµές κατανάλωσης καυσίµου και οξειδωτικού είναι: 

85%

50%
f

ox

U

U

=

=
 

Στη συγκεκριµένη εργασία η κατανάλωση του καυσίµου είναι σταθερή Uf=85% και 

εξετάστηκαν 5 τιµές της κατανάλωσης του οξειδωτικού, οι οποίες και 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Κατανάλωση καυσίµου Uf Κατανάλωση οξειδωτικού Uox 

 

 

85% 

10% 

25% 

50% 

75% 

85% 

Πίνακας 5.2: Τιµές κατανάλωσης καυσίµου και οξειδωτικού για τις οποίες εξετάστηκε η 

επίδραση του εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα 

5.2.2.4 Συνθήκες λειτουργίας του κελιού καυσίµου 

Το εύρος λειτουργίας του κελιού καυσίµου καθορίζεται από την ανώτερη τιµή της 

πυκνότητας ρεύµατος που είναι γνωστή ως πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού iL 

(limiting current density). Ως πυκνότητα του ρεύµατος περιορισµού ορίζεται η 

ελάχιστη τιµή της πυκνότητας ρεύµατος στην οποία έχει καταναλωθεί ολόκληρη η 

ποσότητα του εισερχόµενου καυσίµου ή οξειδωτικού, δηλαδή: 

 ( )100%f L L anodeU i i= ⇒ =  (5-12)

 ( )100%ox L L cathodeU i i= ⇒ = (5-13)

 ( ) ( )min( , )L L anode L cathodei i i=  (5-14)

Οι τύποι υπολογισµού της πυκνότητας ρεύµατος περιορισµού για την άνοδο και την 

κάθοδο είναι: 

 
2 2( ) ( )

( ) 0.001 0.001

o o

f in H in H
L anode

eff eff

m C F m F
i

A A
⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 
(5-15)

 
2 2( ) ( )

( ) 0.001 8 0.001 8

o o

ox in O in O
L cathode

eff eff

m C F m F
i

A A
⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

(5-16)

Για την περίπτωση του καυσίµου η κατανάλωσή του για κάθε τιµή της πυκνότητας 

ρεύµατος δίδεται από την εξής σχέση υπολογισµού: 

 

2
( ) ( )

0.001eff
f o

f in H in

i A
U

m C F

⋅ ⋅
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⋅ ⋅
 

(5-17)
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Από τις σχέσεις [5-15] και [5-17] προκύπτει η ακόλουθη σχέση υπολογισµού της 

πυκνότητας ρεύµατος περιορισµού της ανόδου: 

 

( )
f

L anode

iU
i

=  
(5-18)

 
( )L anode

f

ii
U

=  
(5-19)

Οµοίως για την πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού της καθόδου προκύπτει ότι: 

 

( )
ox

L cathode

iU
i

=  
(5-20)

 
( )L cathode

ox

ii
U

=  
(5-21)

Η εξέταση των παραµέτρων λειτουργίας ενός µεµονωµένου κελιού καυσίµου 

φωσφορικού οξέος (PAFC) για το εµπλουτισµένο σε Ο2 ρεύµα αέρα 

πραγµατοποιήθηκε για 8 πυκνότητες ρεύµατος που φαίνονται παρακάτω: 

Πυκνότητα Ρεύµατος i 

(A/m2) 

Θερµοκρασία 

Λειτουργίας Τ 

[K] 

Πίεση Λειτουργίας 

P 

[Pa] 

1200 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

3600 

4000 

453 1.013x105 

Πίνακας 5.3: Συνθήκες λειτουργίας του κελιού καυσίµου 

5.2.2.5 Παροχές τροφοδοσίας καύσιµου και οξειδωτικού µίγµατος (Qf, Qox) 

Με βάση τις περιπτώσεις κατανάλωσης του καυσίµου και του οξειδωτικού που 

εξετάστηκαν προκύπτει ότι η παροχή του καυσίµου εξαρτάται µόνο από την 
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πυκνότητα ρεύµατος (αφού η κατανάλωση Uf και η συγκέντρωση του καυσίµου 

παραµένουν σταθερές)  

 

2

6( 0.001) 3.6 10o
eff

f
f f H in

i A
Q

U C Fρ
⋅ ⋅ ⋅ ×

=
⋅ ⋅ ⋅

 

(5-22)

 

Σε αντίθεση µε την παροχή τροφοδοσίας της ανόδου, δηλαδή του καυσίµου, η 

παροχή του οξειδωτικού ρεύµατος εξαρτάται και από την εκάστοτε πυκνότητα 

ρεύµατος και από την κατανάλωση οξειδωτικού και από τη συγκέντρωση του 

οξυγόνου στο ρεύµα.  

Η πρώτη σηµαντική επίδραση του εµπλουτισµού του οξειδωτικού µέσου µε Ο2 

παρατηρείται στην παροχή τροφοδοσίας του οξειδωτικού Qox. Η ροή όγκου του 

οξειδωτικού υπολογίζεται ως εξής: 

 
100

106.38001.0

2

6

⋅
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

FUC
Ai

Q
oxOox

eff
ox

in
ρ

(5-23)

όπου: 

i : η πυκνότητα ρεύµατος σε [Α/m2] 

effA : η ενεργός επιφάνεια των ηλεκτροδίων σε [m2] 

2O inC : η σύσταση κατά βάρος του Ο2 στο οξειδωτικό µέσο [kg O2/ kg mix (Ο2/Ν2)] 

oxρ : η πυκνότητα του οξειδωτικού ρεύµατος σε [kg/m3] 

oxU : η κατανάλωση του οξειδωτικού [%] 

F : η σταθερά του Faraday σε [Α.s/mol] 

Από τη σχέση υπολογισµού της παροχής του οξειδωτικού διαπιστώνεται ότι για την 

ίδια κατανάλωση οξειδωτικού Uox, όσο αυξάνεται η αρχική σύσταση του Ο2 στο 

αέριο µίγµα του οξειδωτικού, τόσο µειώνεται η παροχή του. Αυτό διακρίνεται 

καλύτερα από τα διαγράµµατα των παροχών εισόδου του οξειδωτικού συναρτήσει 

της σύστασης του Ο2 και για διαφορετικές τιµές της κατανάλωσης Uox. 
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∆ιάγραµµα 5.1: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.2: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.3: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.4: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.5: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2800 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.6: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3200 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.7: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3600 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.8: Παροχή οξειδωτικού ρεύµατος συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 

τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 
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Όπως φαίνεται και στα προηγούµενα διαγράµµατα, ο εµπλουτισµός σε Ο2 του 

οξειδωτικού µέσου που τροφοδοτεί το ηλεκτρόδιο της ανόδου ενός κελιού καυσίµου 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της παροχής εισόδου του οξειδωτικού. Επίσης, η 

αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος επιφέρει αύξηση και της παροχής του οξειδωτικού, 

ενώ αντίθετα αύξηση της κατανάλωσης έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της παροχής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεταβολές της παροχής αναφέρονται στο οξειδωτικό 

ρεύµα, δηλαδή στο αέριο µίγµα Ο2/Ν2 και όχι στο Ο2. Η παροχή του Ο2 ρυθµίζεται 

από την κατανάλωση Uox και όχι από τη σύσταση του Ο2, αφού όποια και αν είναι 

αυτή η συνολική παροχή του οξειδωτικού θα πρέπει να µεταβληθεί µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή κατανάλωση Ο2. 

5.2.2.6 ∆υναµικό λειτουργίας κελιού καυσίµου (cell voltage) 

Τo δυναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου υπολογίζεται από το νόµο του Nernst 

συµπεριλαµβανοµένων και των απωλειών δυναµικού. Έτσι για τις τιµές της 

πυκνότητας ρεύµατος, για τις οποίες γίνεται η µελέτη της επίδρασης του 

εµπλουτισµένου σε O2 ρεύµατος αέρα, το δυναµικό του κελιού καυσίµου φαίνεται 

στα παρακάτω διαγράµµατα: 

∆ιάγραµµα 5.9: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.10: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.11: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.12: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.13: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2800 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.14 ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3200 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.15: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.16: ∆υναµικό κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

Ο εµπλουτισµός του ρεύµατος του οξειδωτικού σε Ο2 έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου για όλες τις περιπτώσεις 

κατανάλωσης του οξειδωτικού. Η µορφή των καµπύλων του δυναµικού για το εύρος 

της σύστασης του Ο2 στο εµπλουτισµένο ρεύµα αέρα δικαιολογείται από τη 

λογαριθµική µορφή του νόµου του Nernst και των συνολικών απωλειών δυναµικού 

του κελιού καυσίµου.  

Επιπλέον η πυκνότητα του ρεύµατος ανταλλαγής i0 αυξάνεται µε λογικό 

συνεπακόλουθο τη µείωση των συνολικών απωλειών του δυναµικού λειτουργίας του 

κελιού καυσίµου, γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση του τελικού δυναµικού 

λειτουργίας. 

Από τις καµπύλες του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου για τις διάφορες 

τιµές της κατανάλωσης του οξειδωτικού διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο δυναµικό 

αντιστοιχεί στη µικρότερη κατανάλωση. Όσο πιο µικρή είναι η κατανάλωση του 

οξειδωτικού, τόσο πιο µικρή είναι η περιεκτικότητα του σχηµατιζόµενου προϊόντος, 

δηλαδή του Η2Ο, γεγονός που επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερου δυναµικού. Και 

αυτό εξηγείται από την εξίσωση υπολογισµού του θεωρητικού δυναµικού από το 

νόµο του Nernst. 
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5.2.2.7 Ισχύς κελιού καυσίµου (cell power) 
H αύξηση της περιεκτικότητας του Ο2 στο µίγµα Ο2/Ν2 του οξειδωτικού αερίου έχει 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της ισχύος του κελιού καυσίµου, γεγονός που 

δικαιολογείται από τον τύπο υπολογισµού της ισχύος: 

 cell cellP V i= ⋅  (5-25)

Τα αποτελέσµατα της υπολογιστικής προσοµοίωσης όσον αφορά την ισχύ του κελιού 

καυσίµου για εκάστοτε συνθήκες που εξετάστηκαν αποτυπώνονται στα παρακάτω 

διαγράµµατα: 

∆ιάγραµµα 5.17: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.18: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.19: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.20: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.21: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2800 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.22: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3200 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.23: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.24: Ισχύς κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές 

κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

Οι λόγοι για τους οποίους οφείλεται η µορφή αυτή της ισχύος του κελιού καυσίµου 

συναρτήσει της περιεκτικότητας του Ο2 στο οξειδωτικό για κάθε περίπτωση 

κατανάλωσής του είναι ίδιοι µε αυτούς που αναπτύχθηκαν πιο πάνω για την ερµηνεία 

της επίδρασης του εµπλουτισµού στο δυναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου. 

Η αύξηση της κατανάλωσης του οξειδωτικού Uox για δεδοµένη πυκνότητα ρεύµατος 

έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ισχύος του κελιού καυσίµου επειδή επιδρά άµεσα 

στην παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας Η2Ο, µειώνοντας έτσι το θεωρητικό 

δυναµικό που υπολογίζεται από το νόµο του Nernst. Έτσι για τις περιπτώσεις που 

εξετάστηκαν οι µεγαλύτερες τιµές ισχύος εµφανίστηκαν για i = 4000 Α/m2 και Uox = 

10%. 

5.2.2.8 Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου (efficiency) 

Οµοίως και ο βαθµός απόδοσης του κελιού καυσίµου παρουσιάζει την ίδια 

συµπεριφορά µε το δυναµικό και την ισχύ, αφού η απόδοση του κελιού καυσίµου 

δίνεται από την εξής σχέση: 
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1.25
cell cell

f f
V Vn U U
LHV

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  
(5-26)
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∆ιάγραµµα 5.25: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.26: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.27: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.28: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.29: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2800 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.30: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3200 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.31: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 3600 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.32: Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 
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Όπως φαίνεται στα παραπάνω διαγράµµατα, η απόδοση του κελιού καυσίµου 

µειώνεται µε την αύξηση της κατανάλωσης του οξειδωτικού για όλες τις περιπτώσεις 

της σύστασης του Ο2 στο οξειδωτικό αλλά και µε την αύξηση της πυκνότητας 

ρεύµατος. Μάλιστα και η απόδοση του κελιού καυσίµου ελαττώνεται µε τον ίδιο 

ρυθµό που ελαττώνεται και το δυναµικό, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση Uox. Αυτό 

που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι µέγιστες τιµές της απόδοσης στις συνθήκες 

λειτουργίας (i = 1200 Α/m2 και Uox = 10%) ήταν µεγαλύτερες κατά περίπου 50% σε 

σχέση µε τις ελάχιστες (στις συνθήκες λειτουργίας i = 4000 Α/m2 και Uox = 85%).  

5.2.2.9 Κέρδος ισχύος συστοιχίας κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC 

stack power gain) 
Η µικρή σχετικά ισχύς που λαµβάνεται από τη λειτουργία ενός κελιού καυσίµου 

οδηγεί στη σύνδεση µεγάλου αριθµού κελιών σε σειρά προς το σχηµατισµό µιας 

συστοιχίας (stack), όπως αναφέρθηκε και στα εισαγωγικά κεφάλαια. Ακόµη και στην 

περίπτωση που χρησιµοποιείται καθαρό Ο2 η διαφορά στην ισχύ που λαµβάνεται δεν 

είναι αποτελεσµατική για την περίπτωση ενός κελιού καυσίµου µόνο, που ουσιαστικά 

χρησιµοποιείται για απλοποίηση της προσοµοίωσης και παρατήρησης των 

φαινοµένων που διαδραµατίζονται εντός του κελιού καυσίµου. 

 cellPstack P n= ⋅  (5-27)

όπου: 

:Pstack  η ισχύς της συστοιχίας κελιών καυσίµου σε [W] 

:cellP  η ισχύς του κελιού καυσίµου σε [W] 

:n  ο αριθµός των κελιών καυσίµου της συστοιχίας (units) 

Στην παρούσα εργασία εφόσον η ισχύς της συστοιχίας θεωρείται πολλαπλάσιο της 

αντίστοιχης ισχύος ενός κελιού καυσίµου, δεν θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 

της ισχύος για συστοιχία γραφικά. Αυτό το οποίο όµως πρέπει να αποτυπωθεί 

γραφικά είναι το µέτρο δυναµικής του συστήµατος. 

Ως κέρδος ισχύος αναφέρεται η ισχύς της συστοιχίας µε εµπλουτισµένο ρεύµα αέρα 

σε σχέση µε την αντίστοιχη συστοιχία όπου χρησιµοποιείται αέρας ως οξειδωτικό 

µέσο, ενώ ως ποσοστό του κέρδους ισχύος αναφέρεται ο λόγος του κέρδους ισχύος 

ως προς την ισχύ της συστοιχίας που τροφοδοτείται µε αέρα ως οξειδωτικό µέσο, 

δηλαδή: 
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 gain enriched airPstack Pstack Pstack= −  (5-28)

 100%enriched air
gain

air

Pstack PstackPstack
Pstack

−
∆ = ⋅

(5-29)

όπου: 

:enrichedPstack  η ισχύς συστοιχίας που τροφοδοτείται µε εµπλουτισµένο σε Ο2 ρεύµα 

αέρα σε [W] 

:airPstack  η ισχύς συστοιχίας που τροφοδοτείται µε αέρα σε [W] 

:gainPstack∆  το ποσοστό του κέρδους ισχύος συστοιχίας λόγω εµπλουτισµού [%] 

Το µέτρο δυναµικής του συστήµατος dW/dn που καταγράφει τη µεταβολή της ισχύος 

για οποιοδήποτε βαθµό εµπλουτισµού (δηλαδή για κάθε περίπτωση αρχικής 

σύστασης του Ο2 στο οξειδωτικό µέσο), για διαφορετική τιµή της πυκνότητας 

ρεύµατος λειτουργίας και της κατανάλωσης οξειδωτικού συναρτήσει της µεταβολής 

του αριθµού των κελιών καυσίµου της συστοιχίας και δείχνει ποιο είναι το κέρδος σε 

ισχύ µε την αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας κατά έναν από τους παραπάνω 

παράγοντες. Ουσιαστικά πρόκειται για την κλίση των γραφηµάτων της ισχύος για 

κάθε περίπτωση εµπλουτισµού ως προς τον αριθµό των κελιών καυσίµου της 

συστοιχίας. 

Στην παρούσα εργασία, επειδή ως παράµετροι εξετάστηκαν και η πυκνότητα 

ρεύµατος και η κατανάλωση οξειδωτικού, ορίζονται τρεις µορφές του µέτρου 

δυναµικής συστήµατος, σε απόλυτη και σχετική µορφή. Η πρώτη (dW/dn) αφορά το 

κέρδος σε ισχύ για κάθε βήµα εµπλουτισµού για εκάστοτε κατανάλωση και 

πυκνότητα ρεύµατος. Επειδή αυτή η προσέγγιση δεν εκµεταλλεύεται πληροφορίες 

που προκύπτουν από τη σύγκριση των εκάστοτε συνθηκών λειτουργίας µεταξύ τους, 

ορίζονται το µέτρο δυναµικής συστήµατος ως προς την ελάχιστη ισχύ, η οποία 

παρουσιάζεται για i = 1200 Α/m2 και Uox = 10% και είναι ίση µε 33 Watt και το οποίο  

συµβολίζεται dW/dn (min) καθώς και το µέτρο δυναµικής συστήµατος ως προς την 

πυκνότητα ρεύµατος, το οποίο αποτυπώνει το κέρδος σε ισχύ όταν αλλάζει µόνο η 

πυκνότητα ρεύµατος και συµβολίζεται µε dW/dn (previous). Εξ ορισµού, το dW/dn 

(previous) είναι παντού 0 για i = 1200 Α/m2. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το µέτρο 

δυναµικής δείχνουν το καθαρό κέρδος σε ισχύ µε την προσθήκη καθενός κελιού στη 

συστοιχία.  
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Στα παρακάτω διαγράµµατα αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα για τα 3 αυτά µεγέθη 

σε απόλυτη και σχετική κλίµακα. Για λόγους οικονοµίας παρουσιάζονται ενδεικτικά 

τα διαγράµµατα για τις τρεις µικρότερες τιµές πυκνότητας ρεύµατος που εξετάστηκαν 

καθώς και για τη µέγιστη. 

∆ιάγραµµα 5.33: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 

0.23 0.33 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.93 1
0

1

2

3

kg O2/kg mix

Uox=10%

0.23 0.33 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.93 1
0

1

2

3

kg O2/kg mix

Uox=25%

0.23 0.33 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.93 1
0

1

2

3

kg O2/kg mix

Uox=50%

0.23 0.33 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.93 1
0

1

2

3

kg O2/kg mix

Uox=75%

0.23 0.33 0.43 0.53 0.63 0.73 0.83 0.93 1
0

1

2

3

kg O2/kg mix

Uox=85%



Κεφάλαιο 5ο: Αποτελέσµατα Μαθηµατικής Προσοµοίωσης Παραµέτρων Λειτουργίας 
PAFC 

 127

∆ιάγραµµα 5.34: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.35: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.36: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn συναρτήσει του εµπλουτισµού σε Ο2 για 

τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.37: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (%) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.38: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (%) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.39: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (%) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.40: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (%) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

Όπως παρατηρείται το κέρδος σε ισχύ για αύξηση του εµπλουτισµού ξεκινάει από 

πολύ µικρές τιµές (2-3 Watt περίπου) για µικρές πυκνότητες ρεύµατος και φτάνει 

µέχρι τα 10 Watt περίπου στη µέγιστη πυκνότητα ρεύµατος που εξετάστηκε. 

Ουσιαστικά όµως η ποσοστιαία αύξηση φτάνει µέχρι και περίπου το 10%. 
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∆ιάγραµµα 5.41: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 

 

∆ιάγραµµα 5.42: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.43: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.44: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) συναρτήσει του εµπλουτισµού σε 

Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.45: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1200 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.46: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.47: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.48: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (min) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 
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Όπως φαίνεται και στα παραπάνω διαγράµµατα, το κέρδος σε ισχύ σε σχέση µε 

καθαρό αέρα και συνθήκες µε µικρότερη πυκνότητα ρεύµατος και κατανάλωση 

οξειδωτικού είναι πολύ µεγαλύτερο από την προηγούµενη περίπτωση. Αν εξαιρεθεί η 

περίπτωση όπου για i = 1200 Α/m2 και για τις διάφορες καταναλώσεις οξειδωτικού το 

κέρδος σε ισχύ είναι αρνητικό, καθώς όπως προαναφέρθηκε η ισχύς µειώνεται µε την 

αύξηση της κατανάλωσης του οξειδωτικού, το κέρδος σε ισχύ ξεκινάει από περίπου 

10 Watt για i = 1600 Α/m2 και φτάνει µέχρι και τα 70 Watt περίπου όταν i = 4000 

Α/m2, δηλαδή ποσοστό πάνω από 200% σε σχέση µε την ελάχιστη εφικτή ισχύ (33 

Watt). 

∆ιάγραµµα 5.49: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.50: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.51: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.52: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.53: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 1600 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.54: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2000 Α/m2. 

∆ιάγραµµα 5.55: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 2400 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 5.56: Μέτρο δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous) (%) συναρτήσει του 

εµπλουτισµού σε Ο2 για τις 5 τιµές κατανάλωσης οξειδωτικού και i = 4000 Α/m2. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα, το κέρδος σε ισχύ είναι µεγαλύτερο 

σε µικρότερες τιµές πυκνότητας ρεύµατος και όσο αυξάνει η πυκνότητα ρεύµατος, το 

κέρδος σε ισχύ µειώνεται µέχρι και περίπου 8%. Αυτό φαίνεται από τη µείωση του 

µέτρου δυναµικής συστήµατος dW/dn (previous). Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι δεν 

αξίζει η αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος για να επιτευχθεί αύξηση της ισχύος, απλά 

ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και αυτή η διαπίστωση.. 
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προαπαιτούµενη τεχνοοικονοµική µελέτη (κόστος εµπλουτισµού-κόστος επέκτασης 

συστοιχίας-απαίτηση ισχύος). 
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6.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης  

και µεταµοντελοποίησης που πραγµατοποιήθηκε έχοντας ως αφετηρία τα 

αποτελέσµατα του υπολογιστικού κώδικα που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας του κελιού καυσίµου. Η ανάλυση αυτή 

πραγµατοποιήθηκε για το δυναµικό λειτουργίας Vc, την ισχύ του κελιού Pc και την 

απόδοση n (%). 

Όπως είναι γνωστό, οι προσοµοιώσεις και η χρήση υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης 

προβληµάτων γίνονται προκειµένου να αποφευχθούν δύσκολα, χρονοβόρα ή ακριβά 

πειράµατα. Σκοπός της µεταµοντελοποίησης είναι η εξαγωγή αλγεβρικών σχέσεων οι 

οποίες αξιοποιούν τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων και οι οποίες θα ισχύουν 

και για συνθήκες για τις οποίες δεν έχει γίνει η αντίστοιχη προσοµοίωση, κάτι το 

οποίο ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τεράστιο κέρδος σε χρόνο, αλλά και 

τη δυνατότητα στο µηχανικό να χρησιµοποιεί συνεχείς αλγεβρικές συσχετίσεις αντί 

για διακριτές τιµές. Στην παρούσα εργασία η µεταµοντελοποίηση αφορά τις τρεις 

µεταβλητές που αναφέρθηκαν αξιοποιώντας τη βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε 

από τα ρευστοδυναµικά αποτελέσµατα.  

6.2 Αποτελέσµατα ανάλυσης παλινδρόµησης - 

Μεταµοντελοποίησης 
6.2.1 Εισαγωγή 

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 Uox, τη συγκέντρωση του O2 στο οξειδωτικό ρεύµα Cox, 

το δυναµικό λειτουργίας και την ισχύ του κελιού καυσίµου. Η βάση αυτή περιέχει 

δεδοµένα για τα 680 τρεξίµατα που πραγµατοποιήθηκαν (8 πυκνότητες ρεύµατος, 5 

καταναλώσεις οξειδωτικού ρεύµατος, 17 συγκεντρώσεις οξυγόνου στο οξειδωτικό 

ρεύµα). Εκτός από τα άµεσα αποτελέσµατα των τρεξιµάτων, η βάση δεδοµένων 

εµπλουτίστηκε µε τις τρεις µορφές του µέτρου δυναµικής συστήµατος, όπως 

αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο και την απόδοση του κελιού καυσίµου. 

Σχηµατικά, η βάση δεδοµένων έχει την παρακάτω µορφή: 
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No of 

data 

ι 

(Α/m2) 
Uf Uox Qf Qox 

Cox 

(kgO2/kgmix)
Vc[Volts]

Pc 

(Watt)
dW/dn 

dW/dn 

(%) 

dW/dn 

(min) 

dW/dn 

(min) (%) 

dW/dn 

(previous)

dW/dn 

(previous) (%) 

n 

(%) 

1 1200 0,85 0,10 44,50 803,17 0,23 0,687486 33,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,48 

2 1200 0,85 0,10 44,50 655,50 0,28 0,700509 33,62 0,620 1,879 0,620 1,879 0,000 0,000 40,23 

 ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
17 1200 0,85 0,10 44,50 166,42 1,00 0,756263 36,30 3,300 10,000 3,300 10,000 0,000 0,000 43,43 

18 1200 0,85 0,25 44,50 321,27 0,23 0,671490 32,23 0,000 0,000 -0,770 -2,333 0,000 0,000 38,57 

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

......... ......... ......... ......... ......... .......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
86 1600 0,85 0,10 59,33 1070,89 0,23 0,665540 42,59 0,000 0,000 9,590 29,061 9,590 29,061 38,22 

87 1600 0,85 0,10 59,33 874,00 0,28 0,678720 43,44 0,850 1,996 10,440 31,636 9,820 29,209 38,98 

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

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

256 2400 0,85 0,10 89,00 1606,34 0,23 0,628495 60,34 0,000 0,000 27,340 82,848 8,650 16,734 36,10 

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

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

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

679 4000 0,85 0,85 148,33 66,79 0,98 0,596702 95,47 10,920 12,915 62,470 189,303 7,580 8,624 34,27 

680 4000 0,85 0,85 148,33 65,26 1,00 0,597386 95,58 11,030 13,046 62,580 189,636 7,600 8,638 34,31 

Πίνακας 6.1: Βάση ∆εδοµένων που δηµιουργήθηκε από τα ρευστοδυναµικά αποτελέσµατα για τις ανάγκες της µεταµοντελοποίησης
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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 ® 7.1 (R14). Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται σχηµατικά η 

εξάρτηση των µεταβλητών µεταξύ τους. 

 

i 

 

Qf     Uox 

 

Qox 

 

 

Uf      Cox 

 

 

Vc, Pc, n 

Σχήµα 6.1: Συσχέτιση των µεταβλητών µεταξύ τους. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 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 (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 
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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 (100 random partitions of data set). 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 στο Παράρτηµα Ε.  

6.2.2 ∆υναµικό Λειτουργίας κελιού καυσίµου 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης όσον αφορά το δυναµικό 

λειτουργίας έδειξαν εξαιρετικά καλά αποτελέσµατα.  

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 

Πίνακας 6.2: Καλύτερες αλγεβρικές συσχετίσεις για το δυναµικό λειτουργίας του κελιού 

καυσίµου για το 75% των δεδοµένων 

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. 

 

 

 



Κεφάλαιο 6ο: Ανάλυση παλινδρόµησης – Μεταµοντελοποίηση 
 

 144

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

Validation Data Set

V
c 

(V
ol

t)

 

 
Simulation Results
Prediction Results

  
∆ιάγραµµα 6.1: Επαλήθευση του µοντέλου για το δυναµικό λειτουργίας που προκύπτει από τo 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 oxV =-0.1155 ln(i)+0.066098 ln(C ) 0.020059 ln( ) 1.4798oxQ⋅ ⋅ + ⋅ +   (6-1)

 c oxV =0.066098 ln(C )+0.020059 ln( ) 0.1155 ln( ) 1.0993ox fQ Q⋅ ⋅ − ⋅ +  (6-2)

 cV =-0.095437 ln(i) 0.020004 ln( ) 0.044573 ln( ) 1.3942ox oxU C⋅ − ⋅ + ⋅ +  (6-3)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για τις παραπάνω 3 εξισώσεις τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα.  

Πρέπει να τονιστεί ότι για τα πολυστρωµατικά διαγράµµατα 6.2 και 6.6, τα 

χαµηλότερα δυναµικά λειτουργίας αντιστοιχούν σε υψηλότερες πυκνότητες ρεύµατος 

και αντίστοιχα για το διάγραµµα 6.4, τα χαµηλότερα δυναµικά λειτουργίας 

αντιστοιχούν σε υψηλότερες παροχές καυσίµου. Αυτή η σχέση µεταξύ πυκνότητας 

ρεύµατος και δυναµικού λειτουργίας έχει αναφερθεί και στο προηγούµενο κεφάλαιο 

και φαίνεται και από τα αντίστοιχα διαγράµµατα της ρευστοδυναµικής.   
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∆ιάγραµµα 6.2: 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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∆ιάγραµµα 6.3: Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναµικού λειτουργίας ως την παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για πυκνότητα ρεύµατος 2400 

Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 6.4: 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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∆ιάγραµµα 6.5: Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναµικού λειτουργίας ως προς την παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για παροχή καυσίµου 89 

L/h.. 
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∆ιάγραµµα 6.6: 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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∆ιάγραµµα 6.7: Η αλγεβρική συσχέτιση του δυναµικού λειτουργίας ως προς την κατανάλωση και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για πυκνότητα 

ρεύµατος 2400 Α/m2. 
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6.2.3 Ισχύς κελιού καυσίµου 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µεταµοντελοποίησης όσον αφορά 

την ισχύ του κελιού καυσίµου. 

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 

Πίνακας 6.3: Καλύτερες αλγεβρικές συσχετίσεις για την ισχύ του κελιού καυσίµου για το 75% 

των δεδοµένων. 

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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∆ιάγραµµα 6.8: 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⋅ ⋅ + ⋅ +  (6-4)

 c oxP =-5.6324 U +8.155 +0.58441 7.0333ox fC Q⋅ ⋅ ⋅ +  (6-5)

 cP =0.021273 i 10.212 0.0037608 2.9817ox oxC Q⋅ + ⋅ + ⋅ +  (6-6)

 

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 διαγράµµατα 6.9 και 6.13, οι 

χαµηλότερες τιµές ισχύος αντιστοιχούν σε χαµηλότερες πυκνότητες ρεύµατος και 

αντίστοιχα για το διάγραµµα 6.11, 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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∆ιάγραµµα 6.9: 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). 
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∆ιάγραµµα 6.10: Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς την κατανάλωση και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος, για πυκνότητα ρεύµατος 2400 

A/m2. 
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∆ιάγραµµα 6.11: 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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∆ιάγραµµα 6.12: Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς την κατανάλωση και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για παροχή καυσίµου 89 L/h. 
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∆ιάγραµµα 6.13: 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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∆ιάγραµµα 6.14: Η αλγεβρική συσχέτιση της ισχύος ως προς τον εµπλουτισµό και την παροχή του οξειδωτικού ρεύµατος για πυκνότητα ρεύµατος 2400 A/m2. 
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6.2.4 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= ⋅ ⋅  

(6-7)

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⋅ ⋅ + ⋅ +  (6-8)

 oxn=4.494664 ln(C )+1.364012 ln( ) 7.854 ln( ) 74.7524ox fQ Q⋅ ⋅ − ⋅ +  (6-9)

 n=-6.489716 ln(i) 1.360272 ln( ) 3.030964 ln( ) 94.8056ox oxU C⋅ − ⋅ + ⋅ +  (6-10)

 

Αντίστοιχα µε τα προηγούµενα διαγράµµατα, όσον αφορά τα πολυστρωµατικά 

διαγράµµατα 6.15 και 6.19, οι χαµηλότερες τιµές απόδοσης αντιστοιχούν σε 

υψηλότερες πυκνότητες ρεύµατος και όσον αφορά το διάγραµµα 6.17, οι 

χαµηλότερες τιµές απόδοσης αντιστοιχούν σε υψηλότερες παροχές καυσίµου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα για τις παραπάνω 3 

εξισώσεις.
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∆ιάγραµµα 6.15: 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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∆ιάγραµµα 6.16: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος.. 

 για πυκνότητα ρεύµατος 2400 Α/m2. 
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∆ιάγραµµα 6.17: 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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∆ιάγραµµα 6.18: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την παροχή και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για παροχή καυσίµου 89 

L/h.. 
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∆ιάγραµµα 6.19: 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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∆ιάγραµµα 6.20: Η αλγεβρική συσχέτιση του βαθµού απόδοσης ως προς την κατανάλωση και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος για πυκνότητα 

ρεύµατος 2400 Α/m2.
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7.1 Εισαγωγή 
Στη βιβλιογραφία πολλές φορές αναφέρεται ως βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

κελιών καυσίµου η µεταµοντελοποίηση, δηλαδή η επεξεργασία που εξετάστηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αυτός ο ισχυρισµός δεν είναι 

απόλυτα σωστός, καθώς η µεταµοντελοποίηση δεν µπορεί να δώσει άµεσο 

συµπέρασµα για τη βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Γι’ αυτό το λόγο 

χρειάζεται να διατυπωθεί ένα συγκεκριµένο πρόβληµα για το οποίο θα ζητείται λύση, 

η οποία θα βασίζεται όχι µόνο στα αποτελέσµατα της ρευστοδυναµικής, αλλά και 

στις αναλυτικές σχέσεις (της µεταµοντελοποίησης) που προκύπτουν. 

Στην παρούσα εργασία, το πρόβληµα που θα επιλυθεί είναι το εξής: Υπάρχει 

απαίτηση ισχύος για τη λειτουργία µιας οικιακής συσκευής (π.χ. ενός λαµπτήρα), η 

οποία πρόκειται να καλυφθεί µε τη χρήση ενός κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος. 

Ζητείται να βρεθούν οι συνθήκες λειτουργίας του κελιού καυσίµου, οι οποίες όχι 

µόνο θα καλύπτουν την απαίτηση σε ισχύ, αλλά θα είναι και οι βέλτιστες για την 

περίπτωση αυτή. 

Το πρόβληµα µπορεί να επαναδιατυπωθεί ώστε η απαίτηση ισχύος να είναι τέτοια 

που να απαιτείται συστοιχία κελιών καυσίµου, οπότε και το πρόβληµα καταλήγει να 

γίνει πρόβληµα σχεδιασµού µιας εγκατάστασης. Επειδή τα δύο προβλήµατα αυτά 

διαφορούνται σε κάποιες παραµέτρους τους, έστω ότι το πρόβληµα της οικιακής 

συσκευής είναι το πρόβληµα (α) και το πρόβληµα της συστοιχίας το πρόβληµα (β). 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής για το πρόβληµα του 

λαµπτήρα. 

∆ιάγραµµα 7.1: ∆ιάγραµµα Ροής Προβλήµατος Βελτιστοποίησης. 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, ένα ρεύµα καυσίµου και ένα ρεύµα 

οξειδωτικού εισάγονται στο κελί καυσίµου, προσδιορίζεται το σηµείο λειτουργίας 

(V,i) και η ισχύς συνεχούς ρεύµατος (DC) που παράγεται µετατρέπεται σε ισχύ 

εναλλασσόµενoυ ρεύµατος (AC) µέσω ενός µετατροπέα (inverter DC/AC) ο οποίος 

έχει 90% απόδοση.   

7.2 ∆ιαµόρφωση και επίλυση προβλήµατος µη γραµµικού 

προγραµµατισµού. 
Το πρόβληµα το οποίο διατυπώθηκε θα λυθεί µε τη µέθοδο του µη γραµµικού 

προγραµµατισµού. Με τη µέθοδο αυτή ουσιαστικά γίνεται προσπάθεια µέσω 

εξισώσεων και ανισώσεων καθώς και µε χρήση περιορισµών και πραγµατικών 

µεταβλητών να επιλυθεί η ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση µιας αντικειµενικής 

συνάρτησης, η οποία περιέχει και µη γραµµικούς περιορισµούς. 

Προκειµένου το πρόβληµα να είναι όσο πιο καλώς ορισµένο γίνεται, αποφασίστηκε ο 

εµπλουτισµός του οξειδωτικού ρεύµατος σε οξυνγόνο να γίνεται µέσω φιάλης 

καθαρού Ο2, η παροχή της οποίας θα ρυθµίζεται από ένα ροόµετρο. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του ροοµέτρου καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την 

εγκατάσταση δόθηκαν από την εταιρεία “Air Liquide” η οποία είναι και αυτή που 

προµηθεύει τέτοιες φιάλες οξυγόνου. 

Για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης πρέπει να εξαχθεί η 

αντικειµενική συνάρτηση. Η αντικειµενική συνάρτηση ουσιαστικά είναι ποιοτική, 

αλλά βασίζεται σε ποσοτικές σχέσεις. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το 

πρόγραµµα Lingo για την επίλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης.  

Η αρχική εκτίµηση για τη δηµιουργίας της αντικειµενικής συνάρτησης ήταν η 

ελαχιστοποίηση των παροχών οξειδωτικού (Qox) και καυσίµου (Qf) καθώς και του 

εµπλουτισµού του οξειδωτικού ρεύµατος (Cox), καθώς αυτά τα µεγέθη αποτελούν και 

το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης (δηλαδή αυτά που κοστίζουν), Επίσης 

εισήχθει ένας περιορισµός (“soft-constraint”) για την κατανάλωση του οξειδωτικού 

ρεύµατος (Uox) να βρίσκεται κοντά στο 50%. Αυτή η τιµή αποτελεί και τη συνήθη 

(“state of the art”) τιµή κατανάλωσης οξειδωτικού από τη βιβλιογραφία η οποία συν 

τοις άλλοις βοηθάει στην ψύξη της συστοιχίας και συνεπώς στην επέκταση του 

χρόνου ζωής των κελιών καυσίµου.  

Ύστερα από διάφορα τρεξίµατα του κώδικα στο πρόγραµµα LINGO, έγινε αντιληπτό 

ότι η αντικειµενική συνάρτηση δεν ήταν ορθώς ορισµένη, καθώς η βέλτιστη λύση για 
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δεδοµένη εγκατάσταση είτε δεν πληρούσε τις επιθυµητές τιµές των µεγεθών είτε τις 

ωθούσε σε ακραίες λύσεις. 

Για τον ακριβή λοιπόν προσδιορισµό της αντικειµενικής συνάρτησης, ακολουθήθηκε 

η εξής µεθοδολογία: Στην αρχή εξετάστηκε η εισαγωγή συντελεστών για τα διάφορα 

µεγέθη στην αντικειµενική συνάρτηση. Η συγκεκριµένη πρακτική ουσιαστικά οδηγεί 

το πρόγραµµα στο να δώσει µεγαλύτερο βάρος στην εκπλήρωση του στόχου για το 

µέγεθος µε το µεγαλύτερο συντελεστή (είτε ελαχιστοποίηση είτε τιµή γύρω στο 50% 

για την κατανάλωση του οξειδωτικού ρεύµατος). Επειδή οι συντελεστές αυτοί έπρεπε 

να εξαχθούν µε κάποια λογική, έγιναν οι παρακάτω υποθέσεις: Έστω ότι καθαρό 

οξυγόνο από φιάλη αναµειγνύεται µε καθαρό αέρα και αυτό το ρεύµα οδηγείται στη 

συστοιχία ως το ρεύµα του οξειδωτικού µέσω της κατάλληλης οργανολογίας. Βέβαια 

πρέπει να σηµειωθεί ότι το ρεύµα οξειδωτικού βρίσκεται σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

Υπενθυµίζεται ότι οι συνθήκες στο κελί καυσίµου είναι T=180 oC και  P=1 atm. 

 

 
∆ιάγραµµα 7.2: Το οξυγόνο της φιάλης αναµιγνύεται µε τον ατµοσφαιρικό αέρα και το 

εµπλουτισµένο ρεύµα οξειδωτικού οδηγείται στο κελί καυσίµου. 

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης έγινε εµφανές ότι ο περιορισµός για κατανάλωση 

οξειδωτικού γύρω στο 50% βοηθούσε στο να µην οδηγούνται τα υπόλοιπα µεγέθη σε 

ακραίες τιµές. Όµως οι συντελεστές που δοκιµάστηκαν δεν είχαν κάποια φυσική 

σηµασία και µπορούσαν να δικαιολογηθούν µόνο ως αποτέλεσµα διερεύνησης. 

Συνεπώς εξετάστηκε και η εισαγωγή στην αντικειµενική συνάρτηση της 

ελαχιστοποίησης της παροχής οξυγόνου από τη φιάλη. Συνεπώς εξετάστηκε αν η 

αντικειµενική συνάρτηση έπρεπε να περιέχει την παροχή του οξειδωτικού ρεύµατος, 

την παροχή του ρεύµατος καθαρού οξυγόνου ή και τα δύο αυτά µεγέθη. Προφανώς η 

παροχή του καθαρού οξυγόνου είναι εκφρασµένη σε stp και του οξειδωτικού 

ρεύµατος στις συνθήκες του κελιού καυσίµου.  
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Η ανάγκη χρήσης συντελεστών στην αντικειµενική συνάρτηση είναι πιθανόν να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα µεγέθη που περιλαµβάνει η αντικειµενική συνάρτηση 

δεν έχουν όλα την ίδια τάξη µεγέθους. Τα µεγέθη Uox και Cox, στα οποία εισάγονται 

επίσης συντελεστές, παίρνουν τιµές από 0 έως 1, ενώ η παροχή του οξειδωτικού 

φτάνει µέχρι και τα 2677.227 L/h. Συνεπώς εξετάστηκε και η κανονικοποίηση των 

δύο παροχών, καυσίµου και οξειδωτικού ρεύµατος, ώστε οι τιµές που παίρνουν να 

κυµαίνονται και αυτές µεταξύ 0 και 1. Η κανονικοποίηση των µεταβλητών ήταν και η 

µεθοδολογία που οδήγησε στα καλύτερα αποτελέσµατα.. 

Για το πρόβληµα της συστοιχίας κελιών καυσίµου έπρεπε να εισαχθεί στην 

αντικειµενική συνάρτηση και ο αριθµός των κελιών της συστοιχίας, ο οποίος στην 

αρχή δεν είχε ληφθεί υπ’ όψιν, καθώς η ανάγκη να είναι ακέραιος αριθµός θα 

µετέτρεπε το πρόβληµα σε ακέραιο µη γραµµικό προγραµµατισµό. Για να 

αποφευχθεί το παραπάνω πρόβληµα, γινόταν το τρέξιµο για πραγµατικό αριθµό 

κελιών και στη συνέχεια η βέλτιστη λύση οριζόταν εκείνη για την οποία για αριθµό 

κελιών ακέραιο και κοντά στην τιµή της άριστης λύσης, η αντικειµενική συνάρτηση 

έπαιρνε τη µικρότερη τιµή (αφού το πρόβληµα είναι πρόβληµα ελάχιστοποίησης). Ο 

αριθµός των κελιών εισήχθει και αυτός στην αντικειµενική συνάρτηση 

κανονικοποιηµένος καθώς λόγω του περιορισµού, τα κελιά καυσίµου της συστοιχίας 

δεν έπρεπε να υπερβαίνουν τα 30, οπότε έπρεπε να παίρνει και αυτός τιµές 0-1. 

Όπως προκύπτει, προκειµένου οι τιµές των σηµαντικών για το σχεδιασµό της 

εγκατάστασης µεταβλητών να κυµαίνονται στα επιθυµητά επίπεδα, θα πρέπει η 

αντικειµενική συνάρτηση να περιλαµβάνει: 

Την κανονικοποιηµένη παροχή του καυσίµου Qf(norm) 

Την κανονικοποιηµένη παροχή του οξειδωτικού Qox(norm) 

Τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο οξειδωτικό ρεύµα Cox  

Τον κανονικοποιηµένο αριθµό των κελιών καυσίµου Number of Cells (norm) 

 

µε περιορισµό (“soft constraint”) την κατανάλωση του οξειδωτικού ρεύµατος Uox 

να τείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 50%. 

δηλαδή  

OBJECTIVE = MIN [Qf (Norm) + Qox (Norm) + Cox + Number of Cells (Norm) + 
(Uox-0.5)2] 
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Στο Σχήµα 7.1. παρουσιάζονται σχηµατικά τα δύο πρόβληµα του µη γραµµικού 

προγραµµατισµού όπου σε κάθε παράµετρο µπαίνει και το πρόβληµα στο οποίο 

αναφέρονται και στον Πίνακα 7.1 οι εξισώσεις και οι περιορισµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν. Επαναλαµβάνεται ότι στο πρόβληµα (α) για το κελί καυσίµου, ο 

αριθµός των κελιών καυσίµου στα αποτελέσµατα είναι πάντα µονάδα. 

 

Σχήµα 7.1: Σχηµατική αναπαράσταση των δύο προβληµάτων µη γραµµικού προγραµµατισµού 

για κελί καυσίµου (α) και για συστοιχία κελιών καυσίµου (β). 

   

Εξισώσεις Περιορισµοί Επιθυµητές Τιµές 

( )

( , , )
( , , )

f

ox ox ox

c ox ox

c c

Q f i

Q f i U C
V f i Q C
P V I

=

=

=
= ⋅

 

, , , , , ,f ox ox ox c ci Q Q U C V P  Uox όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο 50% 
 

Πίνακας 7.1: Σύνολο εξισώσεων περιορισµών και επιθυµητών τιµών για το πρόβληµα µη 

γραµµικού προγραµµατισµού. 

7.3 Αποτελέσµατα Βελτιστοποίησης. 
Ύστερα από τρεξίµατα του κώδικα Lingo για διάφορες τιµές απαίτησης ισχύος 

προέκυψαν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης για τα δύο 

προβλήµατα, αυτό της οικιακής συσκευής και αυτό της εγκατάστασης. 

Επαναλαµβάνεται ότι η ουσιαστική διαφορά των δύο αυτών προβληµάτων είναι ότι 

στο πρόβληµα της οικιακής συσκευής γίνεται χρήση ενός µόνο κελιού καυσίµου ενώ 

ΑΑππααίίττηησσηη  σσεε  ιισσχχύύ  ((αα))  

∆∆εεδδοοµµέένναα  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  
ααππόόφφαασσηηςς 

ΠΠααρροοχχήή  κκααυυσσίίµµοουυ  ((αα,,ββ))  
ΠΠααρροοχχήή  ΟΟξξεειιδδωωττιικκοούύ  ((αα,,ββ))  
ΕΕµµππλλοουυττιισσµµόόςς  ΟΟξξεειιδδωωττιικκοούύ  

ΡΡεεύύµµααττοοςς  ((αα,,ββ))  
ΑΑρριιθθµµόόςς  κκεελλιιώώνν  κκααυυσσίίµµοουυ  ((ββ)) 

ΑΑννττιικκεειιµµεεννιικκήή  
ΣΣυυννάάρρττηησσηη  

((ΕΕλλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη))  

ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  
κκεελλιιοούύ  κκααυυσσίίµµοουυ  ((αα))  
ΠΠάάγγιιοο  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  
κκεελλιιοούύ  κκααυυσσίίµµοουυ  ((ββ))  

  

  

  

  
∆∆ιιααµµόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  
ππρροοββλλήήµµααττοοςς  µµηη  γγρρααµµµµιικκοούύ  
ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ ((NNLLPP))
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στο πρόβληµα του σχεδιασµού της εγκατάστασης, ο αριθµός των κελιών είναι 

µεταβλητός. Από τα αποτελέσµατα αυτά εξήχθησαν τα παρακάτω νοµογραφήµατα: 
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∆ιάγραµµα 7.3: Παροχές καυσίµου και οξειδωτικού για ένα κελί καυσίµου σε STP. 
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∆ιάγραµµα 7.4: Παροχή οξυγόνου από τη φιάλη και εµπλουτισµός οξειδωτικού ρεύµατος για ένα κελί καυσίµου.. 
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∆ιάγραµµα 7.5: ∆υναµικό λειτουργίας και πυκνότητα ρεύµατος ενός κελιού καυσίµου. 
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∆ιάγραµµα 7.6: Αριθµός κελιών συστοιχίας και συγκέντρωση οξυγόνιυ στο οξειδωτικό ρεύµα.. 
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∆ιάγραµµα 7.7: Παροχές καυσίµου και οξειδωτικού για συστοιχία κελιών καυσίµου σε STP. 
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∆ιάγραµµα 7.8: ∆υναµικό λειτουργίας και πυκνότητα ρεύµατος συστοιχίας κελιών καυσίµου. 
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Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι η παροχή του οξυγόνου από τη φιάλη, η οποία 

για την περίπτωση της συστοιχίας βγήκε σταθερή και ίση µε 9 L/h. Η τιµή αυτή είναι 

η ελάχιστη τιµή που µπορεί να δείξει το συγκεκριµένο µανόµετρο, το οποίο 

προτάθηκε από την Air Liquide ως κατάλληλο για τη συγκεκριµένη διεργασία. Αν 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µανόµετρο µε διαφορετικά όρια, τότε σίγουρα η 

βέλτιστη λύση θα ήταν διαφορετική. 



 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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8.1 Εισαγωγή 
Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα διάφορα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από τη διερεύνηση των παραµέτρων λειτουργίας του κελιού καυσίµου 

φωσφορικού οξέος (PAFC) µε τη χρήση υπολογιστικού µοντέλου προσοµοίωσης 

(CFD code), το οποίο επιλύθηκε στο εµπορικό λογισµικό PHOENICS®. Στη συνέχεια 

η µεταµοντελοποίηση έγινε σε περιβάλλον Matlab (Matlab ® 7.1 (R14)), ενώ η 

βελτιστοποίηση λειτουργίας του κελιού καυσίµου και της συστοιχίας έγινε στο 

πρόγραµµα Lingo (Lingo v.9.0). 

Γενικότερα η συγκεκριµένη εργασία κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες εξαγωγής 

αποτελεσµάτων και αξιολόγησής τους: 

1. Ανάλυση των παραµέτρων λειτουργίας ενός κελιού καυσίµου φωσφορικού 

οξέος για την περίπτωση όπου το ηλεκτρόδιο της καθόδου τροφοδοτείται µε 

εµπλουτισµένο σε Ο2 ρεύµα αέρα για συγκεκριµένο σηµείο λειτουργίας  

2. Μεταµοντελοποίηση των συνθηκών λειτουργίας του κελιού καυσίµου και 

συγκεκριµένα του δυναµικού λειτουργίας, της πίεσης και της απόδοσης. 

3. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας κελιού καυσίµου για συγκεκριµένη απαίτηση 

ισχύος. 

Επίσης αναφέρονται διάφορες προτάσεις-υποδείξεις για µελλοντική εργασία, οι 

οποίες συµβαδίζουν µε τις ερευνητικές τάσεις που απορρέουν από τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, όσον αφορά στα κελιά καυσίµου και τα διάφορα συνδυασµένα 

συστήµατα στα οποία χρησιµοποιούνται αυτά, στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ). 

8.2 Συµπεράσµατα από τη χρήση εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος 

αέρα. 
8.2.1 Λόγοι χρήσης εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα 

Η χρήση εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα ως οξειδωτικό µέσο έγινε µε σκοπό 

τη βελτίωση της συµπεριφοράς του κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος µε τελικό 

σκοπό την αύξηση της απόδοσής του. Ουσιαστικά η αύξηση της σύστασης του Ο2 

στο οξειδωτικό µέσο επιδρά θετικά στη λειτουργία του κελιού καυσίµου για τους 

εξής λόγους: 

1. Αύξηση της αρχικής σύστασης του Ο2 συνεπάγεται και αύξηση του ρεύµατος 

ανταλλαγής i0, το οποίο υπεισέρχεται στον υπολογισµό των απωλειών 



Κεφάλαιο 8ο: Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική Εργασία 

 182

ενεργοποίησης και κατ’ επέκταση στις συνολικές απώλειες δυναµικού του 

κελιού καυσίµου, µε αποτέλεσµα τη µείωσή τους: 

 
2 2

2 3
0, 3.35 10 ( 0.23) 3.81 10O O enrichedi C− −= × ⋅ − + ×  (8-1)

 

0

ln( )losses conc
iV A ir V
i

∆ = + + ∆  
(8-2)

 

2. Μεγαλύτερη αρχική σύσταση του Ο2 έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

µερικής πίεσής του και συνεπώς σύµφωνα µε την εξίσωση υπολογισµού του 

δυναµικού λειτουργίας από το νόµο του Nernst προκύπτει βελτίωση της τιµής 

του δυναµικού του κελιού καυσίµου (περιορίζεται η ποσότητα του N2 στο 

οξειδωτικό µέσο) : 

 
2 2

2
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H O

H O

P PRTE E
F P

= +  

 

(8-3)

8.2.2 Παράµετροι λειτουργίας που µεταβάλλονται από τη χρήση εµπλουτισµένου 

οξειδωτικού µέσου σε Ο2  

Ο εµπλουτισµός του οξειδωτικού µέσου µε Ο2 επιδρά σε πολλές παραµέτρους της 

λειτουργίας του κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος, άµεσα λόγω της ύπαρξης της 

αρχικής σύστασης του Ο2 στον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών ή έµµεσα µέσω 

της επίδρασης στη µεταβολή της τιµής του δυναµικού λειτουργίας. Το καύσιµο που 

χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις είναι αέριο µίγµα Η2/CO2 µε σύσταση 25% 

κατά βάρος σε Η2. Τα µεγέθη που οαρουσιάστηκαν να επηρεάζονται είναι τα εξής: 

 Παροχή τροφοδοσίας οξειδωτικού µέσου (Qox) 

 ∆υναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου (Vcell) 

 Ισχύς κελιού καυσίµου (Pcell) 

 Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου (n, efficiency) 

 ∆ιάρκεια ζωής 

 

Παροχή τροφοδοσίας οξειδωτικού µέσου (Qox) 

Η αύξηση της σύστασης του Ο2 στο οξειδωτικό µέσο έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 

της παροχής εισόδου του. Παρατηρείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατανάλωσης 

του οξειδωτικού µέσου η αύξηση της σύστασης του Ο2 σε αυτό µειώνει την παροχή 
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εισόδου του στο κανάλι ροής της καθόδου. Το ίδιο συµβάινει και µε την αύξηση της 

κατανάλωσης του οξειδωτικού ρεύµατος. 

∆υναµικό λειτουργίας του κελιού καυσίµου (Vcell) 

Ο εµπλουτισµός του ρεύµατος του οξειδωτικού σε Ο2 έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου για όλες τις περιπτώσεις 

κατανάλωσης του οξειδωτικού. Η µορφή των καµπύλων του δυναµικού για το εύρος 

της σύστασης του Ο2 στο εµπλουτισµένο ρεύµα αέρα δικαιολογείται από τη 

λογαριθµική µορφή του νόµου του Nernst και των συνολικών απωλειών δυναµικού 

του κελιού καυσίµου.  

Από τις καµπύλες του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου για τις διάφορες 

τιµές της κατανάλωσης του οξειδωτικού διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο δυναµικό 

αντιστοιχεί στη µικρότερη κατανάλωση. Όσο πιο µικρή είναι η κατανάλωση του 

οξειδωτικού και συγκεκριµένα του Ο2, τόσο πιο µικρή είναι η περιεκτικότητα του 

σχηµατιζόµενου προϊόντος, δηλαδή του Η2Ο, γεγονός που επιτρέπει την επίτευξη 

υψηλότερου δυναµικού. Και αυτό εξηγείται από την εξίσωση υπολογισµού του 

θεωρητικού δυναµικού από το νόµο του Nernst. 

Ισχύς κελιού καυσίµου (Pcell) 

Ο εµπλουτισµός του οξειδωτικού µέσου επιδρά ωφέλιµα στην αποδιδόµενη ισχύ του 

κελιού καυσίµου. Επίσης η αύξηση της κατανάλωσης του οξειδωτικού Uox έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της ισχύος του κελιού καυσίµου επειδή επιδρά άµεσα στην 

παραγωγή µεγαλύτερης ποσότητας Η2Ο, µειώνοντας έτσι το θεωρητικό δυναµικό που 

υπολογίζεται από το νόµο του Nernst. Έτσι για τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν οι 

µεγαλύτερες τιµές ισχύος εµφανίστηκαν για i = 4000 Α/m2 και Uox = 10%. 

Ορίστηκε το µέτρο δυναµικής του συστήµατος dW/dn σε [W], το οποίο δείχνει το 

κέρδος σε ισχύ που προέρχεται από την αύξηση της σύστασης του Ο2 στο οξειδωτικό 

µέσο για κάθε κελί καυσίµου που προστίθεται στη συστοιχία. Το µέτρο δυναµικής του 

συστήµατος αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο βελτιστοποίησης του συστήµατος 

της συστοιχίας του κελιού καυσίµου στην περίπτωση διερεύνησης της χρήσης 

εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα, γιατί βοηθά στη λήψη αποφάσεων όσον 

αφορά στα ακόλουθα: 

1) Λήψη απόφασης για επέκταση ή µη µιας ήδη υπάρχουσας συστοιχίας κελιών 

καυσίµου που τροφοδοτείται µε οξειδωτικό µέσο δεδοµένης σύστασης σε Ο2 
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2) Επιλογή του ποσοστού εµπλουτισµού που απαιτείται για επίτευξη κάποιας 

επιθυµητής ισχύος µέσω δεδοµένης συστοιχίας κελιών καυσίµου 

Ωστόσο βασική προϋπόθεση για την επιλογή χρήσης εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος 

αέρα για µία συστοιχία κελιών καυσίµου αποτελεί η εκπόνηση τεχνοοικονοµικής 

µελέτης, στην οποία θα αποφασίζεται αν είναι συµφέρουσα η χρήση του 

εµπλουτισµού ή όχι µε βάση το κόστος και την απαιτούµενη ισχύ. 

Βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου (n, efficiency) 

Η απόδοση του κελιού καυσίµου µειώνεται µε την αύξηση της κατανάλωσης του 

οξειδωτικού για όλες τις περιπτώσεις της σύστασης του Ο2 στο οξειδωτικό αλλά και 

µε την αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος. Μάλιστα και η απόδοση του κελιού 

καυσίµου ελαττώνεται µε τον ίδιο ρυθµό που ελαττώνεται και το δυναµικό, καθώς 

αυξάνεται η κατανάλωση Uox. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι µέγιστες 

τιµές της απόδοσης στις συνθήκες λειτουργίας (i = 1200 Α/m2 και Uox = 10%) ήταν 

µεγαλύτερες κατά περίπου 50% σε σχέση µε τις ελάχιστες (στις συνθήκες λειτουργίας 

i = 4000 Α/m2 και Uox = 85%).  

∆ιάρκεια ζωής  

Η χρήση καθαρού Ο2 ως οξειδωτικό µέσο επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του κελιού 

καυσίµου. Συγκεκριµένα όσο πιο καθαρό είναι το οξειδωτικό (προσέγγιση 100% 

κατά βάρος σε Ο2) αυξάνεται η διάρκεια ζωής του κελιού καυσίµου, πλησιάζοντας 

ακόµη περισσότερο στην αρχική εκτίµηση των κατασκευαστών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί περιορίζονται οι ακαθαρσίες ή κάποιο στρώµα Ν2 που µπορεί να επικάθεται 

πάνω στο ηλεκτρόδιο της καθόδου επηρεάζοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα και 

κατά συνέπεια τη διάρκεια ζωής του κελιού καυσίµου. Εποµένως και η χρήση 

εµπλουτισµένου ρεύµατος σε Ο2 αέρα βοηθά στην αύξηση της διάρκειας ζωής του 

καυσίµου γιατί το οξειδωτικό περιέχει µεγαλύτερη ποσότητα Ο2 σε σχέση µε αυτή 

του αέρα. 

8.2.3 Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα χρήσης εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα 

Με βάση τα παραπάνω, δηλαδή από την παραµετρική ανάλυση του κελιού καυσίµου 

για διαφορετική σύσταση σε Ο2, τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του εµπλουτισµού 

συνοψίζονται στα εξής: 
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 Μείωση της παροχής εισόδου του οξειδωτικού µέσου που συνεπάγεται 

ελάττωση της απαιτούµενης ισχύς των αντλιών τροφοδοσίας του κελιού 

καυσίµου 

 Αύξηση του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου που συνεπάγεται 

µεγαλύτερη αποδιδόµενη ισχύ από το κελί καυσίµου, που ενισχύεται 

ιδιαιτέρως στην περίπτωση συστοιχιών κελιών καυσίµου (stack) 

 Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κελιού καυσίµου. 

 

Από την άλλη πλευρά η χρήση µεγαλύτερης ποσότητας Ο2 επιφέρει τα εξής 

µειονεκτήµατα: 

 Αύξηση του κόστους λόγω χρήσης καθαρού οξυγόνου που χρησιµοποιείται 

για τον εµπλουτισµό 

 Απαιτείται συγκεκριµένος εξοπλισµός διάταξης εµπλουτισµού (ρυθµιστικά    

όργανα, ηλεκτροβάννες, χώρος ανάµιξης του αέρα και του οξυγόνου κλπ) 

 

Συνεπώς η επιλογή για τη χρήση εµπλουτισµένου σε Ο2 ρεύµατος αέρα ή όχι σε κελιά 

καυσίµου φωσφορικού οξέος είναι µία απόφαση που εξαρτάται και από τον 

παράγοντα κόστος και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στην τελική απόφαση για 

το σχεδιασµό της εγκατάστασης. Αυτό που πρέπει επίσης να αναφερθεί είναι ότι η 

παρούσα εργασία προσφέρει µία αρκετά καλή εκτίµηση της επίδρασης του 

εµπλουτισµένου οξειδωτικού ρεύµατος σε οξυγόνο στις συνθήκες λειτουργίας του 

κελιού καυσίµου. 

8.3 Συµπεράσµατα από τη µεταµοντελοποίηση και τη βελτιστοποίηση 

των παραµέτρων λειτουργίας. 

Η εξαγωγή των αναλυτικών σχέσεων και των νοµογραφηµάτων είναι το βασικό 

αποκύηµα της παρούσας εργασίας. Αυτές οι αναλυτικές σχέσεις έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι κάθε µία συνδέει 3 από τις µεταβλητές εισόδου (παροχή καυσίµου, 

πυκνότητα ρεύµατος, παροχή, κατανάλωση και εµπλουτισµό εξειδωτικού) µε τις 

µεταβλητές εξόδου (δυναµικό λειιτουργίας,ισχύ, βαθµός απόδοσης κελιού καυσίµου). 

Αυτό συµβαίνει γιατί όπως εξηγήθηκε οι 5 µεταβλητές εισόδου είναι εξαρτηµένες 

µεταξύ τους, ενώ ανα τρεις είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Η εξαγωγή 3 αναλυτικών 

σχέσεων έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να εξαχθούν τα ζητούµενα µεγέθη µε τη 
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γνώση µόνο τριών από τις 5 µεταβλητές εισόδου, κάτι το οποίο κρίνεται ιδιαιτέρως 

σηµαντικό για το σχεδιασµό µιας εγκατάστασης. 

Επίσης, µε τη χρήση αυτών των νοµογραφηµάτων θα µπορεί ο µηχανικός να 

αναπτύξει το σχεδιασµό µίας εγκατάστασης που θα περιλαµβάνει κελιά καυσίµου 

φωσφορικού οξέος βασιζόµενος σε έτοιµα δεδοµένα, χωρίς να χρειάζεται να 

επαναλάβει παρόµοια πειράµατα ή υπολογιστικές τεχνικές. 

Αυτό που βέβαια πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι συνθήκες και οι παράµετροι 

λειτουργίας των κελιών καυσίµων της παρούσας εργασίας αποτελεί συνέχεια µιας 

έρευνας συγκεκριµένων ανθρώπων πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Επίσης υπήρχαν 

όπως προαναφέρθηκαν περιορισµοί από τη συγκεκριµένη εγκατάσταση που 

σχεδιάστηκε µε σηµαντικότερη το εύρος παροχών του ροοµέτρου της φιάλης 

οξυγόνου (9-900 L./h). Οποιαδήποτε αλλαγή σε ρευστοδυναµικό επίπεδο που αφορά 

το κελί καυσίµου ή τις συνθήκες λειτουργίας ή ακόµα και χρήση άλλου τρόπου 

εµπλουτισµού του οξειδωτικού ρεύµατος µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές 

αναλυτικές σχέσεις που συνδέουν τα µεγέθη µεταξύ τους. Αυτή η εργασία µπορεί να 

αποτελέσει την αρχή µιας ολόκληρης δηµιουργίας βάσης δεδοµένων για προβλήµατα 

ενέργειας µε χρήση κελιών καυσίµου διαφόρων τύπων. 

Επιπροσθέτως σε όλη την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, κάτι για το οποίο έγινε εν 

µέρει προσπάθεια στη συγκεκριµένη εργασία έιναι η αντικειµενική συνάρτηση 

βελτιστοποίησης να αποτυπώνει και το λειτουργικό κόστος λειτουργίας του κελιού 

καυσίµου. Μια πιο αντιπροσωπευτική για υπολογισµό κόστους αντικειµενική 

συνάρτηση, θα έπρεπε να περιλαµβάνει πλήρη τεχνοοικονοµικά στοιχεία. Συνεπώς, 

θα µπορούσε η αντικειµενική συνάρτηση (ειτε µε κανονικοποιηµένα µεγέθη ειτε 

χωρίς) να περιλαµβάνει συντελεστές οι οποίοι να βασίζονται σε στοιχεία κόστους. 

Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να γίνει µελέτη βελτιστοποίησης και σε 

περιπτώσεις όπου ο αριθµός των κελιών καυσίµου της συστοιχίας δεν είναι 

µεταβλητός, αλλά να εξετάζεται όλο το εύρος απαιτήσεων σε ισχύ που µπορεί να 

καλύψει µία συστοιχία δύο, τριών κ.ο.κ. κελιών. Αυτή η µελέτη η οποία θα βασίζεται 

σε πραγµατικά στοιχεία κόστους και θα προσφέρει συγκρίσιµα αποτελέσµατα µεταξύ 

των συστοιχιών, θα µπορούσε να αποτελέσει και µία συνέχιση της παρούσας 

εργασίας.    

8.4 Προτάσεις για µελλοντική εργασία 
Ακολουθούν ορισµένες προτάσεις για µελλοντική εργασία και έρευνα: 
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 Περαιτέρω µελέτη βελτιστοποίησης, συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία κόστους, 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 

 Χρήση Νευρωνικών ∆ικτύων για την εξαγωγή των αλγεβρικών συσχετίσεων 

της µεταµοντελοποίησης. 

 Επέκταση του υπολογιστικού κώδικα προσοµοίωσης για µη 

ισοθερµοκρασιακό µοντέλο. Επιβάλλονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

i. Αλλαγή στους τύπους υπολογισµού του δυναµικού και κινηµατικού 

ιξώδους  

ii. Αλλαγή στους τύπους υπολογισµού των πυκνοτήτων των αερίων 

µιγµάτων του καυσίµου και του οξειδωτικού 

iii. Προσέγγιση εµπειρικού τύπου για την εύρεση των απωλειών 

συναρτήσει της θερµοκρασίας λειτουργίας του κελιού καυσίµου: 

∆Vcell=f(T) 

iv. Προσέγγιση εµπειρικού τύπου για τον υπολογισµό του δυναµικού του 

κελιού καυσίµου συναρτήσει της θερµοκρασίας λειτουργίας: Vcell=f(T) 

v. ∆ιαφορετική σχέση υπολογισµού του ρεύµατος ανταλλαγής i0 και κατ’ 

επέκταση των συνολικών απωλειών δυναµικού στην περίπτωση 

εµπλουτισµένου ρεύµατος αέρα σε Ο2 

 Επέκταση του µοντέλου σε συστοιχία κελιών καυσίµου εισάγοντας στον 

υπολογιστικό κώδικα δεδοµένα για τα φαινόµενα µεταφοράς που λαµβάνουν 

χώρα σε όλη τη συστοιχία και όχι µόνο στο κελί. Η επέκταση αυτή του 

µοντέλου για προσοµοίωση της συστοιχίας προϋποθέτει βέβαια και την 

ανάπτυξη µη ισοθερµοκρασιακού µοντέλου. 

 Υπολογισµός τοπικών τιµών για διάφορα µεγέθη: 

Τοπική κατανάλωση 

καυσίµου Uf(local) ( )
( )

( )

local
local

local

reacted
f

entered

mU

m

=  

Στην παρούσα εργασία 

η κατανάλωση 

καυσίµου αναφέρεται 

στην είσοδο 

Τοπική κατανάλωση 

οξειδωτικού µέσου 

Uox(local) 

( )
( )

( )

local
local

local

reacted
ox

entered

mU

m

=  

Στην παρούσα εργασία 

η κατανάλωση 

οξειδωτικού 

αναφέρεται στην 

είσοδο 
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Τοπική τιµή της 

πυκνότητας ρεύµατος  

κατανάλωση καυσίµου 

iL(local) 

2( )local a
dHi n F h
dx

= − ⋅ ⋅ ⋅  

[Wei, 2000] 

Στην παρούσα εργασία 

η τιµή της πυκνότητας 

ρεύµατος αντιστοιχεί 

στη µέση τιµή της σε 

όλη την επιφάνεια των 

ηλεκτροδίων   

 Πρόβλεψη ψυκτικών µέσων για πιο οµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας 

στη συστοιχία των κελιών καυσίµου, συµπληρωµατικών του εµπλουτισµένου 

οξειδωτικού ρεύµατος που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 Κατάλληλη τροποποίηση του κώδικα για προσοµοίωση και άλλων τύπων 

κελιού καυσίµου µε επιπρόσθετες αλλαγές στη γεωµετρία των κελιών 

καυσίµου. Αυτή η περίπτωση απαιτεί και χρήση διαφορετικού 

ρευστοδυναµικού µοντέλου επίλυσης. 

 Επέκταση του µοντέλου και σε περιπτώσεις όπου το καύσιµο αέριο 

περιλαµβάνει και κάποιο ποσοστό µονοξειδίου του άνθρακα CO. 

 Τεχνοοικονοµική µελέτη για υβριδικό κύκλο εµπλουτισµένου ρεύµατος σε Ο2, 

όσον αφορά στο κέρδος σε ισχύ. 

 Εύρεση απωλειών συγκέντρωσης ∆Vconc για πυκνότητα ρεύµατος 

περιορισµού του ηλεκτροδίου της καθόδου (κανάλι ροής του οξειδωτικού 

µέσου) ως προς την κατανάλωση του οξειδωτικού µέσου Uox: σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα των απωλειών συγκέντρωσης που αναφέρονται στο 

ανοδικό ρεύµα περιορισµού. 

 Θεώρηση του κελιού καυσίµου και συνεπώς της οποιασδήποτε συστοιχίας 

κελιών αυτού του τύπου, ως «µαύρο κουτί», (black box), και ένταξή του σε 

µία γενικότερη ηλεκτροπαραγωγική διάταξη, η οποία θα εκµεταλλεύεται 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

 Ανάπτυξη µοντέλου λήψης αποφάσεων για διάφορες συνθήκες λειτουργίας 

των κελιών καυσίµου και συγχρόνως προσπάθεια αριστοποίησης της διάταξης 

των κελιών καυσίµου µεµονωµένα ή ως µέρος συστήµατος παραγωγής 

ενέργειας. 

Γενικότερα απαιτείται περισσότερη έρευνα πάνω στη λειτουργία των κελιών 

καυσίµου για την εξαγωγή χρήσιµων και αποτελεσµατικών συµπερασµάτων, που 

θα βοηθήσουν στη σχεδίαση και υλοποίηση γενικευµένων συστηµάτων 
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παραγωγής ενέργειας µέσω Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Εξάλλου η 

φιλοσοφία των κελιών καυσίµου είναι ότι δεν πρέπει να εξετάζονται µεµονωµένα 

ως µια αυτόνοµη διάταξη, αλλά ως τµήµα ενός συστήµατος παραγωγής ενέργειας. 
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Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται οι τύποι που χρησιµοποιήθηκαν για τις 

ιδιότητες των µιγµάτων των αντιδρώντων αερίων που τροφοδότησαν το κελί 

καυσίµου. 

 

Α.1 Πυκνότητα µίγµατος 
Η πυκνότητα του αερίου µίγµατος το οποίο αποτελείται από Η2, Ο2, Η2Ο, Ν2 και 

CO2 (1, 2, 3, 4, 5 αντίστοιχα), θεωρώντας συµπεριφορά ιδανικού αερίου, 

υπολογίζεται µε βάση την καταστατική εξίσωση,:  

 
mixmix MB

RT
P

=ρ  
(Α-1)

Στην παραπάνω σχέση ΜΒmix είναι το µοριακό βάρος του αερίου µίγµατος, το 

οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: 

 5

1
mix i i

i
MB X MB

=

=∑  
(Α-2)

όπου:  

:iX  το γραµµοµοριακό κλάσµα του κάθε συστατικού στο µίγµα σε [mol i /mol mix]  

Στη συνέχεια αναφέρεται και η πυκνότητα του κάθε συστατικού στο αέριο µίγµα σε 

θερµοκρασία 180 0C και πίεση 1 atm, καθώς επίσης και του αέρα που 

χρησιµοποιείται στις οριακές συνθήκες: 

Συστατικό Πυκνότητα (kg/m3) 

Η2 0.055 

Ο2 0.875 

Η2Ο 0.476 

Ν2 0.766 

CO2 1.201 

Αέρας 0.776 

Πίνακας Α.1: Πυκνότητα συστατικών αερίου µίγµατος σε πίεση 1atm και θερµοκρασία 

1800C 

Α.2 Κινηµατικό ιξώδες µίγµατος 

Ο τύπος που δίνει το µmix δίνεται από την προσέγγιση Wilke: 
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 5

5
1

1

mix
i

j

Xi

Xj ij

ιµµ
=

=

=
Φ

∑
∑

  

(Α-3)

 
1

5,0
−Φ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Μ
Μ

=Φ ji
Bj
Biij  

 

(Α-4)

(αν θεωρηθεί ότι ισχύει η προσέγγιση Herning-Zipperer)  και MΒi, MΒj τα µοριακά 

βάρη των χηµικών ειδών i,j. 

Όµως ο παραπάνω τύπος αναφέρεται σε δυναµικό ιξώδες, ενώ στο λογισµικό υπάρχει 

το κινηµατικό ιξώδες. Συνεπώς υπολογίζεται µέσω της παραπάνω σχέσης το 

δυναµικό ιξώδες και διαιρείται µε την πυκνότητα του µίγµατος για να υπολογιστεί 

στη συνέχεια το κινηµατικό. Ο επόµενος πίνακας δίνει τα δυναµικά ιξώδη για κάθε 

συστατικό του αερίου µίγµατος: 

Συστατικό ∆υναµικό ιξώδες (Pa.s) 

Η2 1.15x10-5 

Ο2 2.80x10-5 

Η2Ο 1.60x10-5 

Ν2 2.34x10-5 

CO2 2.18x10-5 

Πίνακας Α.2: ∆υναµικό ιξώδες συστατικών αερίου µίγµατος σε πίεση 1atm και 

θερµοκρασία 180 0C 

 

Α.3 Μοριακή διαχυτότητα µίγµατος 
Η σχέση υπολογισµού της µοριακής διαχυτότητας του αερίου µίγµατος δίνεται 

παρακάτω:    

 1

5

1j
j i

XjDim
Dij

−

=
≠

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

 

(Α-5)

όπου: 

Dij: είναι η δυαδική διαχυτότητα (binary diffusivity) για κάθε ζεύγος συστατικών στο 

µίγµα. Φυσικά ισχύει ότι Dij=Dji. 
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Η επόµενη σχέση συσχετίζει τις δυαδικές διαχυτότητες µε µία θερµοκρασία και πίεση 

αναφοράς (Τ0, P0) στις εκάστοτε επιθυµητές συνθήκες. Φυσικά, στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα η πίεση δεν αλλάζει παρά µόνο η θερµοκρασία. Αυτή η σχέση έχει ως 

εξής:  

 5.1

),( ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

To
T

Po
PPoToDijDij  

(Α-6)

Έτσι προκύπτουν τα δεδοµένα του πίνακα Α.3. 

∆υαδικές µοριακές διαχυτότητες [m2/s] ∆ιαχυτότητα συστατικού i στο j 
Dij=Dji 

Ο2 D12=1.491x10-4 

Η2Ο D13=1.639x10-4 

Ν2 D14=1.440x10-4 

Του Η2 στο:  

 

CΟ2 D15=1.210x10-4 

Η2Ο D23=0.502x10-4 

Ν2 D24=0.422x10-4 

Του O2 στο: 

CΟ2 D25=0.297x10-4 

Ν2 D34=0.458x10-4 Του Η2O στο: 

CΟ2 D35=0.361x10-4 

Του N2 στο:  CΟ2 D45=2.225x10-4 

Του Η2 στο:  H2 D11=2.917x10-4 

Πίνακας Α.3: ∆υαδικές µοριακές διαχυτότητες σε πίεση 1atm και θερµοκρασία 180 0C 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι χρειάστηκε για τους υπολογισµούς και η 

µοριακή διαχυτότητα του καθαρού υδρογόνου, η οποία είναι: 

DH2=2,917x10-4m2/s 

Στις επόµενες ενότητες δίνονται κάποιες σχέσεις οι οποίες θα φανούν χρήσιµες σε 

µελλοντική µη ισοθερµοκρασιακή προσέγγιση του προβλήµατος. 

 

Α.4 Θερµοχωρητικότητα µίγµατος 
Η θερµοχωρητικότητα µίγµατος δίνεται από τον παρακάτω τύπο:   

 5

1
mix i

i
Cp XiCp

=

= ∑  
(Α-7)

όπου:  
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:iCp  η θερµοχωρητικότητα του κάθε συστατικού υπό σταθερή πίεση  

Η θερµοχωρητικότητα του κάθε συστατικού υπολογίζεται από σχέσεις της µορφής: 

 32 dTcTbTaCpi +++=  (Α-8)

όπου:  

a, b, c, d: γνωστές σταθερές για κάθε συστατικό  

Τ: η απόλυτη θερµοκρασία          

 

Α.5 Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µίγµατος 
Ο τύπος που δίνει το λmix θα δίνεται από την προσέγγιση Wassiljewa, η οποία είναι 

ανάλογη της Wilke για το δυναµικό ιξώδες:    

 5

5
1

1

mix
i

j

Xi

XjAij

ιλλ
=

=

=∑
∑

 
(Α-9)

όπου: 

Αij=Φij  

Εδώ εφαρµόζεται η πιο απλή σχέση: 

 5

1
mix

i
Xiλ λι

=

=∑  
(Α-10)

όπου: 

λi: οι συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας, οι οποίοι υπολογίζονται µε γραµµική 

παρεµβολή δεδοµένων τιµών τους σε συγκεκριµένες θερµοκρασίες.                 
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Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται η εξίσωση υπολογισµού του δυναµικού του 

κελιού καυσίµου του Nernst, ενώ επιπλέον παρατίθενται και οι τύποι υπολογισµού 

και ορισµένες χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα είδη απωλειών (µη-

αντιστρεψιµοτήτων) που χρησιµοποιήθηκαν για τη µοντελοποίηση της λειτουργίας 

του κελιού καυσίµου. 

 

Β.1 Η εξίσωση του Nernst 
H ελεύθερη ενέργεια του Gibbs εξαρτάται από τη θερµοκρασία, για κάθε χηµική 

αντίδραση. Εξίσου σηµαντικές, αν και περισσότερο περίπλοκες, είναι και οι αλλαγές 

της ελεύθερης ενέργειας του Gibbs λόγω µεταβολών στην πίεση και τη συγκέντρωση 

των αντιδρώντων.  

Ας θεωρηθεί η γενική αντίδραση που λαµβάνει χώρα στο κελί καυσίµου ως εξής: 

 jJ kK mM+ →  (Β-1)

όπου j moles από το J αντιδρούν µε k moles από το Κ προς το σχηµατισµό m moles 

από το προϊόν Μ. Κάθε ένα από τα αντιδρώντα εµπεριέχει µία ενεργότητα (activity). 

Η ενεργότητα συµβολίζεται µε το γράµµα α. Εποµένως ισχύει: 

αj: η ενεργότητα του αντιδρώντος J 

αk: η ενεργότητα του αντιδρώντος K 

αm: η ενεργότητα του προϊόντος M 

 

Στην περίπτωση των ιδανικών αερίων η ενεργότητα ορίζεται ως εξής: 

 
( ) 0activity

Pa
P

=  
(Β-2)

όπου: 

P: η µερική πίεση του αερίου 

P0: η πίεση αναφοράς (σταθερή πίεση) 0.1 MPa 

 

Εφόσον τα κελιά καυσίµου είναι κυρίως αντιδραστήρες αερίων, η παραπάνω σχέση 

είναι ιδιαιτέρως σηµαντική. Μπορεί να αναφερθεί ότι η ενεργότητα είναι ευθέως 

ανάλογη προς την µερική πίεση του αερίου. Στην περίπτωση αδιάλυτων χηµικών 

ουσιών η ενεργότητα συνδέεται µε τη µοριακή κατά όγκο συγκέντρωση (molarity) 

του διαλύµατος. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει η περίπτωση του παραγόµενου 

νερού στα κελιά καυσίµου, από τη στιγµή που αυτό µπορεί να βρίσκεται στην υγρή ή 
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στην αέρια φάση. Στην περίπτωση που το νερό είναι σε µορφή ατµού (αέρια φάση) 

ισχύει: 

 
2

2

2

0
H O

H O
H O

P
a

P
=  

(Β-3)

όπου: 

2

0 :H OP  η τάση ατµών στη θερµοκρασία αναφοράς, η οποία βρίσκεται από πίνακες 

ιδιοτήτων του ατµού 

Στην περίπτωση που το Η2Ο βρίσκεται σε υγρή µορφή πραγµατοποιείται η 

προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία: 

2
1H Oa =  

Με τη βοήθεια της Θερµοδυναµικής [Balmer, 1990] η ελεύθερη ενέργεια 

σχηµατισµού του Gibbs δίνεται από την εξής σχέση: 

 0
ln( )

j k
J K

f f m
M

a ag g RT
a

∆ = ∆ −  
(Β-4)

όπου: 
0

:fg∆  η διαφορά στη µοριακή ελεύθερη ενέργεια σχηµατισµού του Gibbs για 

σταθερή πίεση 

  

Στην περίπτωση κελιού καυσίµου υδρογόνου η αντίδραση που λαµβάνει χώρα στο 

κελί είναι η ακόλουθη: 

 
2 2 2

1
2

H O H O+ →  
(Β-5)

Η παραπάνω εξίσωση της ελεύθερης ενέργειας του Gibbs διαµορφώνεται ως εξής: 

 
2 2

2

1/ 2
0

ln( )H O
f f

H O

a a
g g RT

a
∆ = ∆ −  

(Β-6)

Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση αν η ενεργότητα των αντιδρώντων αερίων 

αυξηθεί, το fg∆  µειώνεται ακόµη περισσότερο, ενώ αν η ενεργότητα των 

αντιδρώντων µειωθεί, τότε το fg∆  αυξάνεται. Η παραπάνω σχέση επιδρά στον 

υπολογισµό του δυναµικού του κελιού καυσίµου ως εξής: 
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2 2 2 2

2 2

0 1/ 2 1/ 2
0ln( ) ln( )

2 2 2
H O H Of

H O H O

a a a ag RT RTE E
F F a F a

∆
= + = +  

(Β-7)

όπου: 

Ε0: η ηλεκτρεγερτική δύναµη (EMF) σε σταθερή πίεση 

 

Η εξίσωση δείχνει ακριβώς τον τρόπο µε τον οποίο αυξάνεται το δυναµικό του κελιού 

καυσίµου στην περίπτωση όπου αυξηθεί η ενεργότητα των αντιδρώντων. Η 

παραπάνω εξίσωση και τα παράγωγά της ονοµάζονται εξισώσεις Nernst. Η 

ηλεκτρεγερτική δύναµη που υπολογίζεται από αυτές τις εξισώσεις είναι γνωστή ως 

δυναµικό του Nernst και αποτελεί το αντιστρεπτό δυναµικό του κελιού καυσίµου σε 

δεδοµένη θερµοκρασία και πίεση.  

Αν θεωρηθεί ότι ο ατµός συµπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο ισχύει: 
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(Β-8)
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(Β-11)

Αν όλες οι παραπάνω πιέσεις δίνονται σε bar, τότε P0=1 και η εξίσωση απλοποιείται 

ως εξής: 

 
2 2

2

1
2

0 ln( )
2

H O

H O

P PRTE E
F P

= +  

(Β-12)

Όλες οι παραπάνω πιέσεις αποτελούν τις µερικές πιέσεις των αερίων συστατικών στο 

µίγµα π.χ. η 
2OP  είναι η µερική πίεση του Ο2 στον αέρα. Συνήθως, τόσο η πίεση της 

ανόδου, όσο και αυτή της καθόδου είναι ίσες, µε αποτέλεσµα αν η πίεση του 

συστήµατος είναι P να ισχύει: 
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2HP aP=  (Β-13)

 
2OP Pβ=  (Β-14)

 
2HP PδΟ =  (Β-15)

όπου: 

α: η κατά όγκο συγκέντρωση του Η2 

β: η κατά όγκο συγκέντρωση του Ο2 

δ: η κατά όγκο συγκέντρωση του Η2Ο 

Εποµένως η τελική µορφή της εξίσωσης του Nernst καταλήγει να είναι η εξής: 

 1
12

0 2ln( )
2
RTE E P

F
αβ
δ

= + ⋅ ⇔  
(Β-16)

 1
2

0 ln( ) ln( )
2 4
RT RTE E P

F F
αβ
δ

= + +  
(Β-17)

Οι παραπάνω παραλλαγές της εξίσωσης του Nernst αποτελούν µία θεωρητική βάση 

πάνω στο σχεδιασµό και τη µελέτη των κελιών καυσίµου, καθώς και µία 

ποσοτικοποιηµένη συσχέτιση πολλών κρίσιµων µεγεθών που παίζουν ιδιαίτερο και 

καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των κελιών καυσίµου. 

 

Β.2 Απώλειες ενεργοποίησης (activation overpotential) 
Συνήθεις τιµές για τις απώλειες δυναµικού κελιών καυσίµου φωσφορικού οξέος είναι: 

2

2
,

2
,

560 / 3000 /

480 / 3000 /
total air

total O

V mV A m

V mV A m

∆ =

∆ =
 

Η σχέση που δίνει τις συνολικές απώλειες δυναµικού σε ένα κελί καυσίµου είναι: 

 

0

ln( ) exp( )total
iV A ir m ni
i

∆ = + +
(Β-18)

Για τις περιπτώσεις που ως οξειδωτικό µέσο επιλέγεται αέρας και καθαρό οξυγόνο ο 

όρος που αλλάζει από τη σχέση των συνολικών απωλειών δυναµικού είναι ο 0ln( )A i  

όπου Α είναι η σταθερά Tafel, αφού η τιµή της πυκνότητας ρεύµατος δεν αλλάζει. 

Έτσι αφαιρώντας τις συνολικές απώλειες για τις δύο περιπτώσεις οξειδωτικού µέσου 

προκύπτει: 
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2 2, , 0, 0,ln( ) ln( )total air total O O airV V A i A i∆ −∆ = − (Β-19)

∆ηλαδή ουσιαστικά αλλάζει µόνο το ρεύµα ανταλλαγής i0 (exchange current). Άρα 

προκύπτει: 

20, 0,ln( ) ln( ) 560 480 80O airA i A i mV− = − =  

Λαµβάνοντας ως δεδοµένο από τη βιβλιογραφία το ρεύµα ανταλλαγής για τον αέρα 

ως οξειδωτικό µέσο 4 2
0, 3.81 10 /airi mA cm−= × στους 453 Κ προκύπτει ότι: 

2

3 2
0, 2.96 10 /Oi mA cm−= ×  

Ελλείψει δεδοµένων για εµπλουτισµένο σε Ο2 ρεύµα αέρα µοναδικός τρόπος 

προσέγγισης αποτελεί η µέθοδος της γραµµικής παρεµβολής από την οποία 

προκύπτει: 

 
2 2 20, 0,

3 2

( )

3.35 10 /
O air pureO O inairi i K C C

K mA cm−

− = − ⇒

= ×

(Β-20)

Άρα η τιµή του ρεύµατος ανταλλαγής i0 για κάθε σύσταση του εµπλουτισµένου σε Ο2 

ρεύµατος αέρα θα είναι: 

 
2 2

2 2

0, 0,

3 4
0,

( 0.23)

3.35 10 ( 0.23) 3.81 10
O O inair air

O O inair

i K C i

i C− −

= − + ⇒

= × ⋅ − + ×

(Β-21)

όπου: 

, :2O inairC  η σύσταση του Ο2 στο εµπλουτισµένο ρεύµα σε [kg O2/kg mix] 

Συνεπώς οι απώλειες ενεργοποίησης δίνονται από τον τύπο: 

 

0

ln( )act
iV A
i

∆ =  
(Β-22)

 

Β.3 Απώλειες αντίστασης (ωµικές απώλειες) 
Οι απώλειες δυναµικού που οφείλονται στις ωµικές απώλειες δίδονται από τον 

γνωστό νόµο του Οhm: 

 ohmV ir∆ =  (Β-23)

όπου: 
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r: το σύνολο των ωµικών αντιστάσεων του κελιού καυσίµου ανηγµένο στην ενεργή 

µονάδα επιφάνειας των ηλεκτροδίων [Οhm/m2] 

i: η πυκνότητα ρεύµατος του κελιού καυσίµου [Α/m2] 

 

Συνεπώς για ενεργή επιφάνεια Aeff=0.04 m2 και ωµικές απώλειες r=0.0006 Οhm, η 

ανηγµένη στη µονάδα επιφάνειας των ηλεκτροδίων αντίσταση είναι: 
4 22.4 10 *R Ohm m−= ×  

 

Β.4 Εµπειρική σχέση υπολογισµού των απωλειών 
συγκέντρωσης σε ένα κελί καυσίµου 
Η συµπεριφορά του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου σε υψηλές τιµές του 

ρεύµατος λειτουργίας χαρακτηρίζεται από µία απότοµη πτώση (fall-off), η οποία 

οφείλεται στην υπέρταση της µεταφοράς µάζας ή διαφορετικά στις απώλειες 

συγκέντρωσης (mass-transport overpotential). Η απότοµη πτώση του δυναµικού 

εµφανίζεται αµέσως µετά τη σχεδόν γραµµική συµπεριφορά του δυναµικού (fairly 

linear) και η οποία σχετίζεται µε τις ωµικές απώλειες. Για την παρουσίαση των 

απωλειών δυναµικού αναπτύχθηκε η παρακάτω εµπειρική σχέση υπολογισµού τους 

[Kim et al, 1995]: 

 exp( )concV m ni∆ =  (Β-24)

όπου m, n είναι σταθερές εκφρασµένες σε µονάδες µέτρησης του δυναµικού και της 

αντίστροφης πυκνότητας ρεύµατος, δηλαδή: 

:m  εκφράζεται σε [Volts] 

:n  εκφράζεται σε [m2/Α] 

Ο υπολογισµός των απωλειών συγκέντρωσης προϋποθέτει φυσικοχηµική ερµηνεία 

των συγκεκριµένων σταθερών. Ως γνωστόν τα κύρια αίτια της ύπαρξης των 

απωλειών συγκέντρωσης συνοψίζονται στα εξής: 

i. Εξάντληση του Η2 στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου της ανόδου και του Ο2 

στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου της καθόδου 

ii. Αλλαγές στο πορώδες λόγω στρεβλότητας στο στρώµα διάχυσης των 

ηλεκτροδίων 

iii. Παρουσία ενός στρώµατος Η2Ο (water film) στο στρώµα διάχυσης  
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Παρατηρήθηκε ότι η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στο σχεδόν γραµµικό γράφηµα του 

δυναµικού λειτουργίας (θεωρητική περίπτωση για τις µεγαλύτερες τιµές της 

πυκνότητας ρεύµατος) και στο γράφηµα του πραγµατικού δυναµικού του κελιού 

καυσίµου έχει λογαριθµική εξάρτηση από την πυκνότητα ρεύµατος i. Έτσι 

αναπτύχθηκαν δύο εµπειρικοί τύποι υπολογισµού της διαφορά αυτής δυναµικού, η 

οποία ουσιαστικά είναι το σύνολο των απωλειών συγκέντρωσης: 

 exp( )m ni∆Ε =  (Β-25)

 nmi∆Ε =  (B-26)

Βασιζόµενοι στην εργασία [60] σχετικά µε τις απώλειες συγκέντρωσης, επιλέχθηκε η 

πρώτη εµπειρική σχέση, καθώς σε σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα 

πραγµατοποιήθηκε καλύτερη ταύτιση των καµπύλων δυναµικού που προέκυψαν 

(excellent fitting). 

Cell Voltage

i

E

Experimental data Theoretical cell potential

 ∆ιάγραµµα Β.1: ∆ιαφορά δυναµικού ανάµεσα στη θεωρητική περίπτωση της γραµµικής 

συµπεριφοράς του και πειραµατικών δεδοµένων (πραγµατική κατάσταση) 

Μεταβάλλοντας την τιµή της σταθεράς m και διατηρώντας σταθερή την τιµή της n 

διαπιστώνεται ότι η σταθερά m επηρεάζει: 

• Την κλίση της γραµµικής περιοχής (linearity) πριν ακριβώς από την πτώση 

του δυναµικού (fall-off) 

• Την τιµή της πυκνότητας ρεύµατος i στην οποία ξεκινά η πτώση του 

δυναµικού 
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Cell Voltage
m1>m2>m3>m4

n=ct 

i

V
ce

ll

m1 m2 m3 m4

 ∆ιάγραµµα Β.2: Καµπύλες δυναµικού για διαφορετική τιµή της σταθεράς m και σταθερή την 

τιµή της n 

Καθώς αυξάνεται η τιµή της m η πτώση του δυναµικού είναι πιο ραγδαία και 

εµφανίζεται σε µικρότερες τιµές του i. 

Μεταβάλλοντας την τιµή της σταθεράς n και διατηρώντας σταθερή την τιµή της m 

διαπιστώνεται ότι η σταθερά n επηρεάζει µόνον την κλίση της µη γραµµικής 

περιοχής. Έτσι καθώς αυξάνεται η τιµή της n η πτώση του δυναµικού είναι πιο 

απότοµη (αύξηση της κλίσης της), ενώ δεν µεταβάλλεται η τιµή της πυκνότητας 

ρεύµατος, όπου πραγµατοποιείται µετάβαση από τη γραµµική περιοχή συµπεριφοράς 

του δυναµικού στη µη γραµµική περιοχή (fall-off). 

Συµπληρωµατικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η φυσικοχηµική ερµηνεία των 

σταθερών m, n που επιλέγονται για την ταύτιση του δυναµικού που υπολογίζεται από 

µία αριθµητική επίλυση και του αντίστοιχου που προέρχεται από πειραµατικά 

δεδοµένα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

• Θερµοκρασία αναφοράς 

• Πίεση αναφοράς 

• Σύσταση καυσίµου και οξειδωτικού µίγµατος 

 

Ουσιαστικά ισχύει ότι: 

2 2
( , ) ( , , , )H Om n f T P C C=  
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Cell Voltage
n1>n2>n3>n4

m=ct 

i

V
ce

ll

n1 n2 n3 n4

 ∆ιάγραµµα Β.3: Καµπύλες δυναµικού για διαφορετική τιµή της σταθεράς n και σταθερή την 

τιµή της m 
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Επαλήθευση µοντέλου µε βάση πειραµατικά δεδοµένα (Model 

Validation) 
Οι απώλειες συγκέντρωσης ∆Vconc υπολογίζονται από έναν εµπειρικό τύπο, ο οποίος 

χρησιµοποιείται όλο και συχνότερα σήµερα [Kim et al, 1995 and Laurencelle et al, 

2001]: 

 exp( )concentrationV m ni∆ =  (Γ-1)

όπου: 

m: συντελεστής εκφραζόµενος σε [Volts] 

n: συντελεστής εκφραζόµενος σε [m2A-1] 

i: η πυκνότητα ρεύµατος [Α/m2] 

Η επιλογή του ζεύγους των συντελεστών m, n για τον υπολογισµό των απωλειών 

συγκέντρωσης έγινε µε σύγκριση των αποτελεσµάτων που ελήφθησαν από δεδοµένα 

αριθµητικής προσοµοίωσης, τα οποία έχουν επαληθευτεί µε πειραµατικά δεδοµένα 

[Μ. Ghouse et al, 1997 and P.L. Zervas et al, 2005].  

Τα πειραµατικά δεδοµένα ελήφθησαν από τη λειτουργία µίας συστοιχίας κελιών 

καυσίµου φωσφορικού οξέος (PAFC), ισχύος 1 kW. Παρακάτω καταγράφονται τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συστοιχίας (πίνακας Γ.1). 

Η σύγκριση των πειραµατικών δεδοµένων µε τα δεδοµένα της αριθµητικής 

προσοµοίωσης δείχνει ικανοποιητική ακρίβεια του µοντέλου (µέγιστο σχετικό 

σφάλµα ~5%). Οι απώλειες δυναµικού ∆Vconc υπολογίστηκαν για το εξής ζεύγος των 

συντελεστών m, n: 

5

3 2 1

3 10
8 10

m V
n cm mA

−

− −

= ×

= ×
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Χαρακτηριστικά λειτουργίας Χαρακτηριστικές  τιµές 

Θερµοκρασία λειτουργίας [οC] 180 

Καύσιµο Αέριο µίγµα Η2/CO2 (25% wt H2, 75% wt CO2) 

Οξειδωτικό Αέρας 

Πυκνότητα ρεύµατος περιορισµού 

iL[A/m2] 

1870 

Ενεργή επιφάνεια ηλεκτροδίων 

Aeff[m2] 

0.04 

Παροχή καυσίµου [L/h] 40 

Παροχή οξειδωτικού [L/h] 400 

Χρόνος λειτουργίας [h] 250 

Πίνακας Γ.1: Χαρακτηριστικά λειτουργίας συστοιχίας κελιών καυσίµου φωσφορικού 

οξέος (PAFC) 

 

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Current density/[A/m2]

C
el

l v
ol

ta
ge

, V
p/ 

[V
]

Simulation data Experimental data

 ∆ιάγραµµα Γ.1: Σύγκριση πειραµατικών δεδοµένων µε δεδοµένα αριθµητικής 

προσοµοίωσης για το δυναµικό του κελιού καυσίµου Vcell 
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Στο παράρτηµα αυτό, παρουσιάζονται ορισµένες αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν 

στον υπολογιστικό κώδικα προσοµοίωσης του κελιού καυσίµου φωσφορικού οξέος 

PHOENICS®. 

 

 Κατάστρωση αρχείων q1  

Με δεδοµένες τις καταναλώσεις του αερίου καυσίµου Uf και του αερίου ρεύµατος 

οξειδωτικού Uox  (µε συνέπεια τον έµµεσο υπολογισµό των παροχών των αερίων 

µιγµάτων) δηµιουργήθηκαν αρχεία q1 για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Πυκνότητα ρεύµατος ι (Α/m2) από 1200 Α/m2 ως 4000 Α/m2 (Σύνολο 8 

περιπτώσεις) 

ii. Κατανάλωση ρεύµατος οξειδωτικού 10%, 25%, 50%, 75% και 85%.(Σύνολο 5 

περιπτώσεις) 

iii. Εµπλουτισµένο σε οξυγόνο ρεύµα οξειδωτικού από καθαρό αέρα ως καθαρό 

οξυγόνο (Σύνολο 17 περιπτώσεις)  

Η κατανάλωση αερίου καυσίµου τέθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ίση µε 85%. 

 

 Αλλαγές των αρχείων q1 
Ως συνέπεια των παραπάνω διαφορετικών συνθηκών που εξετάστηκαν, στον κώδικα 

έπρεπε να ενσωµατωθούν επιπρόσθετες αλλαγές στα εξής σηµεία: 

• Υπολογισµός των πυκνοτήτων των µιγµάτων H2/CO2 και O2/N2 για κάθε 

περίπτωση σύστασης:  

 2 2GDEN15 (H /CO )=GPRT*GMB15 (∆-1)

 2 2GDEN24 (O /N ) =GPRT*GMB24  (∆-2)

Για το µεν αέριο καύσιµο η τιµή ήταν σταθερή, ενώ για το αέριο οξειδωτικό ρεύµα, η 

πυκνότητα υπολογιζόταν για κάθε περίπτωση εµπλουτισµού. 

• Υπολογισµός των παροχών συναρτήσει των καταναλώσεων Uf, Uox:  

 ( * *0.001)*3.6 06 *100
15* 1 * *

GJ GAEFF EQFLT
GDEN GC IN GUF GF

+
=

(∆-3)

 ( * *0.001*8)*3.6 06 *100
24* 2 * *

GJ GAEFF EQOXLT
GDEN GC IN GUF GF

+
=

(∆-4)



Παράρτηµα ∆ 

 212

Εφόσον η κατανάλωση του αερίου ρεύµατος καυσίµου είναι σταθερή για όλες τις 

περιπτώσεις και η περιεκτικότητά του σε υδρογόνο συγκεκριµένη, η παροχή του 

αερίου καυσίµου υπολογίζεται µόνο ως συναρτήσεις της πυκνότητας ρεύµατος i. 

Αντίθετα, για το αέριο οξειδωτικό ρεύµα, η παροχή είναι συνάρτηση της πυκνότητας 

ρεύµατος i , της κατανάλωσης Uox και του συγκέντρωσης του ρεύµατος σε οξυγόνο 

Cox (δηλαδή του εµπλουτισµού) 

• Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος PHOENICS πραγµατοποιήθηκε 

αλλαγή στον όρο υποχαλάρωσης της µεταβλητής U1 από 0.002 σε 0.0002 και 

των µεταβλητών V1 και W1 από 0.02 σε 0.002, για κάποιες ακραίες 

περιπτώσεις συνθηκών λειτουργίας και καταναλώσεων των αερίων µιγµάτων, 

συγκεκριµένα για πυκνότητα ρεύµατος ίση και µεγαλύτερη των 2800 Α/m2 

και στην περίπτωση καθαρού αερίου Ο2 για οξειδωτικό. Οι υποχαλαρώσεις 

των συστατικών δεν έβγαλαν αποτέλεσµα για σύγκλιση όταν πειράχτηκαν. 

Επίσης, παρόλο που έγιναν δοκιµές για αλλαγή της υποχαλάρωσης της 

µεταβλητής P1 από 0.8 σε 0.5, παρέµεινε η τιµή 0.8 για γρηγορότερη 

σύγκλιση. 

 

Συµπληρωµατικές Σχέσεις 

Οι παρακάτω αλλαγές προκύπτουν από την εργασία του Αναστάσιου Τάτση οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν και στη παρούσα εργασία 

• Εισαγωγή κρίσιµων παροχών για τις οποίες Uf=Uox=100%: 

Κρίσιµη παροχή µάζας [kg/s]: 

 (GJ*GAEFF*0.001)GMFCR=
(GC1IN*GF)

 
(∆-5)

 (GJ*GAEFF*0.001*8)GMOXCR=
(GC2IN*GF)

(∆-6)

 

Κρίσιµη ογκοµετρική παροχή[L/h]: 

 (GMFCR*3600*1000)QFLTCR=
GDEN15

 
(∆-7)

 (GMOXCR*3600*1000)QOXLTCR=
GDEN24

(∆-8)
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• Αντιστοιχία των νέων µεγεθών εισόδου στα q1 µε το ground.f: 

 RG(75)=GMFCR  (∆-9)

 RG(76)=GMOXCR  (∆-10)

 RG(80)=QFLTCR  (∆-11)

 RG(81)=QOXLTCR  (∆-12)

 RG(82)=GUF  (∆-13)

 RG(83)=GUOX  (∆-14)

 

 Ανάκτηση αποτελεσµάτων µέσω αρχείου irun_data. 
Τα αποτελέσµατα από τα τρεξίµατα του κώδικα ανακτήθηκαν µέσω ενός αρχείου 

irun_data, το οποίο περιέχει Input Data και Output Data. Παράδειγµα ενός τέτοιου 

αρχείου ακολουθεί. 

 

Αρχείο irun_data_a1_0 

 

******************** 

 *****INPUT DATA***** 

 ******************** 

 GJ=(A/m2)      1200 

 GT=(K)          453.0 

 GPO=(Pa)          1.013E+05 

   

 **Inlet volume flow rates 

 QFLT=(L/h)      44.50 

 QOXLT=(L/h)    802.86 

   

 **(Conversion in SI Units) 

 QF=(m3/s)         1.2361E-05 

 QOX=(m3/s)        2.2302E-04 

   

 **Inlet mass flow rates 

 GMFINF=(kg/s)     2.3411E-06 

 GMOXINOX=(kg/s)   1.7304E-04 

   

 **Critical Inlet Mass Rates 
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 -------Fuel (Uf=100%)------ 

 GMFCR=(kg/s)      1.9899E-06 

 -----Oxidant (Uox=100%)---- 

 GMOXCR=(kg/s)     1.7304E-05 

   

 **Critical Inlet Volume Rates 

 -------Fuel (Uf=100%)------ 

 QFLTCR=(L/h)    37.82 

 -----Oxidant (Uox=100%)---- 

 QOXLTCR=(L/h)   80.29 

   

 **Consumption-Production Rates 

 GRH2=(kg/s)      -4.9749E-07 

 GRO2=(kg/s)      -3.9799E-06 

 GH2O=(kg/s)       4.4774E-06 

   

 **Fuel and Oxidant Gas Utilizations 

 GUF=(%)          85.00 

 GUOX=(%)         10.00 

   

 **Inlet mass fractions of gas species 

 H2=(kgi/kgmix)    0.25 

 O2=(kgi/kgmix)    0.23 

 H2O=(kgi/kgmix)   0.00 

 N2=(kgi/kgmix)    0.77 

 CO2=(kgi/kgmix)   0.75 

   

 **Electrochemical characteristics** 

   

 GILA=(A/m2)    1411.76 

 GILC=(A/m2)   12000.00 

 GIL=(A/m2)     1411.76 

   

 GN=(fc units)    30.0 

 GI=(A)           48.000 

 GIo=(mA/cm2)      3.8100E-04 

   

 ********************** 

 *****OUTPUT DATA****** 

 ********************** 
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 Eo=(Volts)        1.15630 

 GEF=(Volts)      -0.00551 

 GEOX=(Volts)      0.05970 

 ---------------------- 

 GEC=(Volts)       1.21049 

 GLOS=(Volts)      0.523004 

 ---------------------- 

 GVPC=(Volts)      0.687486 

   

 **Electrical characteristics** 

 -Cell-  

 GPC=(W)          33.00 

 GPDC=(W/m2)     824.98 

   

 -Stack- 

 GVPS=(Volts)     20.62458 

 GPS=(W)         989.98 

 GPDS=(W/m2)   24749.49 
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Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης που 

πραγµατοποιήθηκε στο λογισµικό πακέτο Matlab σχετικά µε την εξαγωγή της σχέσης 

εξάρτησης του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου, Vc (Volt), και της 

παραγόµενης ισχύος, Pc (Watt), από την πυκνότητα ρεύµατος, i (A/m2), την 

κατανάλωση οξειδωτικού, Uox (%), την παροχή οξειδωτικού, Qox (L/h), τον 

εµπλουτισµού του οξειδωτικού ρεύµατος σε οξυγόνο, Cox (kgi/kgmix), και την 

παροχή καυσίµου, Qf (L/h). 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6, για την εξαγωγή των αναλυτικών σχέσεων 

έγινε διερεύνηση για τη συσχέτιση των 5 µεταβλητών εισόδου µε το δυναµικό 

λειτουργίας και την ισχύ του κελιού καυσίµου. Έγιναν δοκιµές για συσχέτιση µέχρι 

κατ’ ελάχιστο 3 µεταβλητών και µε την προσθήκη ή µη σταθεράς. Στον Πίνακα Ε.1 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για το δυναµικό λειτουργίας, Vc, 

στον Πίνακα Ε.2 παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσµατα που έδωσε ο κώδικας 

για συσχέτιση 3 ανεξάρτητων µεταβλητών µε το δυναµικό λειτουργίας, στον Πίνακα 

Ε.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για την ισχύ, Pc, του κελιού 

καυσίµου και στον Πίνακα Ε.4 τα καλύτερα αποτελέσµατα που έδωσε ο κώδικας για 

συσχέτιση 3 ανεξάρτητων µεταβλητών µε την ισχύ του κελιού. 

Σε όλους τους παρακάτω Πίνακες, ισχύουν τα εξής: 

 Η στήλη “Case” αφορά τον αύξοντα αριθµό της περίπτωσης που εξετάστηκε. 

 Στην οµάδα Equation οι στήλες αντιπροσωπεύουν τη µορφή της εξίσωσης των 

6 µεταβλητών και της σταθεράς και σε κάθε περίπτωση που εξετάστηκε η 

απουσία τους φαίνεται µε την απουσία της µεταβλητής στο αντίστοιχο κελί 

ενώ η παρουσία τους φαίνεται µε δύο τρόπους: είτε µε την εµφάνιση της 

µεταβλητής στο αντίστοιχο κελί είτε µε την εµφάνιση του νεπέριου 

λογαρίθµου (ln) της εκάστοτε µεταβλητής. 

 Στην οµάδα Results αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα των συντελεστών της 

εκάστοτε µεταβλητής στην αλγεβρική συσχέτιση που προκύπτει, καθώς και ο 

µέσος συντελεστής συσχέτισης mean R2, ο ελάχιστος συντελεστής συσχέτισης 

min R2 και η τυπική απόκλιση των συντελεστών συσχέτισης από τα 100 

τρεξίµατα του κώδικα που πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση και µέσω 

των οποίων έγινε η αξιολόγηση των µοντέλων. 

Επίσης, πρέπει να προστεθεί ότι στην αξιολόγηση των µοντέλων συµπεριλήφθηκαν 

και οι τιµές των συντελεστών που προέκυψαν, καθώς έπρεπε να είναι, 

πολλαπλασιαζόµενοι µε τις αντίστοιχες µεταβλητές, σε παρόµοια τάξη µεγέθους. 
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Τέλος, να σηµειωθεί ότι για την εξαγωγή των τελικών συντελεστών στις εξισώσεις, 

χρησιµοποιήθηκε το 100% των υπολογιστικών δεδοµένων. 
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Case Equation Results 

 Vc I  Uox  Cox  Qox  Qf  Constant I Uox Cox Qox Qf Constant mean R2 min R2 Standard Deviation R2 

1 Vc= I + Uox + Cox + Qox + Qf + C -0,0050501 -0,0549850 0,0779410 -0,0000008 0,1350900 0,7290400 0,9758500 0,9675600 0,0028350 

2 Vc= I + Uox + Cox + Qox + Qf   -0,0831220 0,3636600 0,5445200 0,0003651 2,2416000  0,0060605 0,0000058 0,0079564 

3 Vc= I + Uox + Cox + Qox +   C -0,0000406 -0,0558710 0,0767330 -0,0000015  0,7302000 0,9753900 0,9687700 0,0028446 

4 Vc= I + Uox + Cox +   Qf + C -0,0088216 -0,0556920 0,0773930  0,2368000 0,7297200 0,9752900 0,9682200 0,0026569 

5 Vc= I + Uox +   Qox + Qf + C -0,0064797 -0,0863280  -0,0000423 0,1737500 0,7938700 0,8489700 0,8091100 0,0171040 

6 Vc= I +   Cox + Qox + Qf + C 0,0013387  0,0970400 0,0000384 -0,0372950 0,6890500 0,9101600 0,8666900 0,0122380 

7 Vc=   Uox + Cox + Qox + Qf + C  -0,0559510 0,0782570 -0,0000016 -0,0010900 0,7289300 0,9763100 0,9697300 0,0027057 

8 Vc= I + Uox + Cox + Qox     -0,0000060 0,3764800 0,5491700 0,0004037   0,0064188 0,0000077 0,0088666 

9 Vc= I + Uox + Cox +   Qf   -0,0842520 0,1772000 0,4960200  2,2743000  0,0427040 0,0001417 0,0250920 

10 Vc= I + Uox +   Qox + Qf   -0,0370290 0,5029400  0,0002879 1,0013000  0,7830800 0,6851800 0,0286570 

11 Vc= I +   Cox + Qox + Qf   -0,0692570  0,6223200 0,0001897 1,8694000  0,0045420 0,0000010 0,0063446 

12 Vc=   Uox + Cox + Qox + Qf   0,3659400 0,5413400 0,0003755 -0,0000475   0,0056753 0,0000004 0,0088240 

13 Vc= I + Uox + Cox +     C -0,0000410 -0,0544760 0,0777770   0,7294700 0,9754500 0,9645100 0,0030274 

14 Vc= I + Uox +   Qox +   C -0,0000363 -0,0846320  -0,0000390  0,7920400 0,8486400 0,8105900 0,0147810 

15 Vc= I +   Cox + Qox +   C -0,0000449  0,0968510 0,0000356  0,6914000 0,9118500 0,8685800 0,0117720 

16 Vc=   Uox + Cox + Qox +   C  -0,1020000 0,0433550 -0,0000611  0,6846800 0,4044600 0,2791400 0,0441670 

17 Vc= I + Uox + Cox       0,0000783 0,1859700 0,4931600    0,0344870 0,0005345 0,0218550 

18 Vc= I + Uox +   Qox     0,0001098 0,4902100  0,0002561   0,7819300 0,6628800 0,0347120 

19 Vc= I +   Cox + Qox     0,0000625 0,6168100 0,0001759    0,0044565 0,0000004 0,0061800 

20 Vc=   Uox + Cox + Qox      0,3658100 0,5439500 0,0003426   0,0075863 0,0000002 0,0112590 

21 Vc= I + Uox +     Qf + C -0,0034507 -0,0542370   0,0919760 0,7755600 0,8026800 0,7435600 0,0179370 

22 Vc= I +   Cox +   Qf + C -0,0105810  0,0795410  0,2842400 0,7001700 0,8564300 0,8233800 0,0131160 

23 Vc=   Uox + Cox +   Qf + C  -0,0550530 0,0758890  -0,0010912 0,7298800 0,9754300 0,9663900 0,0026467 

24 Vc= I + Uox +     Qf   -0,1948900 0,3376100   5,2600000  0,7738700 0,7089400 0,0226280 

25 Vc= I +   Cox +   Qf   -0,0760020  0,5461800  2,0522000  0,0154030 0,0000010 0,0125470 

26 Vc=   Uox + Cox +   Qf    0,1918900 0,4945400  0,0020926  0,0387070 0,0027861 0,0251410 

27 Vc= I +     Qox + Qf + C -0,0105530   0,0000080 0,2834800 0,7512200 0,6820800 0,5808300 0,0265490 

28 Vc=   Uox +   Qox + Qf + C  -0,0832630  -0,0000383 -0,0009931 0,7925500 0,8495200 0,8070300 0,0157220 

29 Vc= I +     Qox + Qf   -0,3117900   0,0000225 8,4139000  0,6731100 0,5916300 0,0297260 
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30 Vc=   Uox +   Qox + Qf    0,4913300  0,0002619 0,0028336  0,7853500 0,6799900 0,0333050 

31 Vc=     Cox + Qox + Qf + C   0,0976850 0,0000386 -0,0011852 0,6875900 0,9119900 0,8708100 0,0105590 

32 Vc=     Cox + Qox + Qf     0,6132200 0,0001874 0,0017669  0,0049205 0,0000052 0,0061455 

33 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C 29,820000 0,282290 0,369170 0,302440 -30,21800 -96,8700 0,99218 0,99045 0,00072172 

34 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)   0,401030 0,226200 0,309390 0,246370 -0,74325  0,99156 0,98964 0,00076146 

35 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) +   C -0,373230 0,258000 0,343170 0,278230  2,5781 0,9914 0,98944 0,00086549 

36 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf) + C 40,578000 -0,019977 0,044425  -40,67400 -132,6000 0,99064 0,9882 0,001055 

37 Vc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf) + C 40,488000 -0,061262  -0,041269 -40,54300 -132,3500 0,98983 0,98696 0,0010669 

38 Vc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C 38,042000  0,066066 0,020069 -38,15900 -124,2300 0,99061 0,98755 0,00099885 

39 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C  0,235650 0,318920 0,255850 -0,35070 1,3259 0,99143 0,98865 0,00089503 

40 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox)     0,230990 -0,346250 -0,305670 -0,326160   0,98324 0,97856 0,0018441 

41 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf)   0,327590 -0,020151 0,044620  -0,42293  0,98991 0,98638 0,0010791 

42 Vc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf)   0,316270 -0,061303  -0,041165 -0,37108  0,98903 0,98615 0,001125 

43 Vc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)   0,333240  0,065785 0,020026 -0,44845  0,99001 0,98701 0,0010312 

44 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)    -1,115200 -1,130500 -1,095000 1,00270  0,94814 0,93123 0,0055329 

45 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +     C -0,095436 -0,020093 0,044338   1,3940 0,98986 0,98705 0,0010238 

46 Vc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) +   C -0,053742 -0,061631  -0,041551  1,2157 0,9888 0,98538 0,0012172 

47 Vc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) +   C -0,115350  0,066419 0,020084  1,4789 0,98996 0,98652 0,0010567 

48 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) +   C  -0,115050 -0,057021 -0,095097  0,9861 0,9882 0,98484 0,0013649 

49 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox)       0,082550 -0,024527 0,037507    0,093455 0,031824 0,032026 

50 Vc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox)     0,124510 -0,110670  -0,085904   0,05958 0,012904 0,028611 

51 Vc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox)     0,084442  0,029514 0,000062   0,31139 0,19266 0,05671 

52 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox)      0,139350 0,204670 0,173880   0,32417 0,17473 0,048687 

53 Vc= ln(I) + ln(Uox) +     ln(Qf) + C 55,379000 -0,020467   -55,47700 -181,3900 0,80165 0,74546 0,020246 

54 Vc= ln(I) +   ln(Cox) +   ln(Qf) + C 26,651000  0,043689  -26,74800 -86,7010 0,86383 0,81476 0,012107 

55 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf) + C  -0,019833 0,044765  -0,09530 1,0794 0,9896 0,98579 0,0010958 

56 Vc= ln(I) + ln(Uox) +     ln(Qf)   0,319240 -0,019907   -0,41386  0,80224 0,73112 0,021334 

57 Vc= ln(I) +   ln(Cox) +   ln(Qf)   0,331680  0,045167  -0,42564  0,86261 0,82703 0,012133 

58 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf)    -0,033393 0,022623  0,13781  0,26487 0,14656 0,048333 

59 Vc= ln(I) +     ln(Qox) + ln(Qf) + C 25,816000   0,004270 -25,91700 -83,9780 0,68564 0,60839 0,029469 

60 Vc=   ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf) + C  -0,061339  -0,041245 -0,05398 1,0384 0,98907 0,9854 0,0012113 
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61 Vc= ln(I) +     ln(Qox) + ln(Qf)   0,330470   0,004902 -0,43455  0,68123 0,59284 0,031167 

62 Vc=   ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf)    -0,085423  -0,051682 0,18250  0,13088 0,021726 0,04578 

63 Vc=     ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C   0,065449 0,020161 -0,11500 1,0961 0,98992 0,98763 0,00098691 

64 Vc=     ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)     0,043174 0,019413 0,12523  0,38205 0,25598 0,061607 

Πίνακας Ε.1: Αποτελέσµατα διερεύνησης για την µεταµοντελοποίηση του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου και για τις 5 µεταβλητές εισόδου 

µε εκπαίδευση στο 75% του συνόλου των αποτελεσµάτων του υπολογιστικού κώδικα και επαλήθευση στο 25% του συνόλου των αποτελεσµάτων. 

 

 

Equation Results 
Case 

Vc I  Uox  Cox  Qox  Qf  Constant I Uox Cox Qox Qf Constant mean R2 min R2 Standard Deviation R2 

47 Vc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) +   C -0,115350  0,066419 0,020084  1,4789 0,98996 0,98652 0,0010567 

63 Vc=     ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C   0,065449 0,020161 -0,11500 1,0961 0,98992 0,98763 0,00098691 

45 Vc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +     C -0,095436 -0,020093 0,044338   1,3940 0,98986 0,98705 0,0010238 

55 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf) + C  -0,019833 0,044765  -0,09530 1,0794 0,9896 0,98579 0,0010958 

60 Vc=   ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf) + C  -0,061339  -0,041245 -0,05398 1,0384 0,98907 0,9854 0,0012113 

46 Vc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) +   C -0,053742 -0,061631  -0,041551  1,2157 0,9888 0,98538 0,0012172 

48 Vc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) +   C  -0,115050 -0,057021 -0,095097  0,9861 0,9882 0,98484 0,0013649 

13 Vc= I + Uox + Cox +     C -0,0000410 -0,0544760 0,0777770   0,7294700 0,9754500 0,9645100 0,0030274 

23 Vc=   Uox + Cox +   Qf + C  -0,0550530 0,0758890  -0,0010912 0,7298800 0,9754300 0,9663900 0,0026467 

Πίνακας Ε.2: Καλύτερα αποτελέσµατα διερεύνησης για την µεταµοντελοποίηση του δυναµικού λειτουργίας του κελιού καυσίµου για τις 3 ανεξάρτητες 

µεταβλητές εισόδου µε εκπαίδευση στο 75% του συνόλου των αποτελεσµάτων του υπολογιστικού κώδικα και επαλήθευση στο 25% του συνόλου των 

αποτελεσµάτων. 
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Equation Results 
Case 

Pc I  Uox  Cox  Qox  Qf  Constant I Uox Cox Qox Qf Constant mean R2 min R2 Standard Deviation R2 

1 Pc= I + Uox + Cox + Qox + Qf + C 2,2423 -5,5549 8,2385 0,000063388 -59,885 7,0339 0,99455 0,9926 0,00072564 

2 Pc= I + Uox + Cox + Qox + Qf   1,4554 -1,6406 12,702 0,0035333 -38,654  0,99194 0,98829 0,0012199 

3 Pc= I + Uox + Cox + Qox +   C 0,021605 -5,3661 8,4698 0,00052546  6,693 0,99455 0,99267 0,00076351 

4 Pc= I + Uox + Cox +   Qf + C 2,9731 -5,6853 8,2407  -79,596 7,1572 0,99455 0,99292 0,00068149 

5 Pc= I + Uox +   Qox + Qf + C 2,4428 -8,5664  -0,0039344 -65,281 13,633 0,98725 0,98233 0,0016343 

6 Pc= I +   Cox + Qox + Qf + C 1,472  10,082 0,0040026 -39,122 3,0316 0,99125 0,98715 0,0011339 

7 Pc=   Uox + Cox + Qox + Qf + C  -5,7614 8,3917 -0,000014341 0,58479 6,9317 0,99444 0,99194 0,00080763 

8 Pc= I + Uox + Cox + Qox     0,02205 -1,7181 12,797 0,0034586   0,99181 0,98863 0,0010703 

9 Pc= I + Uox + Cox +   Qf   1,8774 -3,556 12,171  -50,01  0,99161 0,98931 0,00091992 

10 Pc= I + Uox +   Qox + Qf   -1,1779 1,0951  0,0016148 32,427  0,97598 0,96228 0,0033805 

11 Pc= I +   Cox + Qox + Qf   2,3329  12,627 0,0043461 -62,326  0,9906 0,98644 0,0012394 

12 Pc=   Uox + Cox + Qox + Qf    -1,4685 12,716 0,0034629 0,59408  0,99176 0,98901 0,0011071 

13 Pc= I + Uox + Cox +     C 0,021643 -5,6882 8,0866 7,1821   0,99454 0,99243 0,0007195 

14 Pc= I + Uox +   Qox +   C 0,022254 -8,4561  -0,0037804 13,213  0,98715 0,983 0,0015671 

15 Pc= I +   Cox + Qox +   C 0,021276  10,319 0,0037136  2,8629 0,99111 0,98614 0,0014223 

16 Pc=   Uox + Cox + Qox +   C  20,183 25,775 0,03486  29,699 0,18176 0,089973 0,035945 

17 Pc= I + Uox + Cox       0,022815 -3,3087 12,183    0,99147 0,98876 0,00094533 

18 Pc= I + Uox +   Qox     0,024494 1,1216  0,0013275   0,97598 0,96786 0,0033288 

19 Pc= I +   Cox + Qox     0,021763  12,537 0,0041289   0,99067 0,98767 0,0012455 

20 Pc=   Uox + Cox + Qox      38,942 49,077 0,053048   0,17256 0,08346 0,039925 

21 Pc= I + Uox +     Qf + C 1,479 -5,6326   -39,299 12,026 0,98496 0,9778 0,0020071 

22 Pc= I +   Cox +   Qf + C 3,3262  8,2996  -89,116 4,317 0,98804 0,98434 0,001417 

23 Pc=   Uox + Cox +   Qf + C  -5,7038 7,9185  0,58574 7,0957 0,99442 0,99166 0,00080478 

24 Pc= I + Uox +     Qf   2,2392 0,57686   -59,717  0,97706 0,96899 0,0034778 

25 Pc= I +   Cox +   Qf   0,0034778  11,2  -71,019  0,98706 0,98455 0,0010978 

26 Pc=   Uox + Cox +   Qf    -3,6392 12,359  0,6161  0,99152 0,98842 0,00080839 

27 Pc= I +     Qox + Qf + C 2,5443   0,0013866 -68,039 9,9201 0,97811 0,97103 0,003162 

28 Pc=   Uox +   Qox + Qf + C  -8,7109  -0,0041196 0,59585 13,658 0,98723 0,98185 0,0016024 

29 Pc= I +     Qox + Qf   -0,47633   0,00081276 13,513  0,97852 0,97308 0,0025625 
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30 Pc=   Uox +   Qox + Qf    1,1356  0,00098129 0,66256  0,97603 0,96729 0,003334 

31 Pc=     Cox + Qox + Qf + C   10,214 0,0039379 0,57388 2,8868 0,99093 0,98598 0,0013611 

32 Pc=     Cox + Qox + Qf     12,26 0,004179 0,58865  0,99046 0,98587 0,001485 

33 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C -26797 18,323 26,275 20,3 26828 88143 0,98437 0,97949 0,0013754 

34 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)   -43,413 18,077 26,332 20,124 74,203  0,98293 0,97938 0,0011161 

35 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) +   C 38,376 10,45 18,056 12,475  -276,65 0,98278 0,98073 0,0011428 

36 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf) + C -25414 -2,1456 4,6543  25465 83565 0,98418 0,98108 0,0012807 

37 Pc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf) + C -25175 -6,3711  -4,3543 25230 82774 0,98419 0,98098 0,0011944 

38 Pc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C -27094  6,868 2,1425 27143 89103 0,98427 0,98054 0,0013352 

39 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C  9,6128 17,16 11,622 39,332 -151,48 0,98278 0,97975 0,0011855 

40 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox)     -26,285 75,024 87,446 76,983   0,98265 0,97918 0,0012762 

41 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf)   -49,171 -2,0005 4,8646  99,975  0,98285 0,9802 0,0011089 

42 Pc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf)   -50,369 -6,4129  -4,3184 105,4  0,98285 0,98018 0,0010717 

43 Pc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)   -48,392  6,8773 2,0045 97,037  0,98305 0,98305 0,001072 

44 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)   165,24 184,24 167,2   -116,27 0,98027 0,97621 0,0016078 

45 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox) +     C 50,469 -2,046 4,6791   -326,91 0,98284 0,98059 0,00095885 

46 Pc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox) +   C 55,219 -6,5148  -4,4411  -348,26 0,98292 0,9803 0,0010639 

47 Pc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox) +   C 48,671  6,9199 2,1108  -320,37 0,98292 0,98032 0,0011788 

48 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox) +   C  48,847 59,238 50,942  -113,4 0,98271 0,9796 0,0011563 

49 Pc= ln(I) + ln(Uox) + ln(Cox)       8,9603 -0,9775 7,1349    0,65212 0,43388 0,076338 

50 Pc= ln(I) + ln(Uox) +   ln(Qox)     4,1792 7,3876 8,1355    0,49811 0,35066 0,067326 

51 Pc= ln(I) +   ln(Cox) + ln(Qox)     5,1216  14,008 6,7951   0,48678 0,31185 0,07053 

52 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) + ln(Qox)      20,406 30,413 20,356   0,86528 0,77392 0,025194 

53 Pc= ln(I) + ln(Uox) +     ln(Qf) + C -25555 -1,9681   25607 84028 0,97382 0,96661 0,0028142 

54 Pc= ln(I) +   ln(Cox) +   ln(Qf) + C -27085  4,6282  27136 89074 0,97764 0,97271 0,0018412 

55 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf) + C  -2,026 4,5745  50,544 -161,01 0,98276 0,98028 0,0010745 

56 Pc= ln(I) + ln(Uox) +     ln(Qf)   -49,542 -1,9633   100,01  0,97273 0,96784 0,001898 

57 Pc= ln(I) +   ln(Cox) +   ln(Qf)   -48,677  4,6559  99,503  0,97666 0,97315 0,0017549 

58 Pc=   ln(Uox) + ln(Cox) +   ln(Qf)    -0,4632 7,1534  15,736  0,81516 0,65424 0,040685 

59 Pc= ln(I) +     ln(Qox) + ln(Qf) + C -26036   0,46667 26087 85613 0,967 0,95401 0,0034967 

60 Pc=   ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf) + C  -6,7744  -4,7519 55,685 -167,14 0,98285 0,97971 0,001074 
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61 Pc= ln(I) +     ln(Qox) + ln(Qf)   -49,501   0,26883 100,07  0,96573 0,95827 0,0026238 

62 Pc=   ln(Uox) +   ln(Qox) + ln(Qf)    -2,8828  -2,6849 17,275  0,96648 0,89139 0,016622 

63 Pc=     ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf) + C   6,7279 2,1758 48,549 -160,01 0,98288 0,97965 0,0010978 

64 Pc=     ln(Cox) + ln(Qox) + ln(Qf)     9,9683 2,316 13,493  0,80737 0,70531 0,039354 

Πίνακας Ε.3: Αποτελέσµατα διερεύνησης για την µεταµοντελοποίηση της ισχύος του κελιού καυσίµου και για τις 5 µεταβλητές εισόδου µε εκπαίδευση 

στο 75% του συνόλου των αποτελεσµάτων του υπολογιστικού κώδικα και επαλήθευση στο 25% του συνόλου των αποτελεσµάτων. 

 

 

Equation Results 
Case 

Pc I  Uox  Cox  Qox  Qf  Constant I Uox Cox Qox Qf Constant mean R2 min R2 Standard Deviation R2 

13 Pc= I + Uox + Cox +     C 0,021643 -5,6882 8,0866 7,1821   0,99454 0,99243 0,0007195 

23 Pc=   Uox + Cox +   Qf + C  -5,7038 7,9185  0,58574 7,0957 0,99442 0,99166 0,00080478 

26 Pc=   Uox + Cox +   Qf    -3,6392 12,359  0,6161  0,99152 0,98842 0,00080839 

17 Pc= I + Uox + Cox       0,022815 -3,3087 12,183    0,99147 0,98876 0,00094533 

15 Pc= I +   Cox + Qox +   C 0,021276  10,319 0,0037136  2,8629 0,99111 0,98614 0,0014223 

31 Pc=     Cox + Qox + Qf + C   10,214 0,0039379 0,57388 2,8868 0,99093 0,98598 0,0013611 

19 Pc= I +   Cox + Qox     0,021763  12,537 0,0041289   0,99067 0,98767 0,0012455 

32 Pc=     Cox + Qox + Qf     12,26 0,004179 0,58865  0,99046 0,98587 0,001485 

Πίνακας Ε.4: Καλύτερα αποτελέσµατα διερεύνησης για την µεταµοντελοποίηση της ισχύος του κελιού καυσίµου για τις 3 ανεξάρτητες µεταβλητές 

εισόδου µε εκπαίδευση στο 75% του συνόλου των αποτελεσµάτων του υπολογιστικού κώδικα και επαλήθευση στο 25% του συνόλου των αποτελεσµάτων. 
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Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης που 

πραγµατοποιήθηκε στο πρόγραµµα Lingo για την εξαγωγή της αντικειµενικής 

συνάρτησης. 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 7, δοκιµάστηκαν αρκετές µορφές της 

αντικειµενικής συνάρτησης. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται παρακάτω τα 

αποτελέσµατα της διερεύνησης για  

i) την εισαγωγή ή όχι της παροχής από τη φιάλη καθαρού οξυγόνου Qoxygen (L/h), 

ii) την προσθήκη συντελεστών, a - για την κατανάλωση οξειδωτικού Uox (%) - και 

b -για τον εµπλουτισµό σε οξυγόνο Cox (kgi/kgmix)- στην αντικειµενική 

συνάρτηση, 

iii) την κανονικοποίηση των παροχών καυσίµου Qf (L/h) και οξειδωτικού Qox (L/h) 

iv) την προσθήκη συντελεστών, a - για την κατανάλωση οξειδωτικού Uox (%) - και 

b για τον εµπλουτισµό σε οξυγόνο Cox (kgi/kgmix) στην αντικειµενική 

συνάρτηση, µε κανονικοποιηµένες τις παροχές. 

v) Την εισαγωγή του κανονικοποιηµένου αριθµού κελιών της συστοιχίας για την 

περίπτωση του προβλήµατος σχεδιασµού της εγκατάστασης. 

 

Στον Πίνακα ΣΤ.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για την 

προσθήκη ή µη της παροχής από τη φιάλη καθαρού οξυγόνου Qoxygen (L/h), για 

διάφορες τιµές των συντελεστών a και b για αντίστοιχα την κατανάλωση οξειδωτικού 

Uox και τον εµπλουτισµό σε οξυγόνο Cox (kg O2/kg mix) για ένα κελί καυσίµου, 

δηλαδή για εύρος απαίτησης ισχύος P (Watt) από 30 ως 93 Watt. Οι περιπτώσεις 1-66 

αφορούν προσθήκη µόνο της παροχής οξειδωτικού Qox (L/h) στην αντικειµενική 

συνάρτηση, οι περιπτώσεις 67-132 προσθήκη µόνο της παροχής του οξυγόνου από τη 

φιάλη  Qoxygen (L/h), ενώ οι περιπτώσεις 133-198 αφορούν προσθήκη και των δύο 

αυτών µεγεθών. 

Στον Πίνακα ΣΤ.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για την 

προσθήκη ή µη της παροχής από τη φιάλη καθαρού οξυγόνου Qoxygen (L/h), για 

διάφορες τιµές των συντελεστών a και b για αντίστοιχα την κατανάλωση οξειδωτικού 

Uox και τον εµπλουτισµό σε οξυγόνο Cox (kg O2/kg mix) µε εισαγωγή 

κανονικοποιηµένων παροχών στην αντικειµενική συνάρτηση. Οι περιπτώσεις 1-28 

αφορούν προσθήκη µόνο της παροχής οξειδωτικού Qox στην αντικειµενική 

συνάρτηση, οι περιπτώσεις 28-56 προσθήκη µόνο της παροχής του οξυγόνου από τη 
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φιάλη  Qoxygen, ενώ οι περιπτώσεις 56-84 αφορούν προσθήκη και των δύο αυτών 

µεγεθών. 

Στον Πίνακα ΣΤ.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης προσθήκης της 

παροχής καθαρού οξυγόνου από τη φιάλη, µε κανονικοποιηµένες παροχές καυσίµου, 

οξυγόνου και οξειδωτικού και χωρίς την εισαγωγή του αριθµού των κελιών στην 

αντικειµενική συνάρτηση. 

Στον Πίνακα ΣΤ.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης 

λειτουργίας κελιού καυσίµου µε κανονικοποιηµένες παροχές καυσίµου και 

οξειδωτικού στην αντικειµενική συνάρτηση, ενώ στον Πίνακα ΣΤ.5 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης λειτουργίας συστοιχίας κελιών καυσίµου µε 

κανονικοποιηµένες παροχές καυσίµου και οξειδωτικού και αριθµό κελιών στην 

αντικειµενική συνάρτηση. 

Από τα αποτελέσµατα των δύο τελευταίων πινάκων προέκυψαν και τα 

νοµογραφήµατα του κεφαλαίου 7. 



Παράρτηµα ΣΤ 

 
 

226
 

Case Objective 
Objective 

Value 
a b 

Number of 

Cells 

P 

(Watt) 
Vc (Volt) i (A/m2) 

Cox 

(kgO2/kgmix) 
Uox Qox (L/h) 

Qoxstp 

(L/h) 

Qoxygen 

(L/h) 
Qf (L/h) 

Qfstp 

(L/h) 

Vstack 

(Volt) 

1 Qox 148.0921 100 100 1 30 0.694409 1200.061 0.52725 0.7674142 43.71603 28.75801 11.54871 44.5 29.27373 0.694409 

2 Qox 312.3248 1000 500 1 30 0.6740737 1236.264 0.3131181 0.5714839 104.8134 68.95007 9 45.84246 30.15685 0.6740737 

3 Qox 466.1854 1000 1000 1 30 0.673953 1236.486 0.3027996 0.5326712 116.4676 76.61668 9 45.85068 30.16226 0.673953 

4 Qox 154.8453 100 100 1 32 0.6893326 1289.492 0.5496657 0.770251 44.75897 29.44409 12.65968 47.81622 31.45526 0.6893326 

5 Qox 323.0798 1000 500 1 32 0.6649542 1336.767 0.3048351 0.5844106 113.9678 74.97222 9 49.56925 32.60847 0.6649542 

6 Qox 473.3829 1000 1000 1 32 0.6649677 1336.74 0.2966898 0.5494838 124.6762 82.01659 9 49.56824 32.60781 0.6649677 

7 Qox 161.5237 100 100 1 34 0.6841433 1380.478 0.5678007 0.7752084 45.97962 30.24708 13.69927 51.1901 33.67472 0.6841433 

8 Qox 334.6844 1000 500 1 34 0.6564736 1438.663 0.2976523 0.5959344 123.3072 81.11599 9 53.3477 35.09407 0.6564736 

9 Qox 481.8318 1000 1000 1 34 0.6565782 1438.434 0.2911467 0.5644449 133.1928 87.6191 9 53.3392 35.08848 0.6565782 

10 Qox 168.1328 100 100 1 36 0.679248 1472.216 0.5854996 0.7799067 47.15614 31.02103 14.74479 54.5919 35.91255 0.679248 

11 Qox 346.8458 1000 500 1 36 0.6502567 1537.854 0.2999461 0.6019335 129.4565 85.16121 9.696104 57.02585 37.51369 0.6502567 

12 Qox 491.3203 1000 1000 1 36 0.6487163 1541.506 0.2861393 0.5778929 141.9525 93.38153 9 57.16125 37.60277 0.6487163 

13 Qox 174.6793 100 100 1 38 0.6746155 1564.677 0.6028004 0.7843698 48.29218 31.76837 15.79573 58.02049 38.168 0.6746155 

14 Qox 358.8931 1000 500 1 38 0.6456831 1634.789 0.3089357 0.6041849 132.9504 87.45965 10.95301 60.62033 39.87827 0.6456831 

15 Qox 501.6777 1000 1000 1 38 0.641323 1645.903 0.2816225 0.5901014 150.9045 99.27053 9 61.03246 40.14939 0.641323 

16 Qox 181.1695 100 100 1 40 0.6702188 1657.833 0.619736 0.7886183 49.39096 32.49118 16.85165 61.47485 40.44041 0.6702188 

17 Qox 370.7608 1000 500 1 40 0.6413389 1732.487 0.3177235 0.6063527 136.345 89.69276 12.2304 64.2431 42.26146 0.6413389 

18 Qox 512.7671 1000 1000 1 40 0.6343473 1751.582 0.277547 0.6012889 160.0095 105.2601 9 64.95117 42.72726 0.6343473 

19 Qox 197.1806 100 100 1 45 0.6601175 1893.602 0.6606575 0.798412 51.99234 34.20247 19.51088 70.2175 46.19164 0.6601175 

20 Qox 399.7332 1000 500 1 45 0.6313447 1979.901 0.3389049 0.6114472 144.4426 95.01966 15.50444 73.41758 48.29678 0.6313447 

21 Qox 543.0182 1000 1000 1 45 0.6184633 2021.138 0.2689787 0.6258471 183.2553 120.5521 9 74.94672 49.3027 0.6184633 

22 Qox 212.9358 100 100 1 50 0.6510765 2133.219 0.6998328 0.8071936 54.41294 35.79483 22.19428 79.10283 52.03674 0.6510765 

23 Qox 427.8473 1000 500 1 50 0.6223822 2231.569 0.3591077 0.61614 152.0551 100.0274 18.87958 82.7498 54.43585 0.6223822 

24 Qox 575.9759 1000 1000 1 50 0.6043961 2297.978 0.262224 0.6469083 206.9574 136.1442 9 85.21233 56.05579 0.6043961 

25 Qox 228.4844 100 100 1 55 0.6428953 2376.402 0.7375373 0.8151289 56.67962 37.28593 24.89838 88.12041 57.96883 0.6428953 

26 Qox 455.2389 1000 500 1 55 0.6142566 2487.198 0.3784777 0.6204927 159.2526 104.7622 22.34189 92.22887 60.67153 0.6142566 

27 Qox 610.7231 1000 1000 1 55 0.5932928 2575.082 0.2633668 0.6610792 225.9221 148.6198 10.0397 95.48775 62.81534 0.5932928 

28 Qox 243.8636 100 100 1 60 0.6354255 2622.914 0.7739838 0.8223441 58.81323 38.6895 27.62057 97.26143 63.98214 0.6354255 



Παράρτηµα ΣΤ 

 
 

227
 

29 Qox 482.0131 1000 500 1 60 0.6068238 2746.541 0.3971282 0.6245532 166.0898 109.2599 25.88053 101.8457 66.99784 0.6068238 

30 Qox 645.1088 1000 1000 1 60 0.5857617 2845.298 0.2761861 0.6663941 235.7279 155.0704 12.99179 105.5078 69.40687 0.5857617 

31 Qox 259.1029 100 100 1 65 0.6285542 2872.553 0.8093411 0.8289376 60.83036 40.01644 30.35885 106.5184 70.07172 0.6285542 

32 Qox 508.2534 1000 500 1 65 0.599974 3009.39 0.4151498 0.6283589 172.61 113.5492 29.48683 111.5925 73.40964 0.599974 

33 Qox 678.7014 1000 1000 1 65 0.57882 3119.373 0.2885654 0.6713806 245.0938 161.2317 16.03447 115.6709 76.09253 0.57882 

34 Qox 274.2255 100 100 1 70 0.6221935 3125.144 0.8437452 0.8349881 62.74441 41.27557 33.11164 115.8849 76.2333 0.6221935 

35 Qox 534.0274 1000 500 1 70 0.5936216 3275.562 0.4326156 0.6319404 178.8487 117.6533 33.15374 121.4626 79.90252 0.5936216 

36 Qox 711.5985 1000 1000 1 70 0.5723813 3397.114 0.3005559 0.6760785 254.0691 167.136 19.15841 125.9699 82.8676 0.5723813 

37 Qox 289.2504 100 100 1 75 0.6162735 3380.534 0.8773081 0.8405593 64.56647 42.47419 35.87768 125.3551 82.46315 0.6162735 

38 Qox 559.3904 1000 500 1 75 0.5876988 3544.899 0.4495862 0.6353226 184.8351 121.5913 36.87545 131.45 86.47261 0.5876988 

39 Qox 743.8807 1000 1000 1 75 0.5663771 3678.35 0.3122001 0.6805205 262.6944 172.81 22.35595 136.3985 89.72794 0.5663771 

40 Qox 304.1932 100 100 1 80 0.6107378 3638.586 0.9101227 0.8457037 66.30577 43.61836 38.65596 134.924 88.75796 0.6107378 

41 Qox 584.3887 1000 500 1 80 0.5821509 3817.261 0.466112 0.6385261 190.5937 125.3795 40.64709 141.5495 93.11648 0.5821509 

42 Qox 775.6149 1000 1000 1 80 0.560752 3962.932 0.3235334 0.6847335 271.0038 178.2762 25.62064 146.9512 96.66991 0.560752 

43 Qox 319.0667 100 100 1 85 0.605565 3899.022 0.9424778 0.85 67.98759 44.72473 41.46819 144.5813 95.1109 0.605565 

44 Qox 620.6477 1000 500 1 85 0.5902778 4000 0.5977655 0.5929059 164.8077 108.4166 53.21545 148.3258 97.57412 0.5902778 

45 Qox 912.2044 1000 1000 1 85 0.5902778 4000 0.5685609 0.530553 194.3842 127.8731 58.03833 148.3258 97.57412 0.5902778 

46 Qox 325.0077 100 100 1 87 0.6041667 4000 0.9641154 0.8478261 68.1721 44.84611 42.80904 148.3258 97.57412 0.6041667 

47 Qox 676.4741 1000 500 1 87 0.6041667 3999.996 0.7772006 0.529421 138.6826 91.23052 65.50127 148.3256 97.57402 0.6041673 

48 Qox 1049.399 1000 1000 1 87 0.6041667 3999.996 0.7152783 0.4410747 182.3228 119.9386 76.71186 148.3256 97.57403 0.6041672 

49 Qox 335.9943 100 100 1 88 0.6111111 4000 1 0.6492734 85.44025 56.20572 56.20572 148.3258 97.57412 0.6111111 

50 Qox 718.5887 1000 500 1 88 0.6111111 4000 0.8815292 0.493417 129.455 85.16023 72.38934 148.3258 97.57412 0.6111111 

51 Qox 1136.594 1000 1000 1 88 0.6111111 4000 0.7926003 0.3909704 183.7805 120.8976 89.15818 148.3258 97.57412 0.6111111 

52 Qox 369.2772 100 100 1 89 0.6180565 3999.994 0.9999986 0.4592759 120.7859 79.45742 79.45728 148.3255 97.57396 0.6180565 

53 Qox 770.7085 1000 500 1 89 0.6180556 3999.994 0.9942415 0.4535582 123.1054 80.98326 80.39295 148.3255 97.57396 0.6180565 

54 Qox 1235.326 1000 1000 1 89 0.6180556 4000 0.8695463 0.3387492 191.4518 125.944 105.1467 148.3258 97.57412 0.6180556 

55 Qox 422.1442 100 100 1 90 0.6250003 3999.998 0.9999827 0.3248838 170.7538 112.3281 112.3256 148.3256 97.57403 0.6250003 

56 Qox 849.7369 1000 500 1 90 0.625001 3999.994 0.9999835 0.3248831 170.7538 112.3281 112.3257 148.3255 97.57397 0.625001 

57 Qox 1344.302 1000 1000 1 90 0.625 4000 0.9446921 0.2871006 205.958 135.4867 126.0013 148.3258 97.57412 0.625 

58 Qox 497.0185 100 100 1 91 0.6319453 3999.994 0.9999986 0.2298084 241.3927 158.797 158.797 148.3255 97.57398 0.6319453 
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59 Qox 962.7205 1000 500 1 91 0.6319444 3999.995 0.9999977 0.2298087 241.3927 158.797 158.7965 148.3256 97.57399 0.6319453 

60 Qox 1462.72 1000 1000 1 91 0.6319444 3999.996 0.9999983 0.2298086 241.3927 158.797 158.7966 148.3256 97.57402 0.6319451 

61 Qox 600.9654 100 100 1 92 0.6388899 3999.993 0.999991 0.1625607 341.2543 224.4896 224.487 148.3255 97.57396 0.6388899 

62 Qox 1103.445 1000 500 1 92 0.6388889 3999.994 0.9999974 0.1625596 341.2543 224.4896 224.4888 148.3255 97.57397 0.6388899 

63 Qox 1603.43 1000 1000 1 92 0.6388899 3999.993 0.9999853 0.1625618 341.2543 224.4896 224.4854 148.3255 97.57396 0.6388899 

64 Qox 745.5765 100 100 1 93 0.6458333 4000 1 0.1149895 482.4274 317.3584 317.3584 148.3258 97.57412 0.6458333 

65 Qox 1278.986 1000 500 1 93 0.6458333 4000 1 0.1149895 482.4274 317.3584 317.3584 148.3258 97.57412 0.6458333 

66 Qox 1778.986 1000 1000 1 93 0.6458333 4000 1 0.1149895 482.4274 317.3584 317.3584 148.3258 97.57412 0.6458333 

67 Qoxygen 83.02453 100 100 1 30 0.6752474 1234.115 0.2711118 0.3927354 176.8588 116.3442 9 45.76278 30.10443 0.6752474 

68 Qoxygen 198.8744 1000 500 1 30 0.6744172 1235.635 0.2820445 0.4449266 150.0206 98.68904 9 45.81912 30.14149 0.6744172 

69 Qoxygen 337.3466 1000 1000 1 30 0.6751399 1234.312 0.272199 0.3981298 173.7673 114.3105 9 45.77007 30.10923 0.6751399 

70 Qoxygen 86.09791 100 100 1 32 0.6667165 1333.234 0.266958 0.4018223 189.7565 124.8288 9 49.43822 32.52227 0.6667165 

71 Qoxygen 198.9642 1000 500 1 32 0.6657935 1335.082 0.2761439 0.4511587 163.4037 107.493 9 49.50676 32.56736 0.6657935 

72 Qoxygen 334.984 1000 1000 1 32 0.6665674 1333.532 0.2681735 0.4085603 185.7916 122.2206 9 49.44928 32.52955 0.6665674 

73 Qoxygen 89.3005 100 100 1 34 0.6587701 1433.648 0.2631348 0.4091551 203.4099 133.8105 9 53.16173 34.97174 0.6587701 

74 Qoxygen 199.6534 1000 500 1 34 0.6577741 1435.819 0.2709889 0.4562194 177.2152 116.5787 9 53.24223 35.02469 0.6577741 

75 Qoxygen 333.4758 1000 1000 1 34 0.658573 1434.077 0.2644634 0.417327 198.4481 130.5464 9 53.17764 34.9822 0.658573 

76 Qoxygen 92.61662 100 100 1 36 0.6513393 1535.298 0.2596403 0.4150574 217.7296 143.2305 9 56.93107 37.45134 0.6513393 

77 Qoxygen 200.8287 1000 500 1 36 0.6502821 1537.794 0.2664703 0.4603777 191.3955 125.907 9 57.02362 37.51223 0.6502821 

78 Qoxygen 332.6851 1000 1000 1 36 0.6510884 1535.89 0.2610683 0.4247417 211.6414 139.2254 9 56.953 37.46577 0.6510884 

79 Qoxygen 96.03339 100 100 1 38 0.6443655 1638.132 0.256457 0.4197874 232.6485 153.0447 9 60.74428 39.95981 0.6443655 

80 Qoxygen 202.4036 1000 500 1 38 0.6432536 1640.963 0.2624922 0.4638316 205.9001 135.4486 9 60.84928 40.02889 0.6432536 

81 Qoxygen 332.4998 1000 1000 1 38 0.6440554 1638.92 0.2579728 0.4310545 225.2975 148.209 9 60.77353 39.97905 0.6440554 

82 Qoxygen 99.54022 100 100 1 40 0.6377988 1742.103 0.2535608 0.4235499 248.1167 163.2202 9 64.59968 42.49604 0.6377988 

83 Qoxygen 204.3114 1000 500 1 40 0.6366346 1745.288 0.2589732 0.4667285 220.6952 145.1814 9 64.71781 42.57375 0.6366346 

84 Qoxygen 332.8289 1000 1000 1 40 0.6374243 1743.126 0.2551546 0.4364647 239.359 157.4591 9 64.63763 42.521 0.6374243 

85 Qoxygen 108.6476 100 100 1 45 0.6228973 2006.751 0.2474021 0.4297068 288.9719 190.0963 9 74.41323 48.95175 0.6228973 

86 Qoxygen 210.2231 1000 500 1 45 0.6215991 2010.942 0.251763 0.4721978 258.7976 170.2466 9 74.56864 49.05398 0.6215991 

87 Qoxygen 335.4467 1000 1000 1 45 0.6223412 2008.545 0.2491585 0.4470056 276.0102 181.5697 9 74.47972 48.99549 0.6223412 

88 Qoxygen 118.1657 100 100 1 50 0.6097687 2277.731 0.242485 0.4324951 332.7123 218.8703 9 84.46154 55.56189 0.6097687 
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89 Qoxygen 217.3585 1000 500 1 50 0.6083167 2283.168 0.2462337 0.4759475 298.2902 196.2262 9 84.66314 55.69451 0.6083167 

90 Qoxygen 340.0066 1000 1000 1 50 0.6090032 2280.594 0.2443726 0.4545432 314.4413 206.851 9 84.5677 55.63173 0.6090032 

91 Qoxygen 128.0284 100 100 1 55 0.5980488 2554.604 0.2385009 0.4329242 379.2216 249.4659 9 94.72838 62.3158 0.5980488 

92 Qoxygen 225.387 1000 500 1 55 0.5964147 2561.603 0.2418817 0.4785942 339.0081 223.012 9 94.98794 62.48655 0.5964147 

93 Qoxygen 345.9807 1000 1000 1 55 0.5970468 2558.891 0.2405006 0.4600918 354.3583 233.1099 9 94.88736 62.42038 0.5970468 

94 Qoxygen 138.19 100 100 1 60 0.587476 2836.995 0.2352218 0.4315923 428.5245 281.8991 9 105.1999 69.20433 0.587476 

95 Qoxygen 234.1021 1000 500 1 60 0.5856274 2845.951 0.2383793 0.480494 380.8461 250.5346 9 105.532 69.42279 0.5856274 

96 Qoxygen 353.0265 1000 1000 1 60 0.5862097 2843.124 0.2373226 0.4642681 395.5761 260.2245 9 105.4271 69.35383 0.5862097 

97 Qoxygen 148.6179 100 100 1 65 0.5778569 3124.572 0.232482 0.428862 480.7467 316.2528 9 115.8636 76.21934 0.5778569 

98 Qoxygen 243.3682 1000 500 1 65 0.5757592 3135.956 0.235507 0.4818648 423.7327 278.7469 9 116.2858 76.49704 0.5757592 

99 Qoxygen 360.9137 1000 1000 1 65 0.5762968 3133.031 0.2346777 0.4674628 437.9722 288.1142 9 116.1773 76.42567 0.5762968 

100 Qoxygen 159.2875 100 100 1 70 0.5690459 3417.025 0.2301606 0.4249538 536.1022 352.6676 9 126.7082 83.35331 0.5690459 

101 Qoxygen 253.0921 1000 500 1 70 0.5666621 3431.4 0.2331133 0.4828465 467.6167 307.6154 9 127.2413 83.70396 0.5666621 

102 Qoxygen 369.4822 1000 1000 1 70 0.5671601 3428.387 0.2324486 0.4699329 481.4617 316.7232 9 127.1295 83.63047 0.5671601 

103 Qoxygen 170.3167 100 100 1 75 0.5591698 3725.762 0.23 0.459989 540.4077 355.5 9 138.1566 90.88447 0.5591698 

104 Qoxygen 263.2079 1000 500 1 75 0.5582213 3732.092 0.2310907 0.4835325 512.4606 337.1154 9 138.3913 91.0389 0.5582213 

105 Qoxygen 378.6174 1000 1000 1 75 0.5586842 3729 0.2305485 0.4718528 525.9839 346.0115 9 138.2767 90.96346 0.5586842 

106 Qoxygen 183.7868 100 100 1 80 0.5555556 4000 0.23 0.3928662 679.312 446.8763 11.31332 148.3258 97.57412 0.5555556 

107 Qoxygen 286.1167 1000 500 1 80 0.5555556 4000 0.23 0.3928662 679.312 446.8763 11.31332 148.3258 97.57412 0.5555556 

108 Qoxygen 401.1167 1000 1000 1 80 0.5555556 4000 0.23 0.3928662 679.312 446.8763 11.31332 148.3258 97.57412 0.5555556 

109 Qoxygen 262.1102 100 100 1 85 0.5902778 3999.997 0.606971 0.6133308 156.7131 103.0916 51.80301 148.3257 97.57405 0.5902782 

110 Qoxygen 479.7186 1000 500 1 85 0.5902778 3999.996 0.5130582 0.4222185 272.6836 179.3813 68.81389 148.3256 97.57403 0.5902783 

111 Qoxygen 691.3478 1000 1000 1 85 0.5902778 4000 0.2700254 0.1 2260.682 1487.16 112.9966 148.3258 97.57412 0.5902778 

112 Qoxygen 290.224 100 100 1 87 0.6041667 3999.995 0.8299521 0.6113995 111.6972 73.47852 57.66223 148.3256 97.57399 0.6041674 

113 Qoxygen 583.7451 1000 500 1 87 0.6041667 3999.995 0.6797804 0.3942547 215.6181 141.8415 84.34729 148.3256 97.574 0.6041674 

114 Qoxygen 881.8451 1000 1000 1 87 0.6041667 4000 0.4916848 0.192156 626.9891 412.4564 147.0667 148.3258 97.57412 0.6041667 

115 Qoxygen 306.2498 100 100 1 88 0.6111111 4000 0.9617289 0.5965271 97.16051 63.91574 60.81938 148.3258 97.57412 0.6111111 

116 Qoxygen 645.2703 1000 500 1 88 0.6111111 3999.995 0.775243 0.3724288 197.6899 130.0477 93.04878 148.3256 97.574 0.6111118 

117 Qoxygen 977.733 1000 1000 1 88 0.6111111 3999.996 0.5440088 0.1702468 635.1738 417.8406 176.6613 148.3256 97.57402 0.6111118 

118 Qoxygen 327.9472 100 100 1 89 0.6180556 4000 0.9999911 0.4592805 120.7859 79.45742 79.45652 148.3258 97.57412 0.6180556 
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119 Qoxygen 714.1963 1000 500 1 89 0.6180556 3999.994 0.8768162 0.3449685 186.269 122.5346 103.4279 148.3255 97.57397 0.6180565 

120 Qoxygen 1082.2 1000 1000 1 89 0.6180556 4000 0.6025613 0.1511001 641.1418 421.7666 209.5813 148.3258 97.57412 0.6180556 

121 Qoxygen 363.717 100 100 1 90 0.625 3999.994 0.9999886 0.3248826 170.7531 112.3276 112.326 148.3255 97.57397 0.6250009 

122 Qoxygen 791.0889 1000 500 1 90 0.625 3999.993 0.9824286 0.3126134 181.0238 119.0841 116.4354 148.3255 97.57394 0.6250011 

123 Qoxygen 1196.194 1000 1000 1 90 0.625 3999.994 0.668563 0.1345131 643.515 423.3278 245.7246 148.3255 97.57398 0.6250009 

124 Qoxygen 414.4177 100 100 1 91 0.6319444 3999.995 0.9999834 0.2298124 241.3927 158.797 158.7937 148.3256 97.574 0.6319452 

125 Qoxygen 880.1248 1000 500 1 91 0.6319444 3999.996 0.9999983 0.2298086 241.3927 158.797 158.7966 148.3256 97.57402 0.6319451 

126 Qoxygen 1320.801 1000 1000 1 91 0.6319444 4000 0.7424748 0.1198886 643.9328 423.6026 285.5161 148.3258 97.57412 0.6319444 

127 Qoxygen 484.2019 100 100 1 92 0.6388889 4000 1 0.1625594 341.2543 224.4896 224.4896 148.3258 97.57412 0.6388889 

128 Qoxygen 986.6795 1000 500 1 92 0.6388889 3999.995 0.9999979 0.1625595 341.2543 224.4896 224.489 148.3256 97.574 0.6388897 

129 Qoxygen 1457.287 1000 1000 1 92 0.6388889 3999.995 0.8263039 0.1072425 639.9058 420.9535 328.3991 148.3256 97.57398 0.6388898 

130 Qoxygen 580.5075 100 100 1 93 0.6458333 4000 1 0.1149895 482.4274 317.3584 317.3584 148.3258 97.57412 0.6458333 

131 Qoxygen 1113.909 1000 500 1 93 0.6458333 4000 0.9999741 0.1149879 482.448 317.372 317.3616 148.3258 97.57412 0.6458333 

132 Qoxygen 1607.393 1000 1000 1 93 0.6458333 4000 0.9377651 0.1 596.1942 392.1984 361.3016 148.3258 97.57412 0.6458333 

133 Qox&Qoxygen 159.058 100 100 1 30 0.6885524 1210.269 0.4847722 0.8185792 45.20899 29.74013 10.344 44.8785 29.52272 0.6885524 

134 Qox&Qoxygen 321.3248 1000 500 1 30 0.6740737 1236.264 0.3131181 0.5714839 104.8134 68.95007 9 45.84246 30.15685 0.6740737 

135 Qox&Qoxygen 475.1854 1000 1000 1 30 0.673953 1236.486 0.3027996 0.5326712 116.4676 76.61668 9 45.85068 30.16226 0.673953 

136 Qox&Qoxygen 166.7913 100 100 1 32 0.6829671 1301.511 0.5018936 0.8268148 46.38494 30.51371 11.27438 48.26188 31.74844 0.6829671 

137 Qox&Qoxygen 332.0798 1000 500 1 32 0.6649542 1336.767 0.3048351 0.5844106 113.9678 74.97222 9 49.56925 32.60847 0.6649542 

138 Qox&Qoxygen 482.3829 1000 1000 1 32 0.6649677 1336.74 0.2966898 0.5494838 124.6762 82.01659 9 49.56824 32.60781 0.6649677 

139 Qox&Qoxygen 174.4515 100 100 1 34 0.6777171 1393.567 0.5185984 0.8347059 47.50579 31.25105 12.20762 51.67549 33.99403 0.6777171 

140 Qox&Qoxygen 343.6844 1000 500 1 34 0.6564736 1438.663 0.2976523 0.5959344 123.3072 81.11599 9 53.3477 35.09407 0.6564736 

141 Qox&Qoxygen 490.8318 1000 1000 1 34 0.6565782 1438.434 0.2911467 0.5644449 133.1928 87.6191 9 53.3392 35.08848 0.6565782 

142 Qox&Qoxygen 182.0461 100 100 1 36 0.6727645 1486.404 0.5349266 0.8422843 48.57638 31.95532 13.14321 55.11801 36.25865 0.6727645 

143 Qox&Qoxygen 355.9719 1000 500 1 36 0.648551 1541.899 0.2913975 0.6063714 132.7825 87.34917 9 57.17583 37.61235 0.648551 

144 Qox&Qoxygen 500.3203 1000 1000 1 36 0.6487163 1541.506 0.2861393 0.5778929 141.9525 93.38153 9 57.16125 37.60277 0.6487163 

145 Qox&Qoxygen 189.5815 100 100 1 38 0.6680775 1579.99 0.5509125 0.8495773 49.60088 32.62927 14.08067 58.58829 38.54152 0.6680775 

146 Qox&Qoxygen 368.8165 1000 500 1 38 0.6411182 1646.429 0.2859221 0.6159528 142.3585 93.64864 9 61.05196 40.16221 0.6411182 

147 Qox&Qoxygen 510.6777 1000 1000 1 38 0.641323 1645.903 0.2816225 0.5901014 150.9045 99.27053 9 61.03246 40.14939 0.641323 

148 Qox&Qoxygen 197.0707 100 100 1 40 0.663992 1673.38 0.5685634 0.85 50.75788 33.39039 15.15515 62.05135 40.81965 0.663992 
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149 Qox&Qoxygen 381.9185 1000 500 1 40 0.6363172 1746.159 0.2919187 0.6198787 146.8228 96.58541 10.01538 64.75009 42.59498 0.6363172 

150 Qox&Qoxygen 521.7671 1000 1000 1 40 0.6343473 1751.582 0.277547 0.6012889 160.0095 105.2601 9 64.95117 42.72726 0.6343473 

151 Qox&Qoxygen 215.6566 100 100 1 45 0.6546689 1909.362 0.6118987 0.85 53.50778 35.19938 17.90707 70.8019 46.57608 0.6546689 

152 Qox&Qoxygen 414.0742 1000 500 1 45 0.6262708 1995.942 0.311519 0.6268651 155.0964 102.0281 13.11113 74.01239 48.68806 0.6262708 

153 Qox&Qoxygen 552.0182 1000 1000 1 45 0.6184633 2021.138 0.2689787 0.6258471 183.2553 120.5521 9 74.94672 49.3027 0.6184633 

154 Qox&Qoxygen 234.0804 100 100 1 50 0.6463362 2148.865 0.653885 0.85 56.04371 36.86761 20.71516 79.68299 52.41839 0.6463362 

155 Qox&Qoxygen 445.4684 1000 500 1 50 0.617259 2250.091 0.3302385 0.6334186 162.8109 107.103 16.30114 83.43661 54.88766 0.617259 

156 Qox&Qoxygen 584.9759 1000 1000 1 50 0.6043961 2297.978 0.262224 0.6469083 206.9574 136.1442 9 85.21233 56.05579 0.6043961 

157 Qox&Qoxygen 252.3747 100 100 1 55 0.6388052 2391.618 0.6947431 0.85 58.39485 38.41427 23.57095 88.68462 58.33999 0.6388052 

158 Qox&Qoxygen 476.2227 1000 500 1 55 0.6090867 2508.309 0.348211 0.6396021 170.0463 111.8627 19.57044 93.01171 61.18651 0.6090867 

159 Qox&Qoxygen 619.8855 1000 1000 1 55 0.5917671 2581.721 0.2568017 0.6655745 230.9349 151.9174 9 95.73394 62.9773 0.5917671 

160 Qox&Qoxygen 270.5646 100 100 1 60 0.6319368 2637.395 0.7346446 0.85 60.5841 39.85444 26.46761 97.79839 64.33537 0.6319368 

161 Qox&Qoxygen 506.4309 1000 500 1 60 0.6016096 2770.346 0.3655407 0.6454646 176.8647 116.3481 22.90742 102.7284 67.57851 0.6016096 

162 Qox&Qoxygen 656.2623 1000 1000 1 60 0.5805534 2870.824 0.253432 0.6818638 254.1113 167.1637 9.190197 106.4543 70.02953 0.5805534 

163 Qox&Qoxygen 288.6692 100 100 1 65 0.6256249 2886.003 0.7737256 0.85 62.62992 41.20026 29.39954 107.0172 70.39981 0.6256249 

164 Qox&Qoxygen 536.1675 1000 500 1 65 0.5947179 3035.987 0.3823106 0.6510451 183.3159 120.5919 26.30287 112.5788 74.05843 0.5947179 

165 Qox&Qoxygen 692.8011 1000 1000 1 65 0.5735649 3147.953 0.2648424 0.688343 263.712 173.4794 12.04307 116.7306 76.7897 0.5735649 

166 Qox&Qoxygen 306.7039 100 100 1 70 0.6197872 3137.278 0.8120962 0.85 64.54744 42.46167 32.36204 116.3348 76.52928 0.6197872 

167 Qox&Qoxygen 565.4928 1000 500 1 70 0.5883258 3305.047 0.3985879 0.6563753 189.4403 124.6208 29.74934 122.5559 80.62176 0.5883258 

168 Qox&Qoxygen 728.7237 1000 1000 1 70 0.5670813 3428.864 0.2759025 0.6945157 272.8636 179.4997 14.97403 127.1472 83.64208 0.5670813 

169 Qox&Qoxygen 324.681 100 100 1 75 0.6143583 3391.072 0.8498472 0.85 66.34926 43.64698 35.35113 125.7458 82.72022 0.6143583 

170 Qox&Qoxygen 594.4563 1000 500 1 75 0.5823654 3577.364 0.4144282 0.6614815 195.2714 128.4567 33.24071 132.6538 87.26454 0.5823654 

171 Qox&Qoxygen 764.1025 1000 1000 1 75 0.561034 3713.382 0.2866515 0.7004154 281.6124 185.2549 17.97477 137.6975 90.58249 0.561034 

172 Qox&Qoxygen 342.6104 100 100 1 80 0.6092856 3647.259 0.8870539 0.85 68.04605 44.76318 38.3634 135.2456 88.96952 0.6092856 

173 Qox&Qoxygen 623.0991 1000 500 1 80 0.5767818 3852.795 0.4298776 0.6663854 200.8371 132.118 36.7719 142.8672 93.98327 0.5767818 

174 Qox&Qoxygen 799.0006 1000 1000 1 80 0.5555556 4000 0.298021 0.7053947 289.265 190.2891 21.20182 148.3258 97.57412 0.5555556 

175 Qox&Qoxygen 360.5006 100 100 1 85 0.6045258 3905.724 0.9237799 0.85 69.6469 45.81628 41.39588 144.8299 95.2744 0.6045258 

176 Qox&Qoxygen 673.1706 1000 500 1 85 0.5902778 4000 0.6066375 0.6125824 156.9978 103.2789 51.85353 148.3258 97.57412 0.5902778 

177 Qox&Qoxygen 969.394 1000 1000 1 85 0.5902778 4000 0.5783077 0.550951 183.7959 120.9077 56.36865 148.3258 97.57412 0.5902778 

178 Qox&Qoxygen 367.7164 100 100 1 87 0.6041667 4000 0.9652517 0.85 67.90802 44.67238 42.70746 148.3258 97.57412 0.6041667 
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179 Qox&Qoxygen 740.4062 1000 500 1 87 0.6041667 3999.997 0.7965673 0.5587983 127.8788 84.12339 62.4608 148.3256 97.57404 0.6041672 

180 Qox&Qoxygen 1123.866 1000 1000 1 87 0.6041667 4000 0.7377437 0.4721426 164.6596 108.3191 72.36042 148.3258 97.57412 0.6041667 

181 Qox&Qoxygen 392.1997 100 100 1 88 0.6111111 4000 0.9999793 0.6492734 85.44224 56.20703 56.20556 148.3258 97.57412 0.6111111 

182 Qox&Qoxygen 788.6928 1000 500 1 88 0.6111111 3999.996 0.9096574 0.5284185 116.7256 76.78638 68.00526 148.3256 97.57403 0.6111117 

183 Qox&Qoxygen 1222.2 1000 1000 1 88 0.6111111 3999.995 0.8256857 0.4276324 160.6097 105.6549 82.34206 148.3256 97.57399 0.6111119 

184 Qox&Qoxygen 448.735 100 100 1 89 0.6180556 4000 1 0.4592759 120.7859 79.45742 79.45742 148.3258 97.57412 0.6180556 

185 Qox&Qoxygen 850.2198 1000 500 1 89 0.6180556 3999.996 0.999988 0.4592816 120.7859 79.45742 79.45621 148.3256 97.57402 0.6180562 

186 Qox&Qoxygen 1334.927 1000 1000 1 89 0.6180556 4000 0.9169606 0.3803718 160.7173 105.7257 94.61255 148.3258 97.57412 0.6180556 

187 Qox&Qoxygen 534.4738 100 100 1 90 0.625001 3999.994 0.9999986 0.3248776 170.7538 112.3281 112.3279 148.3255 97.57396 0.625001 

188 Qox&Qoxygen 962.0755 1000 500 1 90 0.625 4000 1 0.3248776 170.7538 112.3281 112.3281 148.3258 97.57412 0.625 

189 Qox&Qoxygen 1462.073 1000 1000 1 90 0.625 3999.995 0.999998 0.324878 170.7538 112.3281 112.3278 148.3256 97.574 0.6250007 

190 Qox&Qoxygen 655.8158 100 100 1 91 0.6319444 4000 1 0.2298084 241.3927 158.797 158.797 148.3258 97.57412 0.6319444 

191 Qox&Qoxygen 1121.518 1000 500 1 91 0.6319444 3999.996 0.9999983 0.2298086 241.3927 158.797 158.7966 148.3256 97.57402 0.6319451 

192 Qox&Qoxygen 1621.519 1000 1000 1 91 0.6319444 4000 1 0.2298084 241.3927 158.797 158.797 148.3258 97.57412 0.6319444 

193 Qox&Qoxygen 825.4549 100 100 1 92 0.6388889 3999.994 0.9999973 0.1625596 341.2543 224.4896 224.4888 148.3255 97.57397 0.6388899 

194 Qox&Qoxygen 1327.934 1000 500 1 92 0.6388889 3999.996 0.9999983 0.1625595 341.2543 224.4896 224.4891 148.3256 97.57402 0.6388895 

195 Qox&Qoxygen 1827.936 1000 1000 1 92 0.6388889 4000 1 0.1625594 341.2543 224.4896 224.4896 148.3258 97.57412 0.6388889 

196 Qox&Qoxygen 1062.934 100 100 1 93 0.6458333 3999.996 0.9999981 0.1149896 482.4274 317.3584 317.3577 148.3256 97.57401 0.645834 

197 Qox&Qoxygen 1596.343 1000 500 1 93 0.6458333 3999.995 0.999998 0.1149896 482.4274 317.3584 317.3576 148.3256 97.574 0.6458341 

198 Qox&Qoxygen 2096.341 1000 1000 1 93 0.6458333 3999.995 0.9999979 0.1149896 482.4274 317.3584 317.3576 148.3256 97.574 0.6458341 

Πίνακας ΣΤ.1: Αποτελέσµατα διερεύνησης προσθήκης ή µη της παροχής καθαρού οξυγόνου από τη φιάλη, για διάφορες τιµές συντελεστών για την κατανάλωση 

και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος. Η διερεύνηση έγινε για ένα κελί καυσίµου 
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Case Objective 
Objective 

Value 
a b 

Number of 

Cells 

P 

(Watt) 
Vc (Volt) i (A/m2) 

Cox 

(kgO2/kgmix) 
Uox 

Qox 

(L/h) 

Qoxstp 

(L/h) 

Qoxygen 

(L/h) 
Qf (L/h) 

Qfstp 

(L/h) 

Vstack 

(Volt) 

1 Qox 0.6494904 1 1 1 30 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 0.674227 

2 Qox 0.6415423 1 1 1.024853 30 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 0.694409 

3 Qox 3.198281 10 10 1 30 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 0.674974 

4 Qox 3.198281 10 10 1 30 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 0.674974 

5 Qox 0.9221365 1 1 1 50 0.6064161 2290.323 0.2525026 0.5456662 254.2939 167.2839 9 84.92848 55.86907 0.606416 

6 Qox 0.6415423 1 1 1.708088 50 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 1.157348 

7 Qox 3.149763 10 10 1 50 0.6085398 2282.33 0.2456096 0.4688063 303.5183 199.6655 9 84.63209 55.67409 0.60854 

8 Qox 3.11522 10 10 1.223119 50 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 0.775823 

9 Qox 1.250319 1 1 1 70 0.5640634 3447.209 0.2416336 0.5832412 374.7534 246.5265 9.871554 127.8275 84.0896 0.564063 

10 Qox 0.7091205 1 1 2 70 0.6533808 1487.987 0.2744924 0.4933366 167.588 110.2455 9 55.1767 36.29726 1.306762 

11 Qox 0.6415423 1 1 2.391324 70 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 1.620288 

12 Qox 3.365976 10 10 1 70 0.5663851 3433.078 0.2334951 0.4902348 460.0167 302.6158 9 127.3035 83.7449 0.566385 

13 Qox 3.135969 10 10 2 70 0.6545316 1485.371 0.2643166 0.4313368 198.9845 130.8993 9 55.07969 36.23344 1.309063 

14 Qox 3.11522 10 10 1.712366 70 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 1.086153 

15 Qox 2.02092 1 1 1 90 0.625 4000 0.7637072 0.1803186 415.0912 273.0622 191.388 148.3258 97.57412 0.625 

16 Qox 0.8469158 1 1 2 90 0.6201224 2015.731 0.2581708 0.5319256 224.3714 147.5997 9 74.74621 49.1708 1.240245 

17 Qox 0.6494904 1 1 3 90 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.31689 9 45.83206 30.15001 2.02268 

18 Qox 0.6415423 1 1 3.074559 90 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 2.083227 

19 Qox 8.821126 10 10 1 90 0.625 4000 0.5847395 0.1 1000.638 658.2562 312.2464 148.3258 97.57412 0.625 

20 Qox 3.123081 10 10 2 90 0.6219532 2009.798 0.2504793 0.4598494 267.0042 175.6452 9 74.52618 49.02606 1.243906 

21 Qox 3.198281 10 10 3 90 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 2.024921 

22 Qox 3.11522 10 10 2.201614 90 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 1.396482 

23 Qox 1.000494 1 1 2 110 0.5941133 2571.526 0.2479409 0.5573193 284.8683 187.3968 9 95.35588 62.72859 1.188227 

24 Qox 0.7306154 1 1 3 110 0.6471577 1573.834 0.2711812 0.5012804 176.6581 116.2122 9 58.36001 38.39135 1.941473 

25 Qox 0.6415423 1 1 3.757794 110 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74002 9 44.5 29.27373 2.546166 

26 Qox 3.11522 10 10 2.690862 110 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 1.706812 

27 Qox 3.190325 10 10 2 110 0.5965072 2561.206 0.2416732 0.4758142 341.2399 224.4801 9 94.9732 62.47685 1.193014 

28 Qox 3.125374 10 10 3 110 0.6484326 1570.739 0.2615354 0.4375412 209.7231 137.9635 9 58.24527 38.31587 1.945298 



Παράρτηµα ΣΤ 

 
 

234
 

29 Qoxygen 0.5944947 1 1 1 30 0.6752066 1234.19 0.2715171 0.3947517 175.6936 115.5777 9 45.76555 30.10625 0.675207 

30 Qoxygen 0.5882685 1 1 1.023772 30 0.6782845 1200.061 0.2735735 0.3935739 170.0103 111.839 9 44.5 29.27373 0.694409 

31 Qoxygen 3.137696 10 10 1 30 0.6751363 1234.319 0.2722366 0.3983152 173.6625 114.2415 9 45.77032 30.10939 0.675136 

32 Qoxygen 3.137696 10 10 1 30 0.6751363 1234.319 0.2722366 0.3983152 173.6625 114.2415 9 45.77032 30.10939 0.675136 

33 Qoxygen 0.8197515 1 1 1 50 0.6094697 2278.848 0.2432008 0.4408963 325.5395 214.1518 9 84.50297 55.58915 0.60947 

34 Qoxygen 0.5882685 1 1 1.706287 50 0.6782845 1200.061 0.2735735 0.3935739 170.0103 111.839 9 44.5 29.27373 1.157348 

35 Qoxygen 3.037877 10 10 1 50 0.6089787 2280.686 0.244436 0.4552788 313.8616 206.4697 9 84.5711 55.63397 0.608979 

36 Qoxygen 3.024614 10 10 1.140879 50 0.6256936 1945.656 0.2505037 0.445397 266.8434 175.5394 9 72.14774 47.46142 0.713841 

37 Qoxygen 1.093098 1 1 1 70 0.5682743 3421.665 0.2310558 0.4426493 513.3093 337.6736 9 126.8803 83.46649 0.568274 

38 Qoxygen 0.6434641 1 1 2 70 0.6549089 1484.515 0.2618632 0.4156135 208.3976 137.0915 9 55.04796 36.21257 1.309818 

39 Qoxygen 0.5882685 1 1 2.388802 70 0.6782845 1200.061 0.2735735 0.3935739 170.0103 111.839 9 44.5 29.27373 1.620288 

40 Qoxygen 3.19394 10 10 1 70 0.567104 3428.726 0.2325221 0.4713632 479.8917 315.6904 9 127.1421 83.63873 0.567104 

41 Qoxygen 3.063944 10 10 2 70 0.6547635 1484.845 0.2627746 0.4214912 204.7985 134.7239 9 55.06019 36.22061 1.309527 

42 Qoxygen 3.024614 10 10 1.597231 70 0.6256936 1945.656 0.2505037 0.445397 266.8434 175.5394 9 72.14774 47.46143 0.999377 

43 Qoxygen 1.861341 1 1 1 90 0.625 4000 0.5847395 0.1 1000.638 658.2562 312.2464 148.3258 97.57412 0.625 

44 Qoxygen 0.7573359 1 1 2 90 0.622682 2007.445 0.2480644 0.4362592 283.944 186.7888 9 74.43896 48.96868 1.245364 

45 Qoxygen 0.5944947 1 1 3 90 0.6752066 1234.19 0.2715171 0.3947517 175.6936 115.5777 9 45.76555 30.10625 2.02562 

46 Qoxygen 0.5882685 1 1 3.071317 90 0.6782845 1200.061 0.2735735 0.3935739 170.0103 111.839 9 44.5 29.27373 2.083227 

47 Qoxygen 8.563997 10 10 1 90 0.625 4000 0.5847395 0.1 1000.638 658.2562 312.2464 148.3258 97.57412 0.625 

48 Qoxygen 3.025149 10 10 2 90 0.6223231 2008.603 0.2492181 0.447588 275.5909 181.2938 9 74.48188 48.99691 1.244646 

49 Qoxygen 3.137696 10 10 3 90 0.6751363 1234.319 0.2722366 0.3983152 173.6625 114.2415 9 45.77032 30.10939 2.025409 

50 Qoxygen 3.024614 10 10 2.053583 90 0.6256936 1945.656 0.2505037 0.445397 266.8434 175.5394 9 72.14773 47.46142 1.284914 

51 Qoxygen 0.8848905 1 1 2 110 0.5976536 2556.293 0.2392641 0.4433458 369.3314 242.9597 9 94.79103 62.35701 1.195307 

52 Qoxygen 0.6611727 1 1 3 110 0.6488633 1569.697 0.2590916 0.4205868 220.1631 144.8314 9 58.20661 38.29044 1.94659 

53 Qoxygen 0.5882685 1 1 3.753832 110 0.6782845 1200.061 0.2735735 0.3935739 170.0103 111.839 9 44.5 29.27373 2.546166 

54 Qoxygen 3.063991 10 10 2 110 0.5970153 2559.026 0.2405672 0.4609889 353.5862 232.602 9 94.89238 62.42368 1.194031 

55 Qoxygen 3.049268 10 10 3 110 0.6486876 1570.122 0.2600542 0.4273056 215.929 142.046 9 58.22237 38.30081 1.946063 

56 Qoxygen 3.024614 10 10 2.509934 110 0.6256936 1945.656 0.2505037 0.445397 266.8434 175.5394 9 72.14774 47.46143 1.57045 

57 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 1 30 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 0.674227 

58 Qox&Qoxygen 0.644904 1 1 1.024853 30 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74002 9 44.5 29.27373 0.694409 
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59 Qox&Qoxygen 3.201643 10 10 1 30 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 0.674974 

60 Qox&Qoxygen 3.201643 10 10 1 30 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 0.674974 

61 Qox&Qoxygen 0.9254982 1 1 1 50 0.6064161 2290.323 0.2525026 0.5456662 254.2939 167.2839 9 84.92848 55.86907 0.606416 

62 Qox&Qoxygen 0.644904 1 1 1.708088 50 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74002 9 44.5 29.27373 1.157348 

63 Qox&Qoxygen 3.153124 10 10 1 50 0.6085398 2282.33 0.2456096 0.4688063 303.5183 199.6655 9 84.63209 55.67409 0.60854 

64 Qox&Qoxygen 3.118582 10 10 1.223119 50 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 0.775823 

65 Qox&Qoxygen 1.253716 1 1 1 70 0.5632809 3451.998 0.2384946 0.5848911 379.3051 249.5208 9 128.005 84.20641 0.563281 

66 Qox&Qoxygen 0.7124822 1 1 2 70 0.6533808 1487.987 0.2744924 0.4933366 167.588 110.2455 9 55.1767 36.29726 1.306762 

67 Qox&Qoxygen 0.644904 1 1 2.391324 70 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 1.620288 

68 Qox&Qoxygen 3.369337 10 10 1 70 0.5663851 3433.078 0.2334951 0.4902348 460.0167 302.6158 9 127.3035 83.7449 0.566385 

69 Qox&Qoxygen 3.139331 10 10 2 70 0.6545316 1485.371 0.2643166 0.4313368 198.9845 130.8993 9 55.07969 36.23344 1.309063 

70 Qox&Qoxygen 3.118582 10 10 1.712366 70 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.66961 1.086153 

71 Qox&Qoxygen 2.088417 1 1 1 90 0.625 3999.993 0.8100369 0.2051921 341.8698 224.8945 170.8164 148.3255 97.57394 0.625001 

72 Qox&Qoxygen 0.8502775 1 1 2 90 0.6201224 2015.731 0.2581708 0.5319256 224.3714 147.5997 9 74.74621 49.1708 1.240245 

73 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 3 90 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 2.02268 

74 Qox&Qoxygen 0.644904 1 1 3.074559 90 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74003 9 44.5 29.27373 2.083227 

75 Qox&Qoxygen 8.937756 10 10 1 90 0.625 4000 0.5847395 0.1 1000.638 658.2562 312.2464 148.3258 97.57412 0.625 

76 Qox&Qoxygen 3.126442 10 10 2 90 0.6219532 2009.798 0.2504793 0.4598494 267.0042 175.6452 9 74.52618 49.02606 1.243906 

77 Qox&Qoxygen 3.201643 10 10 3 90 0.6749738 1234.616 0.2740134 0.4070291 168.842 111.0705 9 45.78133 30.11664 2.024921 

78 Qox&Qoxygen 3.118582 10 10 2.201614 90 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 1.396482 

79 Qox&Qoxygen 1.003855 1 1 2 110 0.5941133 2571.526 0.2479409 0.5573193 284.8683 187.3968 9 95.35588 62.72859 1.188227 

80 Qox&Qoxygen 0.7339771 1 1 3 110 0.6471577 1573.834 0.2711812 0.5012804 176.6581 116.2122 9 58.36001 38.39135 1.941473 

81 Qox&Qoxygen 0.644904 1 1 3.757794 110 0.6775694 1200.061 0.2883557 0.4592874 137.937 90.74002 9 44.5 29.27373 2.546166 

82 Qox&Qoxygen 3.193686 10 10 2 110 0.5965072 2561.206 0.2416732 0.4758142 341.2399 224.4801 9 94.9732 62.47685 1.193014 

83 Qox&Qoxygen 3.128736 10 10 3 110 0.6484326 1570.739 0.2615354 0.4375412 209.7231 137.9635 9 58.24527 38.31587 1.945298 

84 Qox&Qoxygen 3.118582 10 10 2.690862 110 0.6342993 1790.213 0.255408 0.4503072 238.0233 156.5805 9 66.38366 43.6696 1.706812 

Πίνακας ΣΤ.2: Αποτελέσµατα διερεύνησης προσθήκης ή µη της παροχής καθαρού οξυγόνου από τη φιάλη, για διάφορες τιµές συντελεστών για την κατανάλωση 

και τον εµπλουτισµό του οξειδωτικού ρεύµατος. Οι παροχές καυσίµου, οξυγόνου και οξειδωτικού εισάγονται κανονικοποιηµένες στην αντικειµενική συνάρτηση. 
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Case Objective 
Objective 

Value 
a b 

Number of 

Cells 

P 

(Watt) 
Vc (Volt) 

i 

(A/m2) 

Cox 

(kgO2/kgmix) 
Uox 

Qox 

(L/h) 

Qoxstp 

(L/h) 

Qoxygen 

(L/h) 
Qf (L/h) 

Qfstp 

(L/h) 

Vstack 

(Volt) 

1 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 1 30 0.6742267 1236 0.286192 0.463588 141.854 93.3169 9 45.83206 30.15001 0.6742267 
2 Qox&Qoxygen 0.9254982 1 1 1 50 0.6064161 2290.3 0.2525026 0.545666 254.294 167.2839 9 84.92848 55.86907 0.6064161 
3 Qox&Qoxygen 0.7124822 1 1 2 70 0.6533808 1488 0.2744924 0.493337 167.588 110.2455 9 55.1767 36.29726 1.306762 
4 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 3 90 0.6742267 1236 0.286192 0.463588 141.854 93.3169 9 45.83206 30.15001 2.02268 
5 Qox&Qoxygen 0.7339771 1 1 3 110 0.6471577 1573.8 0.2711812 0.50128 176.658 116.2122 9 58.36001 38.39135 1.941473 
6 Qox&Qoxygen 0.681664 1 1 4 130 0.66336 1360.9 0.2799987 0.479737 154.405 101.5733 9 50.46475 33.19756 2.65344 
7 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 5 150 0.6742267 1236 0.286192 0.463588 141.854 93.3169 9 45.83206 30.15001 3.371134 
8 Qox&Qoxygen 0.699937 1 1 5 170 0.6572746 1436.9 0.2766147 0.488162 162.249 106.7331 9 53.28269 35.05131 3.286373 
9 Qox&Qoxygen 0.6718184 1 1 6 190 0.6668766 1319 0.2819857 0.47467 150.143 98.76963 9 48.91149 32.17577 4.00126 

10 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 7 210 0.6742267 1236 0.286192 0.463588 141.854 93.31689 9 45.83206 30.15001 4.719587 
11 Qox&Qoxygen 0.6859523 1 1 7 230 0.6618833 1378.9 0.2791707 0.48182 156.253 102.7891 9 51.13314 33.63725 4.633183 
12 Qox&Qoxygen 0.6669833 1 1 8 250 0.6686735 1298.2 0.2830082 0.472024 148.04 97.38629 9 48.13821 31.66708 5.349388 
13 Qox&Qoxygen 0.6528521 1 1 9 270 0.6742267 1236 0.286192 0.463588 141.854 93.31689 9 45.83206 30.15001 6.06804 
14 Qox&Qoxygen 0.6783567 1 1 9 290 0.664521 1346.9 0.2806525 0.47808 152.976 100.6334 9 49.94602 32.85632 5.980689 
15 Qox&Qoxygen 0.6641114 1 1 10 310 0.6697644 1285.7 0.2836311 0.470398 146.788 96.56252 9 47.67533 31.36258 6.697644 

Πίνακας ΣΤ.3: Αποτελέσµατα διερεύνησης προσθήκης της παροχής καθαρού οξυγόνου από τη φιάλη. Οι παροχές καυσίµου, οξυγόνου και οξειδωτικού 

εισάγονται κανονικοποιηµένες στην αντικειµενική συνάρτηση. Ο αριθµός των κελιών δεν εισάγεται στην αντικειµενική συνάρτηση. 
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Case Objective 
Objective 

Value 
a b 

Number of 

Cells 

P 

(Watt) 
Vc (Volt) i (A/m2) 

Cox 

(kgO2/kgmix) 
Uox Qox (L/h) 

Qoxstp 

(L/h) 

Qoxygen 

(L/h) 
Qf (L/h) 

Qfstp 

(L/h) 

Vstack 

(Volt) 

1 Qox 0.6528521 1 1 1 30 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 0.6742267 

2 Qox 0.6757291 1 1 1 32 0.6654578 1335.755 0.2811816 0.4767323 151.8391 99.88533 9 49.53173 32.58379 0.6654578 

3 Qox 0.699937 1 1 1 34 0.6572746 1436.91 0.2766147 0.4881617 162.2487 106.7331 9 53.28269 35.05131 0.6572746 

4 Qox 0.7252951 1 1 1 36 0.6496086 1539.389 0.2724727 0.4981982 173.0059 113.8096 9 57.08274 37.55112 0.6496086 

5 Qox 0.7516562 1 1 1 38 0.642401 1643.141 0.2687239 0.5071 184.0505 121.0752 9 60.93004 40.08201 0.642401 

6 Qox 0.7789006 1 1 1 40 0.6356018 1748.125 0.2653314 0.5150723 195.3351 128.4986 9 64.82297 42.64293 0.6356018 

7 Qox 0.8502775 1 1 1 45 0.6201224 2015.731 0.2581708 0.5319256 224.3714 147.5997 9 74.74621 49.1708 0.6201224 

8 Qox 0.9254982 1 1 1 50 0.6064161 2290.323 0.2525026 0.5456662 254.2939 167.2839 9 84.92848 55.86907 0.6064161 

9 Qox 1.003855 1 1 1 55 0.5941133 2571.526 0.2479409 0.5573193 284.8683 187.3968 9 95.35588 62.72859 0.5941133 

10 Qox 1.084879 1 1 1 60 0.5829472 2859.035 0.2442083 0.5675033 315.951 207.8442 9 106.0171 69.74196 0.5829472 

11 Qox 1.168244 1 1 1 65 0.5727199 3152.598 0.2411071 0.5766085 347.4503 228.5656 9 116.9029 76.90299 0.5727199 

12 Qox 1.283652 1 1 1 70 0.5640634 3447.209 0.2416336 0.5832412 374.7534 246.5265 9.871554 127.8275 84.0896 0.5640634 

13 Qox 1.369955 1 1 1 75 0.5588568 3727.848 0.2540072 0.5833013 384.8233 253.1509 14.10185 138.234 90.93538 0.5588568 

14 Qox 1.456756 1 1 1 80 0.5555556 4000 0.27283 0.5779654 386.9747 254.5661 20.24607 148.3258 97.57412 0.5555556 

15 Qox 1.654104 1 1 1 85 0.5902778 3999.994 0.5078018 0.4126457 282.0948 185.5723 69.95413 148.3255 97.57397 0.5902787 

16 Qox 1.794169 1 1 1 87 0.6041667 3999.996 0.6181958 0.3196073 294.8389 193.9558 100.2177 148.3256 97.57402 0.6041673 

17 Qox 1.875576 1 1 1 88 0.6111111 4000 0.6692649 0.2694543 320.8803 211.0868 122.7149 148.3258 97.57412 0.6111111 

18 Qox 1.962685 1 1 1 89 0.6180556 3999.995 0.7169129 0.2218138 361.6437 237.9025 152.653 148.3256 97.57399 0.6180564 

19 Qox 2.054255 1 1 1 90 0.625 3999.996 0.7638714 0.1804019 414.8012 272.8714 191.311 148.3256 97.57401 0.6250007 

20 Qox 2.149763 1 1 1 91 0.6319444 3999.997 0.8135033 0.1465102 476.5481 313.4908 239.4845 148.3256 97.57404 0.6319449 

21 Qox 2.249359 1 1 1 92 0.6388889 3999.994 0.8680902 0.1194619 543.8958 357.7946 298.052 148.3255 97.57397 0.6388899 

22 Qox 2.353761 1 1 1 93 0.6458333 4000 0.9377651 0.1 596.1942 392.1984 361.3016 148.3258 97.57412 0.6458333 

Πίνακας ΣΤ.4: Αποτελέσµατα βελτιστοποίησης λειτουργίας κελιού καυσίµου µε κανονικοποιηµένες παροχές καυσίµου και οξειδωτικού στην αντικειµενική 

συνάρτηση. 
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Case Objective 
Objective 

Value 
a b 

Number of 

Cells 

P 

(Watt) 
Vc (Volt) i (A/m2) 

Cox 

(kgO2/kgmix) 
Uox Qox (L/h) 

Qoxstp 

(L/h) 

Qoxygen 

(L/h) 
Qf (L/h) 

Qfstp 

(L/h) 

Vstack 

(Volt) 

1 Qox 0.6828238 1 1 1 30 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 0.6742267 

2 Qox 0.9554699 1 1 1 50 0.6064161 2290.323 0.2525026 0.5456662 254.2939 167.2839 9 84.92848 55.86907 0.6064161 

3 Qox 0.7757872 1 1 2 70 0.6533808 1487.987 0.2744924 0.4933366 167.588 110.2455 9 55.1767 36.29726 1.306762 

4 Qox 0.7494904 1 1 3 90 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.31689 9 45.83206 30.15001 2.02268 

5 Qox 0.8306154 1 1 3 110 0.6471577 1573.834 0.2711812 0.5012804 176.6581 116.2122 9 58.36001 38.39135 1.941473 

6 Qox 0.8116356 1 1 4 130 0.66336 1360.917 0.2799987 0.4797366 154.405 101.5733 9 50.46475 33.19756 2.65344 

7 Qox 0.8161571 1 1 5 150 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.31689 9 45.83206 30.15001 3.371134 

8 Qox 0.863242 1 1 5 170 0.6572746 1436.91 0.2766147 0.4881617 162.2487 106.7331 9 53.28269 35.05131 3.286373 

9 Qox 0.8684567 1 1 6 190 0.6668766 1319.029 0.2819857 0.4746704 150.1431 98.76963 9 48.91149 32.17577 4.00126 

10 Qox 0.8828238 1 1 7 210 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.31691 9 45.83206 30.15001 4.719587 

11 Qox 0.915924 1 1 7 230 0.6618833 1378.942 0.2791707 0.4818202 156.2533 102.7891 9 51.13314 33.63725 4.633183 

12 Qox 0.9302883 1 1 8 250 0.6686735 1298.175 0.2830082 0.4720237 148.0402 97.3863 9 48.13821 31.66708 5.349388 

13 Qox 0.9494904 1 1 9 270 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.3169 9 45.83206 30.15001 6.06804 

14 Qox 0.974995 1 1 9 290 0.664521 1346.928 0.2806525 0.4780804 152.9763 100.6334 9 49.94602 32.85632 5.980689 

15 Qox 0.994083 1 1 10 310 0.6697644 1285.693 0.2836311 0.4703975 146.788 96.56252 9 47.67533 31.36258 6.697644 

16 Qox 1.016157 1 1 11 330 0.6742267 1235.984 0.286192 0.4635884 141.8542 93.31689 9 45.83206 30.15001 7.416494 

17 Qox 1.036896 1 1 11 350 0.6662297 1326.627 0.2816187 0.4756136 150.9125 99.27579 9 49.19324 32.36112 7.328527 

18 Qox 1.05875 1 1 11 370 0.6587221 1418.418 0.2774127 0.4861956 160.3282 105.4698 9 52.59699 34.60022 7.245944 

19 Qox 1.078302 1 1 12 390 0.66336 1360.917 0.2799987 0.4797366 154.405 101.5733 9 50.46475 33.19756 7.96032 

20 Qox 1.098647 1 1 12 410 0.6566169 1445.4 0.2762537 0.4890473 163.1328 107.3147 9 53.59751 35.25841 7.879403 

21 Qox 1.118583 1 1 13 430 0.6609833 1390.055 0.2786682 0.4830775 157.3968 103.5414 9 51.54525 33.90836 8.592783 

22 Qox 1.137596 1 1 13 450 0.6548636 1468.303 0.2752963 0.4913851 165.5247 108.8882 9 54.4468 35.8171 8.513227 

23 Qox 1.157261 1 1 13 470 0.6490385 1547.325 0.2721709 0.4989203 173.846 114.3623 9 57.37704 37.74472 8.437501 

24 Qox 1.175787 1 1 14 490 0.6533808 1487.987 0.2744924 0.4933366 167.588 110.2455 9 55.1767 36.29726 9.147331 

25 Qox 1.194169 1 1 14 510 0.6480273 1561.516 0.2716375 0.5001935 175.3502 115.3518 9 57.90325 38.09088 9.072382 

26 Qox 1.213048 1 1 14 530 0.6429017 1635.689 0.2689794 0.5064971 183.2531 120.5506 9 60.6537 39.90023 9.000624 

27 Qox 1.230615 1 1 15 550 0.6471577 1573.834 0.2711812 0.5012804 176.6581 116.2122 9 58.36001 38.39135 9.707366 

28 Qox 1.248294 1 1 15 570 0.642401 1643.141 0.2687239 0.5071 184.0505 121.0752 9 60.93004 40.08201 9.636015 
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29 Qox 1.266366 1 1 15 590 0.6378256 1712.996 0.2664249 0.5125073 191.5494 126.0082 9 63.52035 41.78601 9.567384 

30 Qox 1.283306 1 1 16 610 0.6419646 1649.667 0.2685018 0.5076236 184.7492 121.5348 9 61.17203 40.2412 10.27143 

31 Qox 1.30027 1 1 16 630 0.6376854 1715.187 0.2663555 0.5126702 191.7853 126.1634 9 63.60162 41.83947 10.20297 

32 Qox 1.317551 1 1 16 650 0.6335538 1781.178 0.2643384 0.5173998 198.9046 130.8468 9 66.04865 43.44922 10.13686 

33 Qox 1.334107 1 1 17 670 0.6375618 1717.122 0.2662944 0.5128136 191.9935 126.3004 9 63.67334 41.88666 10.83855 

34 Qox 1.350372 1 1 17 690 0.6336733 1779.231 0.2643959 0.5172648 198.6941 130.7083 9 65.97643 43.40171 10.77245 

35 Qox 1.3669 1 1 17 710 0.6299071 1841.749 0.2626043 0.5214657 205.4616 135.1602 9 68.2947 44.92676 10.70842 

36 Qox 1.38325 1 1 18 730 0.6337796 1777.5 0.2644472 0.5171447 198.5071 130.5852 9 65.91225 43.35949 11.40803 

37 Qox 1.398846 1 1 18 750 0.6302165 1836.524 0.2627497 0.5211245 204.8952 134.7876 9 68.10094 44.79929 11.3439 

38 Qox 1.414664 1 1 18 770 0.6267563 1895.907 0.2611415 0.5249021 211.3381 139.026 9 70.30295 46.24786 11.28161 

39 Qox 1.430691 1 1 18 790 0.6233934 1955.644 0.259617 0.5284968 217.8315 143.2975 9 72.51811 47.70507 11.22108 

40 Qox 1.445904 1 1 19 810 0.6272059 1888.073 0.2613482 0.5244159 210.4874 138.4663 9 70.01246 46.05676 11.91691 

41 Qox 1.461057 1 1 19 830 0.6240058 1944.614 0.2598918 0.5278476 216.6317 142.5083 9 72.10907 47.43599 11.85611 

42 Qox 1.476389 1 1 19 850 0.6208891 2001.469 0.2585066 0.5311277 222.8184 146.5781 9 74.21734 48.82289 11.79689 

43 Qox 1.491725 1 1 20 870 0.6245597 1934.696 0.2601414 0.5272584 215.5533 141.7989 9 71.74132 47.19407 12.49119 

44 Qox 1.506257 1 1 20 890 0.6215833 1988.649 0.2588123 0.5304022 221.4229 145.6601 9 73.74197 48.51017 12.43167 

45 Qox 1.520946 1 1 20 910 0.6186791 2042.883 0.2575442 0.5334184 227.3286 149.5451 9 75.75304 49.83312 12.37358 

46 Qox 1.535783 1 1 20 930 0.6158436 2097.394 0.2563336 0.5363174 233.2681 153.4523 9 77.77439 51.16284 12.31687 

47 Qox 1.550417 1 1 21 950 0.6194329 2028.652 0.2578706 0.5326402 225.7785 148.5254 9 75.22533 49.48598 13.00809 

48 Qox 1.564508 1 1 21 970 0.6167141 2080.492 0.2567024 0.5354321 231.4262 152.2406 9 77.14764 50.75055 12.951 

49 Qox 1.578731 1 1 21 990 0.6140556 2132.582 0.2555842 0.5381235 237.1032 155.9752 9 79.07921 52.0212 12.89517 

50 Qox 1.58589 1 1 21 1000 0.6127481 2158.72 0.2550429 0.5394339 239.9522 157.8494 9 80.04843 52.65879 12.86771 

51 Qox 1.593079 1 1 21 1010 0.6114547 2184.919 0.2545132 0.540722 242.8079 159.7279 9 81.01993 53.29788 12.84055 

52 Qox 1.607201 1 1 22 1030 0.6149553 2114.796 0.2559599 0.5372168 235.1647 154.7 9 78.41969 51.58734 13.52902 

Πίνακας ΣΤ.5: Αποτελέσµατα βελτιστοποίησης λειτουργίας συστοιχίας κελιών καυσίµου µε κανονικοποιηµένες παροχές καυσίµου και οξειδωτικού και αριθµό 

κελιών στην αντικειµενική συνάρτηση. 

 

 


